
Phụ lục: 

THÔNG TIN ĐĂNG TẢI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM XỬ LÝ  

CHẤT THẢI CHĂN NUÔI HAN-PROWAY 

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

của Cục Chăn nuôi 

 

1. Tên sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi: HAN-PROWAY 

2. Công dụng:  

-  Khử mùi hôi chuồng trại trong chăn nuôi. 

-  Xử lý rác thải, khử mùi hôi của rác, nước thải. 

-  Bổ sung vi sinh vật có lợi, phân giải các chất thải hữu cơ làm phân bón. 

-  Cải thiện môi trường sinh thái của đất và nước đồng thời ức chế, tiêu diệt 

tác nhân gây bệnh, gây hại. 

-  Bổ sung vào nền chuồng xử lý chất thải chăn nuôi. 

 -  Bổ sung ủ chất thải chăn nuôi. 

 -  Bổ sung xử lý rác thải hữu cơ. 

3. Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS PR008:2019/HANVET 

4. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược và Vật tư thú y (HANVET) 

Địa chỉ: 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại: 0243 8691156: Fax: 0243 8690097 

5. Chỉ tiêu kỹ thuật: 

a) Chỉ tiêu cảm quan 

- Dạng sản phẩm: Dạng bột 

- Màu sắc: Màu trắng ngà đến nâu nhạt 

b) Độ ẩm:  ≤ 10% 

c) Chỉ tiêu chất lượng:  

Số  Chỉ tiêu Đơn vị tính Mức chất lượng 

1 

Bacillus spp (min)* 

(Bacillus licheniformis(min), 

Bacillus megaterium (min)) 

CFU/kg 

CFU/kg 

CFU/kg 

5,2 x 109 

2,7 x 109 

2,5 x 109 

2 Lactobacillus acidophilus (min) CFU/kg 3,0 x 109 

3 
Chất mang (tinh bột, bột trấu, 

Dextrose) vừa đủ 
g 1.000 



2 
 

6. Nguyên liệu: Sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu chính gồm các 

vi khuẩn Bacillus spp (Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium), Lactobacillus 

acidophilus, tinh bột, bột trấu, Dextrose. 

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

 


