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Multikraft probiyotikleri tamamen organiktir ve doğal fermentasyon yöntemi ile  
üretilmektedir. Avrupa Birliği organik ürün sertifikasına sahip olan ürünlerimizin insan,  
hayvan, bitki ve çevre sağlığına olumlu etkileri kanıtlanmıştır.  
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Probiacti fish 

Probiyotiklerin genel etki mekanizması.  
(1) Probiyotik mikroorganizmalar bağırsakta kolonize olurlar ve böylece patojenik bakterilerin 
kolonizasyonunu engellerler. (2) Probiyotik mikroorganizmalar patojen mikroorganizmaları 
engelleyen bazı maddeler salgılarlar. (3) Probiyotik mikroorganizmalar  besin maddelerinin 
patojenlerle buluşmasını engelleyecek şekilde besin maddelerini kullanırlar. (4) Probiyotikler 
tarafından üretilen maddeler  çekirdek algılama mekanizması için antagonist görevi görür. 
(5) Makrofaj aktivitesini ve antikor seviyesini arttırarak bağışıklık geliştirirler. 

 

          

olmak üzere      
 

Yetiştirme ortamının kalitesini nasıl iyileştirdikleri     tehlikelerden nasıl  
    

  



 

 

Probiacti fish 

 

Probiyotiklerin genel olarak akuakültürde faydalı etkileri yukarıdaki şekilde görülebilir.  
Yeşil oklar  ilave etkileri ve kırmızı çizgiler engelleyici etkiyi gösterir. 

 

   

    
 

 



 

 

Probiacti fish  

 ; Larva üretim tanklarınızın temizlik aşaması  
bitirilip üretim suyu verilmeden önce ön biofilm tabakası oluşturulması için 1/100 (100 lt suya 1  
lt) "Probiacti" solusyonu karıştırılarak tüm üretim yüzeylerine sürülmesi veya püskürtülmesi  
uygun olacaktır. Larva üretimi başlatılıp prelarvalar konduktan sonra, ağız açılımından bir gün  

 
 

  tüm sistemin temizliğinden sonra 1/100 oranında "Probiacti" uygulaması ile  
 
 

 

 , balıklar havuza indirilmeden önce 10 tona 1 lt olacak şekilde  
 

Anaç Ünitesi      
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Tekrar Uygulama   

    

 

  

sistemlerinde 
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Ön adaptasyon ve adaptasyon bölümlerinde yüzeylerin ve boş alanların biofilm  
 

  

 

    

      lt  

      lt  

  Adaptasyon Ünitesi   Balık indiğinde    

    kg'a 1 lt Her gün 
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atıkları biyolojik oksidasyonla indirger. Bu yöntemde, organik atıklar tamamen karbondioksit ve su  
  

*Yosunlaşmayı önler ve algleri yok eder. 

*Göl ve havuzlarda su bitkilerinin yetişmesi için uygun ortam sağlar. 

*Göl ve havuzlarda süs balıklarının yetişmesi içi gereken uygun  su şartlarını sağlar. 

Ürünlerin formülünde yer alan koku nötralize edicilerle rahatsız edici kokular ani olarak kesilir. Ardından  
mikroorganizmalar çalışmaya başlayıp koku kaynağını yok eder. 

Koku problemini nötralize ederek koku giderimini sağlar. 

Gölde  bulunan Organik maddeyi kontrol altına alarak,oksidasyonu bastırır,fermantasyon oluşumunu sağlar. 
Çürümeden kaynaklanan bozulmanın önüne geçer. 

Probiyotik bakteriler hem bir yem takviyesi olarak yemde    
doğrudan suya uygulanması stresli durumları önleyebilir bağışıklık  
sistemini güçlendirir ve bu nedenle çeşitli stres faktörlerinin zararlı  

 

Su kirliliğini önler! 
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    patojenlere  
çeşitli probiyotikler belgelenmiştir. Örneğin    tilapia'da (     

kullanılan probiyotik       'ya karşı inhibitör aktivitesi  

      olmak  
  karşı antibakteriyel aktivite gösterdiği ortaya konulmuştur.  

 lerin Nil tilapia'da (      

büyümesini inhibe edebildiği tespit edilmiştir. Yine   'in süs balıklarında  
hareketli        

 
Probiyotiklerin antiviral aktivitesi için örnek          

  enfeksiyöz hematopoetik nekroz virüsüne (IHNV) karşı antiviral  
  suşu ile beslenmenin karides   

   SV) karşı direnci arttırdığı  

 

             



 

 

Probiacti fish  

    abakası oluşturulması    üretim bölgesi  

       yan duvar yüzeylerinin    su  

çıkış kanallarının yüzeylerine genel temizliğin ardından  

  

sulandırılıp uygulanması çevrenin   patojenlere   

 

 

 

tanklar beton havuzlar vb.) genel temizlik işlemlerinin  

ardından 100 lt'ye 1 lt oranında (1/100) fırça veya  

 

  

     saat ara ile tekrar edilmesi daha başarılı  

sonuçlar verecektir. 

      



 

 

Probiacti fish  

 G                

kontaminasyonu önlemek için biofilm tabakası oluşturulmak amacı ile 1       

      aftada  bir uygulanması  

              probiacti fish     

  

   ARTEMİA            

sistemlerinin ortam ve yüzey korumasının sağlanmasında tüm yüzey bölgelerine 1       lt  

 ranında probiacti fish uygulaması yapılmalıdır. Bu uygulamaların hafta da bir yapılması  
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