
Phụ lục: 

THÔNG TIN ĐĂNG TẢI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM XỬ LÝ  

CHẤT THẢI CHĂN NUÔI BIO - QTMIC 

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

của Cục Chăn nuôi 

 

1. Tên sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi: Chế phẩm Bio - QTMIC 

2. Công dụng:  

- Phân giải phân, nước tiểu do lợn, gà thải ra. 

- Hạn chế sinh khí hôi, thối, ức chế và tiêu diệt sự phát triển của hệ vi sinh vật 

có hại. 

- Khống chế sự lên men sinh khí hôi thối, phân giải một phần mùn cưa, vỏ trấu và 

vật liệu khác làm giá thể cho vi sinh vật. 

- Giữ ấm cho vật nuôi trong mùa đông do đệm lót luôn luôn ấm bởi nhiệt từ hoạt 

động của hệ men vi sinh vật. 

3. Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 02:2020/KH&CN-QT 

4. Nhà sản xuất: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và 

Công nghệ Quảng Trị. 

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh 

Quảng Trị.  

Điện thoại: 0233.3522.509; Email:qtstac@gmail.com 

5. Chỉ tiêu kỹ thuật: 

a) Chỉ tiêu cảm quan 

- Dạng sản phẩm: Dạng bột 

- Màu sắc: Màu nâu 

b) Độ ẩm:  ≤ 10% 

c) Chỉ tiêu chất lượng:  

     Lactobacillus acidophillus (min): 1,0 x 108 CFU/g 

     Bacillus subtilis (min): 1,0 x 108 CFU/g 

     Saccharomyces cereviside (min): 1,0 x 108 CFU/g 

     Streptomyces rochei (min): 1,0 x 108 CFU/g 

     Chất mang: 70% cám gạo, 20% bột gạo, 10% tinh bột sắn: Vừa đủ 1kg 
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7. Nguyên liệu:  

Sản phẩm được sản xuất từ Lactobacillus acidophyllus, Bacillus subtilis, 

Saccharomyces cerevisiae, Streptomyces rochei, cám gạo, bột gạo, tinh bột sắn. 

8. Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. 
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