
Phụ lục I 

THÔNG TIN ĐĂNG TẢI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM XỬ LÝ  

CHẤT THẢI CHĂN NUÔI CÓ TÊN THƯƠNG MẠI: UV-FRESH 01 

(Kèm theo Công văn số                     /CN-MTCN ngày           tháng          năm    

của Cục Chăn nuôi 

 

1. Tên sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi: UV-FRESH 01 

2. Công dụng:  

- Giúp phân giải nhanh chất thải chăn nuôi, phế phụ phẩm nông nghiệp, ủ 

hoai phân, ức chế sự phát triển của mầm bệnh có trong phân, góp phần xử lý vấn đề 

ô nhiễm môi trường chăn nuôi. 

- Dùng làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn, gà, bò, giảm mùi hôi thối, 

khí độc trong chuồng nuôi. 

3. Mã số sản phẩm: 15-6/2021-SXTN 

4. Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 01:2021/UV-CNXL  

5. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần UV  

Địa chỉ: Lô số 18, khu G, đường D1, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, quận 

Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (028) 3768 5370. 

6. Chỉ tiêu kỹ thuật: 

a) Chỉ tiêu cảm quan 

- Dạng sản phẩm: Dạng dung dịch 

- Màu sắc: Màu nâu vàng 

b) Chỉ tiêu chất lượng:  

- Bacillus sp  ≥ 1x108 CFU/lít 

- Chất mang: Nước cất vừa đủ 1 lít 

7. Thành phần nguyên liệu: Sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu 

chính gồm vi khuẩn Bacillus subtilis, nước cất. 

8. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 



Phụ lục II 

THÔNG TIN ĐĂNG TẢI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM XỬ LÝ  

CHẤT THẢI CHĂN NUÔI CÓ TÊN THƯƠNG MẠI: UV-FRESH 01-F1 

(Kèm theo Công văn số                     /CN-MTCN ngày           tháng          năm      

của Cục Chăn nuôi 

 

1. Tên sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi: UV-FRESH 01-F1 

2. Công dụng:  

Men EM gốc dùng tăng sinh thành các chế phẩm thứ cấp với mục đích: 

- Làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn, gà, bò, giảm mùi hôi thối, khí 

độc trong chuồng nuôi. 

- Giúp phân giải nhanh chất thải chăn nuôi, phế phụ phẩm nông nghiệp, ủ 

hoai phân, ức chế sự phát triển của mầm bệnh có trong phân, góp phần xử lý vấn đề 

ô nhiễm môi trường chăn nuôi. 

3. Mã số sản phẩm: 17-6/2021/SXTN 

4. Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 02:2021/UV-CNXL  

5. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần UV  

Địa chỉ: Lô số 18, khu G, đường D1, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, quận 

Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (028) 3768 5370. 

6. Chỉ tiêu kỹ thuật: 

a) Chỉ tiêu cảm quan 

- Dạng sản phẩm: Dạng bột 

- Màu sắc: Màu nâu vàng 

b) Độ ẩm: ≤12% 

c) Chỉ tiêu chất lượng:  

- Bacillus sp  ≥ 1x1010 CFU/kg 

- Chất mang: Cám gạo vừa đủ 1 kg 

7. Thành phần nguyên liệu: Sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu 

chính gồm vi khuẩn Bacillus subtilis, cám gạo. 

8. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

 



Phụ lục III 

THÔNG TIN ĐĂNG TẢI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM XỬ LÝ  

CHẤT THẢI CHĂN NUÔI CÓ TÊN THƯƠNG MẠI: UV-FRESH 02 

(Kèm theo Công văn số                     /CN-MTCN ngày           tháng          năm    

của Cục Chăn nuôi 

 

1. Tên sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi: UV-FRESH 02 

2. Công dụng:  

- Phun xịt chuồng trại giúp giảm mùi hôi thối, khí độc, ức chế và tiêu diệt các 

loại vi sinh vật gây hại có trong phân chuồng. 

- Khử mùi trong quá trình ủ phân, chất thải, hỗ trợ làm đệm lót sinh học cho 

lợn, gà. 

3. Mã số sản phẩm: 18-6/2021/SXTN 

4. Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 03:2021/UV-CNXL  

5. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần UV  

Địa chỉ: Lô số 18, khu G, đường D1, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, quận 

Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (028) 3768 5370. 

6. Chỉ tiêu kỹ thuật: 

a) Chỉ tiêu cảm quan 

- Dạng sản phẩm: Dạng dung dịch 

- Màu sắc: Màu vàng nhạt 

b) Chỉ tiêu chất lượng:  

- Bacillus sp  ≥ 1x108 CFU/lít 

- Chất mang: Nước cất vừa đủ 1 lít 

7. Thành phần nguyên liệu: Sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu 

chính gồm vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens, nước cất. 

8. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 



Phụ lục IV 

THÔNG TIN ĐĂNG TẢI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM XỬ LÝ  

CHẤT THẢI CHĂN NUÔI CÓ TÊN THƯƠNG MẠI: UV-FRESH 02-F1 

(Kèm theo Công văn số                     /CN-MTCN ngày           tháng          năm      

của Cục Chăn nuôi 

 

1. Tên sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi: UV-FRESH 02-F1 

2. Công dụng: (Kiểm tra lại hướng dẫn sử dụng trong TCCS) 

Men EM gốc dùng tăng sinh thành các chế phẩm thứ cấp với mục đích: 

- Phun xịt chuồng trại giúp giảm mùi hôi thối, khí độc, ức chế và tiêu diệt các 

loại vi sinh vật gây hại có trong phân chuồng. 

- Khử mùi trong quá trình ủ phân, chất thải, hỗ trợ làm đệm lót sinh học cho 

lợn, gà. 

3. Mã số sản phẩm: 19-6/2021/SXTN 

4. Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 04:2021/UV-CNXL  

5. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần UV  

Địa chỉ: Lô số 18, khu G, đường D1, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, quận 

Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (028) 3768 5370. 

6. Chỉ tiêu kỹ thuật: 

a) Chỉ tiêu cảm quan 

- Dạng sản phẩm: Dạng bột 

- Màu sắc: Màu vàng nhạt 

b) Độ ẩm: ≤12% 

c) Chỉ tiêu chất lượng:  

- Bacillus sp  ≥ 1x109 CFU/kg 

- Chất mang: Cám gạo vừa đủ 1 kg 

7. Thành phần nguyên liệu: Sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu 

chính gồm vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens, cám gạo. 

8. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 



Phụ lục V 

THÔNG TIN ĐĂNG TẢI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM XỬ LÝ  

CHẤT THẢI CHĂN NUÔI CÓ TÊN THƯƠNG MẠI: UV-FRESH 04 

(Kèm theo Công văn số                     /CN-MTCN ngày           tháng          năm      

của Cục Chăn nuôi 

 

1. Tên sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi: UV-FRESH 04 

2. Công dụng:  

- Rải nền chuồng trại giúp giảm mùi hôi thối nhanh chóng, ức chế và tiêu 

diệt các loại vi sinh vật gây hại có trong phân chuồng, phân giải phân, nước tiểu do 

gia súc, gia cầm thải ra. 

3. Mã số sản phẩm: 20-6/2021/SXTN 

4. Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 05:2021/UV-CNXL  

5. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần UV  

Địa chỉ: Lô số 18, khu G, đường D1, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, quận 

Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (028) 3768 5370. 

6. Chỉ tiêu kỹ thuật: 

a) Chỉ tiêu cảm quan 

- Dạng sản phẩm: Dạng bột 

- Màu sắc: Màu vàng nhạt 

b) Độ ẩm: ≤12% 

c) Chỉ tiêu chất lượng:  

- Bacillus sp  ≥ 1x108 CFU/kg 

- Chất mang: Cám gạo vừa đủ 1 kg 

7. Thành phần nguyên liệu: Sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu 

chính gồm vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens, cám gạo. 

8. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

 



Phụ lục VI 

THÔNG TIN ĐĂNG TẢI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM XỬ LÝ  

CHẤT THẢI CHĂN NUÔI CÓ TÊN THƯƠNG MẠI: UV-FRESH 03-F1 

(Kèm theo Công văn số                     /CN-MTCN ngày           tháng          năm      

của Cục Chăn nuôi 

 

1. Tên sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi: UV-FRESH 03-F1 

2.  Công dụng: Giảm mùi hôi hố phân: giúp phân hủy nhanh chất hữu cơ, 

khử mùi hôi và ức chế vi khuẩn gây mùi hôi thối trong chăn nuôi. 

3. Mã số sản phẩm: 21-6/2021/SXTN 

4. Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 06:2021/UV-CNXL  

5. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần UV  

Địa chỉ: Lô số 18, khu G, đường D1, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, quận 

Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (028) 3768 5370. 

6. Chỉ tiêu kỹ thuật: 

a) Chỉ tiêu cảm quan 

- Dạng sản phẩm: Dạng dung dịch 

- Màu sắc: Màu đỏ sẫm 

b) Chỉ tiêu chất lượng:  

- Bacillus sp  ≥ 1x109 CFU/lít 

- Chất mang: Cám gạo vừa đủ 1 lít 

7. Thành phần nguyên liệu: Sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu 

chính gồm vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens, nước cất. 

8. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 
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