
WINDMILL MONAMPHOS®

Windmill Monamphos® là nguồn phốt pho vô cơ 
có tỷ lệ tiêu hóa cao, được sản xuất để sử dụng cho 
tất các các loài thủy sản. Sản phẩm có tính hòa tan 
cao, tỷ lệ phốt pho (P) cao và hàm lượng phốt pho 
khả dụng (dP) cao. Hơn nữa, sản phẩm không chứa 
canxi (Ca)

Windmill Monamphos® có hàm lượng P cao nhất 
so với bất kỳ sản phẩm phốt phát cho thức ăn chăn 
nuôi nào trên thị trường.

Thí nghiệm được tiến hành năm 2007, kết quả cho thấy 
bổ sung P giúp cải thiện tăng trọng và hiệu quả sử dụng 
thức ăn ở L. vannamei cho ăn khẩu phần thông dụng. Với 
nguồn P khả dụng cao như Windmill Monamphos®, 
kết quả chứng minh hiệu quả được cải thiện (8% và 4% 
tương ứng). Có thể kết luận rằng sử dụng nguồn P chất 
lượng cao như Windmill Monamphos® là một giải 
pháp kinh tế.

LỢI ÍCH CỦA WINDMILL MONAMPHOS® 

CÁC THỬ NGHIỆM CỦA ALIPHOS
TRÊN THỦY SẢN

Do pH thấp, Windmill Monamphos® giúp giảm giá 
trị đệm của thức ăn. Với mùi dễ chịu, sản phẩm kích 
thích tính thèm ăn của động vật.

Windmill Monamphos® không có Ca, nên giúp dễ 
dàng cân bằng tỷ lệ Ca/P trong thức ăn.

Windmill Monamphos® có dạng hạt trơn chảy, dễ 
dàng trộn đều với các nguyên liệu khác.

Windmill Monamphos® đã được chứng minh là có 
hàm lượng P khả dụng rất cao do vậy giúp giảm 
thấp nhất lượng P thải ra môi trường nuôi trồng.

Windmill Monamphos® có liều sử dụng thấp nhất 
so với các sản phẩm khác để đạt được cùng một 
mức độ P tiêu hóa trong thức ăn làm giảm giá thành 
hiệu quả.

Tôm - Litopenaeus vannamei

Thử nghiệm này cho thấy có sự khác biệt lớn về khả năng hấp 
thu P vô cơ từ các nguồn khác nhau. Cá hồi có thể hấp thu P từ 
Windmill Monamphos® với mức độ cực cao. Trong khi đó 
tỷ lệ hấp thu từ MCP và MDCP thấp hơn nhiều.

Cá hồi 
Plymouth, 2004

Trong thí nghiệm này, tỷ lệ tiêu hóa và tỷ lệ giữ lại được 
(retention) của 3 nguồn phôt pho vô cơ đã được xác định 
trên cá hồi. Cá được cho ăn thức ăn có bổ sung Windmill 
Monamphos® (MAP) cho tốc độ lớn vượt trội 0.053 
g/kg0.8/ngày, theo sau là MCP 0.064 g/kg0.8/ngày và DCP là 
0.042 g/kg0.8/ngày.
Điều này dẫn đến tỷ lệ giữ lại biểu kiến của P lần lượt là 
55.7% với DCP, 68.0% với MCP và 92.2% với MAP. Tỷ lệ tiêu 
hóa P tương ứng lần lượt là 60.5%, 79.5% và 89.9%.

Imares/WUR (Đại học tổng hợp Wageningen), 2011
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Nguồn Phốt phát vô cơ có khả năng tiêu 
hóa cao cho nuôi trồng thủy sản

Windmill MonamphosMAP:



GIÁ TRỊ CỦA  WINDMILL  MONAMPHOS®   
TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA  WINDMILL  MONAMPHOS®

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Dựa trên kết quả nghiên cứu trên cá hồi của Plymouth và 
Imares/WUR, tính đến các kết quả thí nghiêm trên tôm, 
Aliphos khuyến cáo sử dụng các giá trị dP sau cho các 
nguồn phốt pho bổ sung trong thức ăn thủy sản.

Windmill Monamphos® được sản xuất bằng phản ứng 
giữa acid phosphoric tinh khiết với amoniac trong điều kiện 
kiểm soát chặt chẽ. Nhà máy Aliphos Rotterdam, Hà Lan, 
hoạt động theo các tiêu chuẩn GMP + và thực hiện các hệ 
thống nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng và truy xuất 
nguồn gốc.

Windmill Monamphos® có hàm lượng photpho cao 
nhất so với bất kỳ loại phốt phát thức ăn nào trên thị 
trường. Với tỷ lệ tiêu hoá phosphorus cao và hàm lượng 
photpho thải ra môi trường thấp, điều này làm cho nó trở 
thành sản phẩm được lựa chọn để sản xuất thức ăn có 
hàm lượng dinh dưỡng cao cho nuôi trồng thủy sản, đặc 
biệt là đối với tôm, cá. Thông tin thêm về Windmill 
Monamphos® có thể tìm thấy tại: www.aliphos.com

Tính toán chi phí / giá trị của phốt phát trong thức ăn cần 
dựa trên hàm lượng phốt pho tiêu hoá (dP) - tiêu chí 
khách quan duy nhất.

Windmill Monamphos® có tỉ lệ tan trong nước trên 
98%, với tỷ lệ tiêu hóa 90% ở tôm và cá. Điều này làm cho 
nó là nguồn khoáng P ưa thích và là sự lựa chọn để sản 
xuất các các loại thức ăn thủy sản dinh dưỡng cao.

Chi phí/ giá trị của Aliphos® Monocal so với Windmill 
Monamphos®
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Hơn nữa, Windmill Monamphos® là phốt phát thức ăn 
kinh tế nhất để sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.

Aliphos®
Monocal

Hàm lượng P (%)

Hàm lượng dP (%)

Chi phí/ giá trị (đơn vị)
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Độ tan tương đối của P:

Nitrogen tổng số (N)

pH (1% dung dịch trong nước)

Độ ẩm

Các yếu tố không mong muốn

Hình dạng vật lý

- % trong acid citric 2%
- % trong nước

Phốt pho tổng số (P)

99%
98%

11%

4%

0.3%

Tuân theo pháp luật của EC
hiện nay

Dạng bột (90% < 0.5 mm)
Dạng hạt
(0.1 mm < 90%< 1.2 mm)

26%
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KẾT LUẬN

Thông số kỹ thuật tiêu biểu

SẢN XUẤT BỞI:                             

PHÂN PHỐI:

Công ty TNHH ACARE Việt Nam
Điện thoại: 0903 022 125
Email: sales@acarevietnam.com
Website: www.acarevietnam.com

ROTTERDAM B.V. HÀ LAN


