
giảm thiểu sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh

điều chỉnh nước về trạng thái cân bằng

tình trạng nước tĩnh, giảm thiểu sự tích tụ chất

đáy, đóng bùn ở đáy ao

bùn không có mùi hôi

sử dụng được với các loại môi trường khác nhau,

là lợi khuẩn yếm khí

1 kg Biota có chứa Probiotic Bacillus (Bacillus spp.)

     Bacillus subtilis    1x10    cfu

     Bacillus licheniformis   1x10    cfu

     Bacillus megaterium   1x10    cfu
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Lưu ý: Không sử dụng lợi khuẩn cùng với thuốc kháng sinh
Hướng dẫn sử dụng: Để đạt được hiệu quả cao nhất, nên sử dụng lợi khuẩn Biota thường xuyên trong suốt quá trình nuôi.

1 gói Biota 
dùng cho 
diện tích 
ao khoảng 
6400 m2

xé bao bì 
và rải đều 
khắp mặt 
ao

Không lên 
men



Sử dụng 2 g 
Biota cho 1 
kg thức ăn

Pha 1 gói 
thức ăn cho 
250 kg

Thức ăn cho 
thủy sản ăn.

Phân phối bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Farm Story
+668 1991 2340        Cửa hàng Aqua Shop        www.farmstory.co.th

Sản xuất bởi Wisewater Laboratory
Số 28/4 Moo 3, Xã Tha Khay, Thị xã trung tâm, Tỉnh Chachoengsau 
24000

Lưu ý: Không sử dụng lợi khuẩn với thuốc kháng 
sinh

Hướng dẫn sử dụng: để đạt được hiệu quả cao 
nhất nên sử dụng lợi khuẩn

Lợi khuẩn Probiotic được chứng nhận bởi Cục 
Chăn nuôi Thái Lan, có thể pha lẫn với thức ăn mà 
không gây nguy hiểm cho vật nuôi.
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500 g Biota có chứa Probiotic Bacillus (Bacillus spp.)

     Bacillus subtilis  1x10    cfu

Giúp điều chỉnh độ cân bằng cho hệ thống tiêu hóa

Giúp thủy sản hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn, ăn được 
nhiều thức ăn hơn

Cải thiện hệ số FCR

Hỗ trợ tăng sức đề kháng
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