
BioPlus® PS 
Concentrado   
 
Contribui para o equilíbrio 
da microbiota intestinal e 
melhora do desempenho 
em Aquacultura.



O que é BioPlus® PS Concentrado?

Benefícios

Experimento conduzido com Tilápias do Nilo 
(Oreochromis niloticus) – Linhagem GIFT  
(Instituto de Pesca do Estado de São Paulo/2012)

Resultados

BioPlus® PS Concentrado é um probiótico oriundo de cepas especialmente selecionadas de Bacillus 
subtilis e Bacillus licheniformis, o qual, além de auxiliar no equilíbrio da microbiota intestinal, melhora o 
ganho de peso e a eficiência alimentar. BioPlus® PS Concentrado é um probiótico solúvel, que pode 
ser adicionado tanto na ração do animal quanto na água, proporcionando resultados consistentes 
na produção de peixes. Experimentos recentes demonstram a comprovada eficácia do produto na 
Aquacultura. BioPlus® PS Concentrado é compatível com a maioria dos antibióticos terapêuticos ou 
melhoradores de desempenho.

• Equilíbrio da microbiota intestinal
• Compatível com a maioria dos 
   antibióticos e ácidos orgânicos 
• Melhora o ganho de peso 
• Reduz a conversão alimentar
• Eleva o Índice Hepatossomático

Conduzido em tanques-redes de 1m³ (100 tilápias/tanque), 10 repetições (tanques) para tratamento 
controle e 5 repetições (tanques) para cada tratamento com probiótico, 72 dias de experimento, 
peso médio inicial de 273g.

*Teste de Tukey: letras diferentes nas colunas dos gráficos demonstram diferença estatística (P<0,05)

T1: Ração controle, sem adição de BioPlus® PS 
T2: Ração com 100g/ton de BioPlus® PS até peso médio dos peixes de 350g e depois Ração com 
50g/ton de BioPlus® PS até o final do experimento
T3: Ração com 100g/ton de BioPlus® PS, durante todo o experimento

750

700

650

600

550

500

Controle

Peso Final (g)

BioPlus® 50g/100g BioPlus® 100g/100g

705c

574b568a

1,54

1,52

1,50

1,48

1,46

1,44

1,42

1,40

1,38

Controle

Conv. Alimentar Aparente

BioPlus® 50g/100g BioPlus® 100g/100g

1,43b

1,53a
1,52a



Compatibilidade de BioPlus® PS 
com os antibióticos

BioPlus® PS Concentrado

Testes realizados demonstram a compatibilidade de BioPlus® PS com mais de 10 antibióticos de 
diferentes classes¹

¹ Feed Additive Compendium, 1998. Os produtos testados não afetam o desempenho do BioPlus® PS Concentrado quando utilizados nos níveis recomendados.

O maior índice hepatossomático do 
tratamento com BioPlus® PS Concentrado 
está relacionado à maior atividade hepática 
para o metabolismo em função dos 
melhores valores de ganho de peso.

Além do uso na ração para melhora do ganho de peso e conversão alimentar, atualmente utiliza-se 
BioPlus® PS Concentrado na água para a inibição de patógenos, sendo mais uma das soluções a se 
utilizar na piscicultura.
Os probióticos produzem compostos antagônicos, competem por sítios de fixação por nutrientes e 
alteram a atividade enzimática de patógenos, assim, há uma estimulação imunológica e modulação 
da microflora (Kesarcodi-Watson et al. 2008).
A biorremediação é uma outra maneira de aplicação do probiótico na indústria da aquacultura. Um 
bom biorremediador deve conter cepas de bactérias capazes de eliminar efetivamente os resíduos 
carbonosos da água. Além disso, ajudar as cepas de bactérias a se multiplicarem rapidamente e com 
boa compatibilidade enzimática. Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis são excelentes bactérias para 
a biorremediação de detritos orgânicos. Quando certas cepas de Bacillus são adicionadas à água em 
quantidades suficientes, elas podem causar um impacto (Anthony e Philip, 2006).
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Especificação do produto
Níveis de garantia: 
BioPlus® PS Concentrado: Bacillus subtilis e 
Bacillus licheniformis mín. 1,6 x 1010  UFC*/g

Modo de Uso
Via ração ou Via água BioPlus® PS Concentrado

Peixes - ração 50 – 100g/ ton ração
Peixes - água Sob recomendação

Apresentação
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*Unidade Formadora de Colônia


