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Chế phẩm sinh học - lọc sạch chất hữu cơ   
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MP – BIOCLEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áp dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm có 

thể quản lý được chất lượng nước trong suốt vụ 

nuôi, hạn chế được dịch bệnh, giảm thiểu rủi ro, 

tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, hạ giá thành sản 

xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Điển hình như 

mô hình nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học tại xã 

Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng mang lại 

hiệu quả cao về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế: 

+ Tôm sinh trưởng và phát triển tốt, tôm khỏe 

mạnh, đường ruột rõ nét và đầy, gan to có màu sẫm. 

Sau 90 ngày, nuôi tôm đạt cỡ 40 - 50 con/kg, tỷ lệ 

sống 82 - 85%; mật độ nuôi 50 con/m2, năng suất 6 

- 8 tấn/ha; mật độ 80 - 100 con/m2 năng suất 15 - 20 

tấn/ha. Hệ số thức ăn1,1:1,3 tùy theo cỡ tôm thu 

hoạch và mật độ nuôi. 

+ Với quy mô 1.000 m
2
, mật độ nuôi 80 - 100 

con/m2 và 50 - 60 con/m
2
, hiệu quả kinh tế được thể 

hiện bảng 1. 

+ Qua đánh giá cho thấy lợi nhuận: mô hình 80 - 

100 con/m
2 

đạt 148 triệu đồng/1.000 m
2
, tương 

đương 1,48 tỷ đồng/ha; mô hình 50 - 60 con/m
2
 đạt 

44,5 triệu đồng/1.000 m
2
, tương đương 445 triệu 

đồng/ha; Tỷ suất lợi nhuận khá cao 70 - 85%. 

Kim Tiến  

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 

 

- Thành phần vi sinh có lợi cho ao nuôi: Bacillus subtilis, 

Bacillus licheniformic, Bacillus pulmilus, Lactobacillus 

acidophilus, Nitrosomonas, Nitrobacter.... 

Hoan hô 

MP – Bioclean –Niềm tin chiến thắng 

 Quy cách: gói 227g, Lon 454g, Lon 1kg 
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- Khả năng kích hoạt manh, tăng sinh cấp 

số nhân trong nước nuôi tôm. 

- Nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Hoa 

Kỳ, được kiểm soát chặt chẽ những chất 

cấm, sản xuất theo hệ thống quản lý chất 

lượng và An toàn thực phẩm tiêu chuẩn 

Quốc Tế ISO 22000: 2005/HACCP & 

ISO 9001:2008. 

Sản phẩm được phép lưu hành theo quy định của Bộ 

Nông nghiệp & PTNT, An toàn, không chứa chất cấm 


