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THỨC ĂN BỔ SUNG DẠNG HỖN HỢP 
DÙNG TRONG CHĂN NUÔI

Công nghệ cao cho Nông nghiệp hữu cơ

Chương trình chứng nhận chất lượng và an toàn 
DUY NHẤT trên thế giới dành cho các nhà sản xuất 

phụ gia thức ăn chăn nuôi 
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GIẢM ĐẾN 90% MÙI HÔI THỐI CHUỒNG TRẠI

TĂNG HIỆU QUẢ CHUYỂN HÓA THỨC ĂN -

ĐÀO THẢI ĐỘC TỐ NẤM MỐC, KIM LOẠI NẶNG

ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI HỮU CƠ

GIÚP TĂNG TRỌNG, TĂNG CHẤT LƯỢNG THỊT, SỮA

GIẢM CHỈ SỐ FCR

NATURAL ALUMINOSILICATE
Nano, Micro-Particles



ZOO

Thử nghiệm bổ sung ANIMAXX® ZOO vào khẩu phần ăn 
hằng ngày của bò thịt (động vật nhai lại) để cải thiện chất đệm 
cho gia súc nhai lại trong khẩu phần ăn của vật nuôi. Chất đệm 
trong dạ cỏ của vật nuôi được cải thiện, tăng hiệu quả sử dụng 
thức ăn (sử dụng ANIMAXX® ZOO tiêu hóa chất hữu cơ trung 
bình 88% trong khi đối chứng chỉ đạt 82 %) giúp tăng trọng vật 
nuôi.

Thử nghiệm bổ sung ANIMAXX® ZOO vào khẩu phần ăn 
của bò sữa tại Nhật Bản để đánh giá tác dụng tăng hiệu 
quả khi sử dụng thức ăn. Kết quả cho thấy giảm tới 50% 
tỷ lệ tiêu chảy có ý nghĩa cao cho quá trình tăng trọng của 
bò sữa, sử dụng ANIMAXX® ZOO chuyển đổi thức ăn 
thành sữa hiệu quả hơn tăng 2.23 kg/ngày (Cassida et al. 
1988; Ural 2014; Sulzberger et al. 2016) giúp tăng hiệu 
quả kinh tế cho người chăn nuôi.

ZOOANIMAXX

• Tăng hiệu quả chuyển hóa thức ăn - giảm chỉ số FCR, tăng 
trọng tốt hơn so với đối chứng.
• Với bò thịt: Tạo ra chất lượng thịt bò thơm ngon, cấu trúc của 
thịt (đối với các loại thịt cao cấp như bò Wagyu) và tăng thời gian 
bảo quản.
• Với bò sữa: Nhiều sữa hơn, với hàm lượng protein và chất béo 
cao hơn.
• Cải thiện hệ vi sinh vật hoạt động trong dạ cỏ.

• Giảm bệnh tật, giảm tỷ lệ tử vong. 
• Giảm chi phí thuốc thú y, chống dịch bệnh….
• Giảm tới 90% mùi hôi thối khu vực chuồng trại.
• Sản phẩm tự nhiên, không độc hại, phù hợp với chăn nuôi hữu cơ
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Sử dụng máy trộn và trộn với các thành phần thức ăn chăn nuôi 
khác. Trộn kỹ và đồng nhất. ANIMAXX® ZOO tương thích với 
tất cả các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.
Trộn ANIMAXX® ZOO với thức ăn với tỷ lệ 0.2 – 0.4% khối 
lượng thức ăn hàng ngày của vật nuôi.
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HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THÀNH PHẦN

Si (Silicate)                                     30,3 - 33,6%

Al (Aluminum)                                    5,2 - 6,3%

Ca (Calcium)                                      1,71 - 3%

K (Potassium)                                   1,9 - 3,15%

Độ ẩm                                                                   12%
• Đào độc tố nấm mốc (Aflatoxin), kim loại nặng.

Gõ văn bản của bạn


