НВК ОРГАНІК ГРУП

НАТУРАЛЬНИЙ ОРГАНІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ
БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

ДОКТОР FISH
органічні кислоти, амінокислоти,
мінерали, мікроелементи, вітаміни
ПРЕПАРАТ ДЛЯ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
• ПОТУЖНИЙ СТИМУЛЯТОР РОСТУ РИБИ
• АНТИСТРЕСАНТ ТА ІМУНОМОДУЛЯТОР
• ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАСІБ ВІД АЕРОМОНОЗУ
ТА КРАСНУХИ

ТУ У 20.1-38907538-003:2018

ДОКТОР FISH натуральний органічний

Технологія застосування препарату

концентрат біологічно активних речовин,
до складу якого входять органічні кислоти,
амінокислоти, мікроелементи та вітаміни

ДОКТОР FISH
з профілактичною метою:
- дворазово через 1 добу в кількості 100 - 200 мл на 1га
дзеркальної площі водойми (при середній глибині 1,5-2м)
з лікувальною метою:
- дворазово через 1 добу в кількості 500 мл на 1га
дзеркальної площі водойми (при середній глибині 1,5-2м)
в зимовий період
- 1 раз на місяць в кількості 500 мл на 1га
джеркальної площі водойми
0

Оптимальна температура води для внесення - 16-25 С
Оптимальне значення pH води для внесення - 6,8 - 8,5

З комбікормами препарат
застосовується протягом 10-20 днів:

ПІДВИЩУЄ:
імунний статус організму риб
стійкість риб при забрудненні пестицидами,
отруєнні токсинами та при інфекційних захворюваннях
резистентність організму в зимовий період
накопичення в організмі риб жирів і білків
підвищує рибопродуктивність водойм від 1,2 до 2,6 ц/га
володіє бактерицидною та бактеріостатичною
активністю
знижує ступінь забруднення водойм, покращує
якість водного середовища
контролює баланс позитивних та негативних бактерій,
зелених та синьо-зелених водоростей
препарат проявляє потужну антисептичну
та протиракову дію

для профілактики - 100 - 200 мл/т
з лікувальною метою - 500-1000 мл/т

При збігу ряду несприятливих факторів (отруєння токсинами,
інфекційні захворювання) препарат вносять у
воду одразу після виявлення інтоксикації або
інфекції дворазово через 1добу в кількості 500-1000 мл на 1га
дзеркальної площі
Приготування розчину: 500 - 1000 мл на 50л води
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗБОВТАТИ
ЗБЕРІГАТИ В СУХОМУ МІСЦІ
Термін зберігання 12 міс
Термін придатності - необмежений
Номер партії виробництва
відповідає даті виготовлення

НВК ОРГАНІК ГРУП
Застосування концентрату рекомендується
в ставових господарствах шляхом внесення
у воду та комбікорма.

www.organic-group.com.ua
organic-group@ukr.net
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ВИРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

