
  

CHẾ PHẨM GIÚP CHỐNG CÁC BỆNH 

TRONG NUÔI CÁ, THỦY SẢN 

 

1./ Mô tả công nghệ 

- Công nghệ của Cty EKO-PHARMA, cụ thể là việc pha các sản phẩm 

EKVARIN® vào thức ăn của thuỷ sản đảm bảo rằng: 

- Luôn luôn có một lƣợng hoạt chất EKVARIN có thể xác định đƣợc 

trong nƣớc nuôi cá. 

- Không để các vi sinh vật có hại còn sống thoát ra khỏi cơ thể con cá. 

- Không để cơ hội sống sót cho vi sinh vật có hại trong nƣớc nuôi cá. 

- Thức ăn cá bỏ sót – vì ăn không hết ngay, ăan chậm – bắt đầu phân huỷ 

trong nƣớc. 

- Nhờ tác dụng của các hoạt chất trong EKVARIN® việc kiểm tra, quản 

lý về mặt dịch tễ học môi trƣờng ao cá sẽ đƣợc thực hiện và vệ sinh môi trƣờng 

nuôi cá sẽ đƣợc đảm bảo. 

- Các sản phẩm EKVARIN® của Cty. EKO-PHARMA sản xuất, chủ yếu 

là các sản phẩm phòng bệnh, nhƣng có khả năng chữa bệnh khi cần thiết và 

đáp ứng các yêu cầu sau: Các sản phẩm EKVARIN® là các sản phẩm thân 

thiện vơi môi trƣờng kể cả về mặt sản xuất, kể cả về mặt sử dụng. Không có 

tác dụng phụ khi sử dụng. Các sản phẩm EKVARIN®  thông qua tác động cảa 

các hoạt chất cấu tạo lên nó  đảm bảo việc quản lý môi trƣờng về mặtt dịch tễ 

học trong quá trình ấp trứng và nuôi cá. Các thành phần cấu tạo nên sản phẩm 

EKVARIN® nhanh chóng thoát ra khỏi cơ thể nên có thể khai thác cá bất kỳ 

lúc nào trong quá trình nuôi, không cần thời gian chờ đợi an toàn thực phẩm. 

Rât thuận lợi khi dùng để phòng bệnh vì chế phẩm này còn có tác dụng kích 

thích tiêu hoá nên sự hấp thụ thức ăn sẽ trở nên tốt hơn. 

- EKVARIN sản xuất từ các thành phần đƣợc chiết xuất từ thảo dƣợc của 

mình để yểm trợ cho hệ thống đề kháng của các loại thuỷ sản với mục đích 

phòng bệnh và góp phân trừ bệnh 

- Trong công nghệ của Cty. EKO-PHARMA, sự có mặt của các loại thảo 

dƣợc có tác dụng tăng sức đề kháng đƣợc đƣa vào dƣới dạng nanocomposit, 



  

một dạng tự sắp xếp cho lƣợng sản phẩm đƣợc hấp thụ vào cơ thể đàn cá trở 

nên tối ƣu cho việc phòng, trừ bệnh. 

- Các sản phẩm EKVARIN® sẽ tự thoát ra khỏi cơ thể đàn cá theo quy 

trình tiêu hoá bình thƣờng. 

2./ Tính ƣu việt 

- Không hình thành tình trạng kháng thuốc ở các vi sinh vật có hại. 

- Không có dƣ lƣợng tồn lại trong cơ bắp hoặc nội tạng của cá nên không 

cần thời gian chờ đợi an toàn thực phẩm 

- Dùng EKVARIN® trong việc nuôi cá sẽ thực hiện đƣợc cả hai mục đích 

là tăng sức đề kháng của đàn cá và tiêu diệt các loại vi khuẩn có hại. 

3./ Hình thức chuyển giao 

- Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

- Tƣ vấn, Li xăng, Dịch vụ kỹ thuật  

4./ Liên hệ chuyển giao 

- Tên (cá nhân/tổ chức) (*):  EKO-PHARMA KFT 

- Địa chỉ (*): 1063 BUDAPEST, Szív utca 15, Hungary 

- Điện thoại (*):+ 36 30 202-7829, +36 30 303-4666 

- Email: info@eko-pharma.hu - Website: http://www.eko-pharma.hu/ 
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