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Phụ lục II:
THÔNG TIN ĐĂNG TẢI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM XỬ LÝ
CHẤT THẢI CHĂN NUÔI BIO-ASIA 04
(Kèm theo Công văn số
/CN-MTCN ngày 19 tháng 5 năm 2021
của Cục Chăn nuôi

1. Tên sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi: Bio-Asia 04
2. Công dụng:
- Phân hủy nhanh chất thải hữu cơ trong chăn nuôi; xử lý nước thải chăn
nuôi, khử mùi hôi chất thải chăn nuôi có hiệu quả;
- Dùng làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi, giảm mùi hôi thối, khí độc
trong chuồng nuôi;
- Bổ sung vi sinh vật có lợi vào chất thải chăn nuôi, tăng khả năng phân hủy
xử lý các chất hữu cơ làm nguyên liệu đầu vào sản xuất phân bón;
- Hạn chế các mầm bệnh có hại, làm sạch môi trường bằng giải pháp vi sinh an toàn.
3. Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 04:2021/ASIA
4. Nhà sản xuất: Công ty TNHH dịch vụ Asia Properties
Địa chỉ: Lầu 2 Saigonicom Building, 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
Địa điểm sản xuất: Số 2, đường Bến Đình, ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây,
huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0902368239.
5. Chỉ tiêu kỹ thuật:
a) Chỉ tiêu cảm quan
- Dạng sản phẩm: Dạng lỏng
- Màu sắc: Màu cánh dán
- Mùi: Sản phẩm có mùi thơm nhẹ.
b) Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus spp > 108CFU/ml;
Trichoderma spp >106 CFU/ml;
Nước, rỉ mật đường, nước trái cây vừa đủ 1000ml.
6. Nguyên liệu: Sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu chính gồm Bacillus
subtilis, Trichoderma asperellum, chất mang (nước, rỉ mật đường, nước trái cây).
7. Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

