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STUDIU DE CAZ 093

CREŞTEREA CREVEŢILOR CU PRODUSE MICROCAT®
SUBIECT:
Rezultatele utilizării MICROCAT®-AL şi MICROCAT®-ALHC de către clienţi în
fermele de creveţi.
PRODUS APLICAT: MICROCAT®-AL/ALHC, tratament pentru iazuri şi lacuri
Bună,
Îmi pare rău că nu am putut să răspund la e-mail-ul dumneavoastră mai
devreme, dar am vrut să aştept să am mai multe rezultate concrete din testarea
MICROCAT®-ALHC. Suntem foarte mulţumiţi de produsul dumneavoastră. Ferma
noastră s-a schimbat considerabil de când am început să folosim produsul
dumneavoastră. Calitatea apei a crescut şi ne-am îmbunătăţit în multe aspecte. De
exemplu, obişnuiam să avem rate ale oxigenului de aproximativ 3 – 4 mg/l. Acum
avem în jur de 5 – 8 mg/l de oxigen dizolvat în apă. Creveţii noştri aveau puncte negre
în procente ridicate, în jur de 30 – 50%, iar acum s-au redus la aproape 0%.
Vă mulţumim!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Stimaţi domni,
M-am gândit săptămâna trecută să vă prezint feedback-ul meu despre
performanţa produsului dumneavoastră. MICROCAT®-ALHC este INCREDIBIL.
Putem să stopăm problemele legate de boli şi de calitatea apei, evitând astfel
mortalitatea care este întâlnită la alte ferme din apropiere. Nivelul nostru de amoniac
este nesemnificativ de scăzut şi putem să menţinem pH-ul la 7,6 (delta < 0,5).
Măsurăm şi o cantitate ridicată de oxigen dizolvat la 7,5 mg/(incredibil de mare). Va
trebui să verific de două ori compziţia chimică a apei, deşi calibrarea zilnică este
realizată cu sistemul nostru de măsurare folosind oxigen atmosferic (20,9).
Acumularea noastră de nămol este semnificativ mai scăzută în iazul în care am
făcut tratamentul, comparative cu un alt iaz în care nu am folosit MICROCAT®-ALHC
care conţine creveţi albi. Vă rugăm să reţineţi că suntem doar într-a şasea săptămână
de tratament. Acum suntem în faza de întreţinere.
Cât de mult am fi vrut să avem acest produs înainte de a face provizii!
Cu stimă!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Stimaţi Domni,
Avem 800 de hectare din producţia proprie şi ne străduim să supravieţuim din
cauza preţului foarte mic al creveţilor. Vrem să folosim acest sistem pe toate cele 800
de hectare ale noastre…
Cu stimă!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Stimaţi Domni,
Voi comanda în decembrie o cantitate mai mare de produs MICROCAT®-AL.
Am recomandat acest produs şi altor persoane. Ţinând cont că suntem crescătorie de
păstrăvi, consumul nostru este destul de mic.
Salutări!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Păstrăvăria noastră foloseşte MICROCAT®-AL pentru a îmbunătăţi calitatea
apei şi a avut o problemă cu Vibrio. De la utilizarea produsului vostru, rata lor de
mortalitate a scăzut cu 40%.
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