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A especialidade nutricional com formulação 
exclusiva para tilápias e camarões.



PAQ-Gro™ é um premix comprovado no uso em dietas de camarões e tilápias para auxiliar no desempenho e melhora da 
saúde. 
PAQ-Gro™ é suportado por uma equipe Phibro de reconhecidos especialistas e cientistas com foco em prover a indústria de 
aquacultura com soluções de saúde que proporcionem um custo/benefício positivo, buscando maximizar a produtividade 
das operações de nossos clientes. 
A equipe de profissionais da Phibro é altamente experiente em todos os aspectos relacionados à produção de camarões e 
tilápias, tais como manejo sanitário, treinamento de produtores, logística, uso de especialidades nutricionais e monitoramento 
cuidadoso de desempenho de tilápias e camarões nos sítios de produção. 
PAQ-Gro™ é um produto da Phibro Animal Nutrition.

Berçário
PAQ-Gro™ proporcionou uma melhora na 
taxa de sobrevivência em 25% quando 
comparado ao grupo controle na dose de 
200 mg/kg PV/dia.

PAQ-Gro™ auxilia no desempenho e no status de saúde de tilápias e camarões: 

Camarões

PAQ-Gro™ proporcionou melhora na taxa de 
conversão alimentar, reduzindo de 1,72 (grupo 
controle) para 1,40 na dose de 100 mg/kg PV/dia.

Camarões suplementados com PAQ-Gro™ 
na dose de 100 mg/kg PV/dia obtiveram as 
médias mais altas de peso corporal, de 1,62 
gramas aos 30 dias e 2,71 gramas aos 45 dias.
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Berçário
PAQ-Gro™ (100 mg/kg PV/dia) contribuiu 
na taxa de crescimento em 16% a mais 
comparado ao grupo controle.

Engorda
PAQ-Gro™ (100 mg/kg PV/dia) ajudou a 
melhorar a taxa de crescimento em 9% 
comparado ao grupo controle.

Em desafio com altos níveis de nitrito e amônia, PAQ-Gro™ contribuiu na melhora da saúde dos peixes 
desafiados, o que pode ser constatado na avaliação das taxas de mortalidade dos dois diferentes grupos.
No grupo controle a mortalidade foi significativamente mais alta, alcançando um nível 4,5 vezes maior quando 
comparada ao grupo de peixes suplementados com PAQ-Gro™ na dose de 100 mg/kg PV/dia.

Berçário
PAQ-Gro™ colaborou com a melhora 
da taxa de conversão alimentar em 8% 
comparado ao grupo controle.

Engorda
PAQ-Gro™ auxiliou na melhora da conversão 
alimentar em 6% na dose de 100 mg/kg PV/dia 
quando comparado ao grupo controle.

Tilápias
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