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QUY TRÌNH SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN WHO-GMP

HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN

QUY TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC ANOVA CHO CÁ NUÔI AO
GIAI ĐOẠN

CHỈ ĐỊNH

Chuẩn bị ao

Xử lý môi trường nguồn nước
ao trước khi thả cá.

Cá giống
trước khi thả
nuôi

SẢN PHẨM
AVAXIDE

1ml/ m3 nước ao.

- ZEOFISH
- hoặc NOVA-PRO VS FISH

- 1kg/ 250m3 nước ao
- 20lít/ 1hecta đáy ao

Ngoại ký sinh trùng: Trùng mỏ
neo, rận cá, trùng bánh xe, các
loại sán lá.

SEAWEED

2,5 ml/ m3 nước.

Bị vết thương, xây xát ngoài da
do đánh bắt, vận chuyển.

Sử dụng 1 trong các chế phẩm
sau: NOVA-FLOR 500, FLOR
2000, NOVA-OXYTETRA 500.
Chọn 1 trong 2 sản phẩm:
- SEAWEED

* Ngoại ký sinh trùng.

3 tháng đầu
sau khi nuôi

- NOVA-PARASITE

* Các bệnh do vi khuẩn: đốm
đỏ, lở loét toàn thân, viêm ruột,
gan sưng có mủ, phù đầu,
trắng đuôi, sưng chướng bụng,
tuột nhớt, tuột vảy, xuất huyết
ở da.
* Bệnh nấm da, nấm mang.
* Cung cấp chất dinh dưỡng,
tăng sức đề kháng và kích
thích tăng trưởng.
* Xổ giun , sán cho cá.

* Xử lý ao bị ô nhiễm.

* Ngoại ký sinh trùng.
* Các bệnh do vi khuẩn: đốm
đỏ, lở loét toàn thân, viêm ruột,
gan sưng có mủ, phù đầu, trắng
đuôi, sưng chướng bụng, tuột
nhớt, tuột vảy, xuất huyết ở da.
* Bệnh nấm da, nấm mang.
* Cung cấp chất dinh dưỡng,
tăng sức đề kháng và kích
thích tăng trưởng.

* Xổ giun , sán cho cá.

GHI CHÚ
Xử lý 3 ngày trước
khi thả nuôi.
Xử lý 1 ngày trước
khi thả nuôi.

Sử dụng theo liều hướng dẫn
trên nhãn.

Trộn cho ăn liên
tục 3 ngày hoặc
pha nước tắm cá.

- 2-2,5 lít/ 1.000 m3 nước. Hòa thuốc
vào nước rồi tạt đều xuống ao.
- 1 kg với 250-300 kg thức ăn viên
hoặc 1000-1200 kg thức ăn tự
chế biến.

- Mỗi tuần xử lý 1
lần, trong 2 tuần.
- Cho ăn liên tục
2-3 ngày.

Dùng theo liều ghi trên toa
nhãn thuốc.

Phòng bệnh: 2
tuần cho ăn một
đợt 2-3 ngày. Trị
bệnh: dùng liên
tục trong 5 ngày.

NOVADINE

2,5 lít/ 1.000 m3 nước ao.

Mỗi 2 tuần xử lý 1 lần.

Sử dụng kết hợp NOVA-C hoặc
với một trong các thuốc bổ
sau: NOVA-FM, NOVAMIX,
NOVA-PREMIX FOR FISH,
NOVAMIN F.

Trộn thuốc vào thức ăn.

Cho ăn liên tục.

Dùng
sản
phẩm:
NOVA-PRAZIQUANTEL

- Trộn 1,5kg/ 200kg thức ăn
hoặc 1,5kg/ 5 tấn cá, cho ăn liên
tục 3-5 ngày.

Xổ vào tháng thứ
3.

Trộn thuốc vào thức ăn.

Trộn cho cá ăn liên
tục

Dùng một trong các sản phẩm sau:
NOVA-PRO VS FISH, ZEOFISH,
NB 25, NOVA-YUCCA PLUS.

Dùng theo liều hướng dẫn trên
toa nhãn.

Định kỳ mỗi tháng
xử lý 1 lần.

SEAWEED

2-2,5 lít/ 1.000 m3 nước. Hòa
thuốc vào nước rồi tạt đều
xuống ao.

Mỗi tuần xử lý 1
lần. trong 2 tuần.

Sử dụng 1 trong các chế phẩm
sau: COTRIMIN, NOVA-FLOR
5000, NOVA-AMPI.COL FISH,
NOVA-OXYTETRA 500.
NOVADINE
Sử dụng kết hợp NOVA-MINLEC FOR FISH hoặc NOVA-C
với một trong các loại sau:
PROBIO FISH, NOVAZYME F,
NOVA-ANTI SHOCK FISH,
NOVA-BACILAC FISH.
Chọn 1 trong 2 sản phẩm:
- NOVA-PRAZIQUANTEL
- NOVA-PARASITE

Dùng theo liều hướng dẫn trên
toa nhãn.
2,5 lít/ 1.000 m3 nước ao.

Trộn thuốc vào thức ăn.

- Trộn 1,5kg/ 200kg thức ăn hoặc
1,5kg/ 5 tấn cá.
- Trộn 1 kg với 250-300 kg thức
ăn viên hoặc 1000-1200 kg thức
ăn tự chế biến.

* Bổ gan - Phòng trị các bệnh
về gan như: suy gan, mỡ
vàng, thịt vàng, gan có mủ,
viêm gan.

Sử dụng một trong các sản
phẩm sau: HEPATOL, NOVITOL, HEMAFISH.

* Xử lý ao bị ô nhiễm.

Dùng một trong các sản phẩm sau:
NOVA-PRO VS FISH, ZEOFISH, Dùng theo liều hướng dẫn ghi
trên toa nhãn.
NB 25, NOVA-YUCCA PLUS.

Trộn thuốc vào thức ăn.

Quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn WHO-GMP

GIAI ĐOẠN

Chuẩn bị bè

SẢN PHẨM

CHỈ ĐỊNH

Cá giống trước
khi thả nuôi

3 tháng đầu
sau khi thả
nuôi

Xổ vào lúc cá 6
tháng tuổi. Cho ăn
ngày 1 lần vào cử
sáng, trong 3-5
ngày liên tục.
Trộn cho ăn liên
tục.
Định kỳ mỗi tháng
xử lý 1 lần.

Từ tháng thứ 4
đến khi
thu hoạch

Dùng bạt che kín 4
phía, không cho nước
lưu thông, ngâm bè
trong 1 ngày, mở
bạt cho nước mới
vào trước khi thả cá

NOVADINE

250ml/ 100m3 nước bè, xử lý
trước khi thả nuôi 3 ngày

Ngoại ký sinh trùng: Trùng mỏ
neo, rận cá, trùng bánh xe, các
loại sán lá …

SEAWEED

500ml/100m nước bè, dùng để
tắm cá.

Dùng bạt che kín 1
đầu của bè hoặc
xử lý khi nước
đứng. Tắm cá
trong 25-30 phút.

Bị vết thương, xây xát ngoài da
do đánh bắt, vận chuyển.

Sử dụng 1 trong các sản phẩm
sau:
NOVA-FLOR
500,
NOVA-SULTRIM 240, FLOR
500 FOR FISH.

Dùng liều theo hướng dẫn trên
nhãn thuốc.

Trộn cho ăn liên
tục 3 ngày hoặc
pha nước tắm cá.

1. Ngoại ký sinh trùng:

SEAWEED

500ml/ 100m3 nước bè. Mỗi
tuần xử lý 1 lần, trong 2 tuần.

Dùng bạt che kín 1
đầu của bè hoặc xử
lý khi nước đứng.

2. Các bệnh do vi khuẩn: Đốm
đỏ, lở loét, trắng đuôi, tuột
nhớt, tuột vảy, phù đầu, xuất
huyết, viêm ruột, gan sưng có
mủ, sưng chướng bụng …

Dùng một trong các loại sau:
NOVA-FLOR 5000, FLOR
2000, COTRIMIN, NOVA-AMPI.COL FISH, NOVA-SULTRIM
240.

Trộn thuốc vào thức ăn theo
liều trên toa nhãn.

3. Bệnh nấm da, nấm mang.

NOVADINE

2,5 lít/ 1.000m3 nước

4. Tăng sức kháng bệnh và kích
thích sinh trưởng trong quá
trình nuôi.

Dùng kết hợp NOVA-C với 1
trong các sản phẩm sau: Trộn vào thức ăn theo liều trên
NOVAZYME F, NOVA-FM, nhãn sản phẩm
NOVA-PREMIX FOR FISH.

Xử lý bè trước khi thả cá.
Chọn 1 trong 3 chế phẩm sau:

3

Phòng bệnh: Mỗi 2
tuần dùng một đợt
thuốc 2 ngày.
Trị bệnh: Dùng liên
tục trong 5-7 ngày
Dùng bạt che kín
một đầu của bè
hoặc xử lý khi
nước đứng.
Dùng thường
xuyên trong thức
ăn.

- Trộn 1,5kg/ 200kg thức ăn
hoặc 1,5kg/ 5 tấn cá.
- Trộn 1kg với 250-300 kg thức
ăn viên hoặc 1000-1200 kg thức
ăn tự chế biến.

Xổ vào lúc cá 3
tháng tuổi. Cho ăn
ngày 1 lần vào cử
sáng, trong 3-5
ngày liên tục.

6. Bổ gan – phòng trị các bệnh Sử dụng 1 trong các sản phẩm
về gan như: suy gan, mỡ vàng, sau: HEPATOL, NOVITOL,
thịt vàng, gan có mủ, viêm gan. SORBIMIN, HEMAFISH.

Trộn thuốc vào thức ăn.

Trộn cho cá ăn liên
tục.

1. Ngoại ký sinh trùng.

SEAWEED

2-2,5 ml/ 1m3 nước bè. Mỗi tuần
xử lý 1lần, trong 2 tuần.

2. Các bệnh do vi khuẩn: Đốm
đỏ, lở loét, trắng đuôi, tuột
nhớt, tuột vảy, phù đầu, xuất
huyết, viêm ruột, gan sưng có
mủ, sưng chướng bụng …

Dùng một trong các loại sau:
NOVA-FLOR 500, NOVA-FLOR
5000, COTRIMIN, NOVA-SULTRIM 240, NOVA-OXYTETRA
500.

Trộn thuốc vào thức ăn.

3. Bệnh nấm da, nấm mang.

Dùng NOVADINE

Dùng liều theo toa nhãn, 1 tuần
xử lý 1 lần.

Dùng bạt che kín một
đầu của bè hoặc xử
lý khi nước đứng.

Trộn vào thức ăn.

Dùng liên tục
trong thức ăn cho
đến khi thu hoạch.

- Trộn 1,5kg/ 200kg thức ăn
hoặc 1,5kg/ 5 tấn cá.
- Trộn 1 kg với 250-300 kg thức
ăn viên hoặc 1000-1200 kg thức
ăn tự chế biến.

Xổ vào lúc cá 6
tháng tuổi. Cho ăn
ngày 1 lần vào cử
sáng, trong 3-5
ngày liên tục.

Trộn thuốc vào thức ăn.

Trộn cho cá ăn liên
tục.

- NOVA-PARASITE

5. Xổ giun , sán cho cá.

Cho ăn liên tục
đến khi xuất bán.

GHI CHÚ

200 ml/ 100 m3 nước bè, xử lý
trước khi thả nuôi 3 ngày.

* Chọn 1 trong 2 sản phẩm:
- NOVA-PRAZIQUANTEL

Phòng bệnh: Cứ 2
tuần cho ăn một
đợt 2-3 ngày. Trị
bệnh: dùng liên
tục trong 5 ngày.
Mỗi 2 tuần xử lý 1 lần.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

AVAXIDE

Tắm cá trong
25-30 phút.

Sử dụng 1 trong các chế phẩm
sau: NOVA-FLOR 500, FLOR
2000, NOVA-SULTRIM 240.

* Bổ gan – phòng trị các bệnh Sử dụng 1 trong các sản phẩm
về gan như: suy gan, mỡ vàng, sau: HEPATOL, NOVITOL,
thịt vàng, gan có mủ, viêm gan. SORBIMIN, HEMAFISH.

Từ tháng thứ
4 cho đến khi
thu hoạch

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

QUY TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC ANOVA CHO CÁ NUÔI BÈ

4. Tăng sức kháng bệnh và kích
thích sinh trưởng trong quá
trình nuôi, giảm tỷ lệ chết tăng
năng suất.

5. Xổ giun , sán cho cá.

Dùng kết hợp NOVA-C với 1
trong các sản phẩm sau:
NOVAMIX, PROBIO FISH,
NOVA-FM, NOVA-ANTI SHOCK
FISH, NOVA-BACILAC FISH.
* Chọn 1 trong 2 sản phẩm:
- NOVA-PRAZIQUANTEL
- NOVA-PARASITE

6. Bổ gan – phòng trị các bệnh Sử dụng 1 trong các sản phẩm
về gan như: suy gan, mỡ vàng, sau: HEPATOL, NOVITOL,
thịt vàng, gan có mủ, viêm gan. HEMAFISH.

Quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn WHO-GMP

Dùng bạt che kín
một đầu của bè
hoặc xử lý khi
nước đứng.
Phòng bệnh: Cứ mỗi
2 tuần dùng một
đợt thuốc 2 ngày.
Trị bệnh: Dùng liên
tục trong 5 ngày.

