MEN XỬ LÝ AO HỒ ESOL
1.

Thông tin sản phẩm

-

Men xử lý ao hồ Esol

-

Mã số hàng hóa: ES.168

-

Men xử lý ao hồ Esol là hợp chất đa men hữu cơ từ các nguyên liệu chính là thực
vật và chất hoạt động bề mặt, dạng lỏng, màu nâu, mùi men nhẹ, bao gồm các
enzym cần thiết, thực sự phù hợp ao hồ.

-

Sản phẩm không gây cháy nổ, không hóa chất độc hại, tự phân hủy sinh học, an
toàn cho người, động vật, thực vật và hệ sinh thái.

-

Men xử lý ao hồ Esol hoạt động hiệu quả trong dải nhiệt độ 20-32 0C, pH 4-9.

2.

Công dụng.

-

Tăng tốc quá trình phân hủy sinh học mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải,
xác động thực vật chết ... trong ao nuôi.

-

Phân hủy khí độc: H2S, NH3, CH4, CH3SH.

-

Kích thích vi sinh vật có lợi phát triển.

-

Cân bằng và ổn định pH.

-

Làm trong nước, sạch đáy ao.

-

Giúp tôm khỏe mạnh, phát triển nhanh.

-

Rút ngắn thời gian nuôi.

3.

Ứng dụng

-

Cải tạo ao hồ

-

Duy dựỡng vi sinh ao hồ

4.

Hướng dẫn sử dụng

-

Pha Men xử lý ao hồ Esol vào nước sạch theo tỉ lệ: ESOL:Nước = 1: 50.

-

Tạt đều lên bề mặt ao.
Tính toán trên diện tích mặt hồ 5000m2:
Thời gian

Định mức

Ghi chú

Cải tạo ao nuôi
Tháng thứ 1
Tháng thứ 2
Tháng thứ 3
Tháng thứ 4

02 lít/ 1 lần
01 lít/ 1 lần
02 lít/ 2 lần
03 lít/ 3 lần
04 lít/ 4 lần

Trước khi thả giống 2-3 ngày
Ngày thứ 30 trong tháng
Cách nhau 15 ngày
Cách nhau 10 ngày
Cách nhau 07 ngày

-

Nên sử dụng vào buổi sáng.

-

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

-

Không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

