บริษัท สหไทยเกษตรภัณฑ์ จํากัด สํานักงานใหญ่ 7 / 61
ซอยเลียบคลองสอง 19 แขวงสามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510
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เราวิจัยพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยีเพื�อการเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�าทุกชนิด
กลุ่มปรับสภาพนํ�าและจับตะกอน
คุณสมบัติ
แร่ธาตุนํ�าทะเล 17 ชนิด ละลายนํ�าได้ดี
ขนาดบรรจุ
ปรับสมดุลนํ�า เพิ�ม อัลคาไลท์นิตี� ALK พีเอสนํ�า pH
1000 กรัม
12 / กล่อง
ป้องกันการหดตัวของกล้ามเนื�อ ปรับเมตตาบอลลิซึม
เพิ�มการดูดซับฟอสฟอรัส วิตามิน บี 12 เพิ�มออกซิเจน

ดีคลอริเนเตอร์พลัส ( สารจับสารพิษและโลหะหนัก )

ขนาดบรรจุ

จับสารพิษ ยาฆ่าแมลง ลูกเหม็น คลอรีนในนํ�าประปา สารตะกั�ว โลหะหนัก

1000 กรัม
6 / กล่อง

ละลายนํ�าสาดให้ทั�วบ่อ เมื�อกุ้งและปลา ลอยหัว ขึ�นขอบบ่อ
สูตร สองพลัง EDTA 4 NA + SODIUM THIOSULFATE

แคป - 100 ( สารจับสนิมเหล็กในนํ�า )

ขนาดบรรจุ

จับคราบสนิมเล็กที�ลอยเป็นฝ้าที�ผิวนํ�า ในบ่อบาดาล บ่อกุ้ง บ่อปลา

500 กรัม
24 / กล่อง

ใช้ร่วมกับสารจับตะกอน PAC จะได้ผลดีเยี�ยม
อัตราสารจับสนิมเหล็ก + สารจับตะกอน ( 1 + 2 ซอง / ไร่ )
กลุ่มเร่งสี และกระตุ้นภูมิ

บริเดอร์ดีวี ( แอสต้าแซนทิน + สาหร่ายสีแดง )
เร่งสีแดงในกุ้งแวนาไม กุ้งกุลาดํา กุ้งเครฟิชทุกชนิด ปลาคราฟ ปลาหมอสี
เร่งสีในไข่แดงสําหรับ ไข่เป็ด ไข่ไก่

ขนาดบรรจุ

500 กรัม
24 / กล่อง

กระตุ้นภูมิให้สัตว์นํ�าทุกชนิด ให้ต้านทานโรคจากเชื�อแบคทีเรีย ไวรัส
กลุ่มบํารุงรังไข่และเพิ�มนํ�าเชื�อ

โอเมก้า - พลัส OMEGA - PLUS

ขนาดบรรจุ

สารเร่งรังไข่ ให้ไข่ดก และ เพิ�มฮอร์โมนเพศ ผสมวิตามิน A D E K

1000 กรัม
12 / กล่อง

สําหรับ กุ้งเครฟิชทุกชนิด ปลาทะเล ปลานํ�าจืด
บํารุงผิวหนัง ให้มีสีเหลือง สร้างชั�นไขมัน ไม่ให้หนา เพิ�มสันปลา

การ์ลิค - เอ็ก GARLIC - X ( กระเทียมสกัดสเปร์ดาย + ยีส )
บํารุงตับในกุ้งทุกชนิด กระตุ้นนํ�าเชื�อตัวผู้ให้แข็งแรงมีปริมาณมาก
ช่วยสร้างนํ�าย่อย รักษาโรคทางเดินอาหารในปลา และ โรคขี�ขาวในกุ้ง
ในกบช่วยไม่ให้กบท้องอืด ท้องบวม เพิ�มอัตรารอด อัตราแลกเนื�อ

ขนาดบรรจุ

1000 ซีซี
24 / กล่อง

คุณสมบัติ
ฟิชโปรตีน FISH PROTEIN ( โปรตีนสกัดจากปลาทูน่า )

กลุ่มเร่งโต เพิ�มนํ�าหนัก

สารกระตุ้นการกินในสัตว์นํ�าทักชนิด
เร่งให้ปลากินอาหารเร็วขึ�น กลิ�นหอม เร่งไซค์ปลา ปลาสันหนา โตเร็ว

ขนาดบรรจุ

1000 ซีซี
12 / กล่อง

เหมะสําหรับใช้เคลือบ :วิตามิน : โปรไบโอติก : ยาปฏิชีวนะ : แร่ธาตุต่างๆ

ไคโตซาน - ตรากุ้งแดง

ขนาดบรรจุ

ใช้สําหรับเคลือบอาหาร เพิ�มนํ�าหนัก ลดตะกอน

5000 ซีซี
4 / กล่อง

สําหรับกุ้ง ปลา ทุกชนิด เร่งไซค์ เพิ�มนํ�าหนัก ฟอกนํ�าให้ใส ลดตะกอนดิน
สัตว์ปีก ทําให้ไข่เป็ด ไข่ไก่ ฟองใหญ่ มีนํ�าหนัก ในพืชเคลือบผลไม้ เพื�อยืดอายุได้นานขึ�น
กลุ่มกระตุ้นการลอกคราบและสร้างเปลือกกุ้ง

สารกระตุ้นการลอกคราบ ( กรดอมิโน + ฮอร์โมน )

ขนาดบรรจุ

สําหรับสัตว์นํ�าที�โตช้า ไม่ลอกคราบ เช่นกุ้งทะเล กุ้งก้ามกราม กุ้งเครฟิช ทุกชนิด
กุ้งจะลอกคราบเร็ว ถี�ขึ�น ไซค์กุ้งเสมอ โตเร็ว ลอกคราบสมบูรณ์

500 กรัม
24 / กล่อง

แคลเซี�ยมแลคเตท CALCIUM LACTATE ( สารสร้างเปลือกกุ้ง )

ขนาดบรรจุ

ดูดซึมได้ 100 %สร้างเปลือกกุ้งทันที ให้เปลือกแข็งเร็ว หนา มีสีขาวมุก
สร้างเม็ดสีขาวมุกในปลาคราฟ กุ้งโกส- ด่างขาวทุกชนิด

500 กรัม
24 / กล่อง

โฟโต้แลค - พลัส PHOTOLAC - PLUS ( หัวเชื�อจุลินทีย์เข้มข้น )

ขนาดบรรจุ

ขยายต่อเชื�อได้ กําจัดของเสียพื�นบ่อ ลดตะกอน ย่อยสลายแพลงก์ตอนที�ตาย
กําจัดขี�แดด กําจัดแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไบโอฟิล์ม เชื�อราซูโอแทมเนี�ยม

500 กรัม
24 / กล่อง

โปรไบโอติก BZT ( หัวเชื�อเข้มข้น )

ขนาดบรรจุ

กลุ่มจุลินทรีย์และโปรไบโอติก

จุลินทรีย์โปรไบโอติกที�ได้คัดเลือกสายพันธุ์ในระบบทางเดินอาหารในกุ้งและปลา
ช่วยย่อยอาหารเม็ดทําให้มีการดูดวึมได้ดี เพิ�มอัตราแลดเนื�อ FCR ADG เพิ�มนํ�าหนัก

500 กรัม
24 / กล่อง

สร้างเอ็นไซค์ เกาะผลังลําใส้ช่วยลดเชื�อแบคทีเรียที�ก่อให้เกิดโรค ให้ลดลง ลดของเสีย
กลุ่มยาฆ่าเชื�อในนํ�า

โอซาน่า - คิวซี ( OXANA - QC )

ขนาดบรรจุ

สําหรับ โรงเพาะฟัก บ่อกุ้ง บ่อปลา เพื�อฆ่าเชื�อโรคแบคทีเรีย ไวรัส เชื�อรา

1000 กรัม
12 / กล่อง

งานวิจัยล่าสุด ที�ใช้กันมากในต่างประเทศ เป็นยาฆ่าเชื�อที�ปลอดภัยกับสัตว์นํ�า
ขึ�นทะเบียนเรียบร้อย

กลุ่มยากิน กําจัดพาราไซค์และพยาธิ

คุณสมบัติ
ไตรโคร - พลัส TRICRO - PLUS
ใช้กําจัด เห็บระฆัง และ เห็บปลา ทั�งปลานํ�าจืดและปลาทะเล
เพิ�มอัตรารอด ลดการตายในปลากระชัง

ขนาดบรรจุ

1000 กรัม
12 / กล่อง

ได้ผล 100 % ภายในเวลา 3 - 5 วัน

ฟาโต FATO

ขนาดบรรจุ

ใช้กําจัด ปรสิตตัวแบน FLUKE จําพวก ปลิงใสทุกชนิด

500 กรัม
24 / กล่อง

กําจัดปลิงใสที�เกาะตามเหงือกปลา เหงือกบวมแดง ตามลําตัวปลา
ได้ผล 100 % ภายใน 3 -5 วัน

มาโครลิค MARCROLIC

ขนาดบรรจุ

ใช้กําจัดพยาธิตัวกลมในระบบลําใส้ หรือ ที�เกาะตามลําตัวปลา

500 กรัม
2 4 / กล่อง

เพิ�มอัตราการเติบโต ลดปัญาหาปลาผอม ปลาตัวดํา โตช้า
ปลาช่อน ปลาหมอ ปลากะพงขาว ปลาสลิด ปลานิล ปลาทับทิม ปลากราย
กลุ่มยาปฏิชีวนะ

ไซโปรโกลด์ CIPRO GOLD

ขนาดบรรจุ

ให้ผลการรักษาที�เกิดจากการดื�อยาปฏิชีวนะเช่น นอร์ฟล๊อกซาซิน เอ็นโรฟล๊อกซาซิน

500 กรัม
24 / กล่อง

พีฟล๊อกซาซิน อ๊อกซี�เตรทต้าไซคลิน แอมม๊อกซี� ซัลฟาไตรเมทโทรพริม
ตัวยาละลายนํ�าได้ 100 % ดูดซึมเข้ากระเลือดได้เร็วและไม่ตกค้าง สลายตัวเร็ว ภายใน 7 วัน
กลุ่มสินค้านวัตกรรมใหม่

เครื�อง ออโต้ฟีด AUTO FEED MODEL 2

ขนาดบรรจุ

3 kg
ตั�งการเวลาการให้ได้ เหมาะสําหรับโรคเพาะฟัก บ่อชําลูกปลา ปลาเสมอ ขายได้ราคา รัศมีหว่าน
2 -3 เมตร
แม่นยํา เที�ยงตรง ลดปัญหาแรงงาน
สําหรับ ใช้ฝึกอาหารเม็ด อนุบาลลูกปลากะพงขาว ปลานิล ปลาทับทิม

คอนโดกุ้งทุกชนิด คอนโดปูนิ�ม

ขนาดบรรจุ

24 ช่อง
พร้อมระบบ
พร้อมขนาดช่องกล่องคอนโด ก*ย*ส ( 30*44*17 ซ.ม ) และ มีปั�มนํ�า 2 ตัว
กรอง
ถังพักนํ�า ถังพักนํ�าเสีย ขาตั�งเหล็ก ท่อ PVC วาวปิดเปิดนํ�า ฝาปิดและระบบล๊อก

ระบบนํ�าไหลหมุนเวียน ไม่ต้องถ่ายนํ�าบ่อยๆ เลี�ยงได้ทุกสถานที� พร้อมระบบถังกรอง

เครื�องไล่นกโซล่าเซล เสียงโซนิคบูม

ขนาดรัศมี

400 - 800
ไล่นกกระยาง นกกานํ�า นกปากห่าง ให้กลัว ไม่บินเข้ามาในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่ออนุบาล ตารางเมตร
พร้อมแผงโซล่าเซล พร้อมลําโพงเสียง ชุดควบคุมเสียง 6 ชนิด

อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 3 ปี ไม่ทําบาป โดยการขึงเชือก ปืนไล่ยิงนก
กลุ่มแร่ธาตุก้อน(แขวน )

อความิเนอร์รัล AQUA MINERAL
แร่ธาตุ + เกลือทะเล อัดแท่ง อยู่ทนนํ�าได้นานกว่า 60 วัน

ขนาดบรรจุ

2000 กรัม
เพิ�มแร่ธาตุให้กับสัตว์นํ�า ในช่วงที�สภาพแวดล้อมเปลี�ยนแปลงกะทันหัน ลดความเครียด 12 / กล่อง
เสริมสร้างความแข็งแรง ปลากุ้งมีอัตรารอดสูง เหมาะสําหรับกระชังปลา บ่อดิน บ่อปูน
กลุ่มด่างทับทิมอัดแท่ง(แขวน)

ด่างทับทิมอัดแท่ง
ฆ่าเชื�อในระบบคลองส่งนํ�า บ่อพักนํ�า บ่อเลี�ยง จับสารพิษ
ใช้แขวนในบ่อซีเมนต์ พื�อกําจัดพาราไซค์ทุกชนิด กําจัดเชื�อแบคที�เรีย
ลดนํ�าหนืด ฟองยาว ในบ่อกุ้ง ทําให้นํ�าใสโปร่ง ลดแอมโมเนียได้ดี

ขนาดบรรจุ

2000 กรัม
6 / กล่อง

กลุ่ม อาหารผงปั�นก้อน
ฟีดพาวด์ - พลัส FEED POWDER PLUS
โปรตีนมากกว่า 43 % เป็นอาหารผงสําหรับลูกกุ้ง ลูกปลาวัยอ่อน

ขนาดบรรจุ

1000 กรัม
พร้อมสารเหนี�ยว ( แป้งสาลี ) + สารกระตุ้นการกิน ปั�นเป็นก้อนง่าย อยู่ทนนํ�าได้นาน 12 / กล่อง
ลูกกุ้ง ลูกปลากินดี โตเร็ว นํ�าไม่เสีย กลิ�นหอม กุ้งและปลาชอบ เป็นหัวอาหารเข้มข้น

ซาโปรนิน สเปร์ดาย ( กากชาสกัด ) เข้มข้น

ขนาดบรรจุ
500 กรัม
ใช้กําจัด ไข่หอยเชอรี� หอยเชอรี� หอยเจดีย์ เพลี�ยทุกชนิด แมลงปากดูด แมลงหวี�
กําจัด หนอนแมลงวัน ใส้เดือนดิน ปลวก ลดกลิ�นเหม็นของมูลสัตว์ทุกชนิด ฟอกนํ�าหนื 12 / กล่อง
กําจัดตะกอนไขมันในนํ�า ฆ่าปลาในบ่อกุ้ง( นํ�าทะเล ) กระตุ้นการลอกคราบของกุ้ง

กลุ่มอื�นๆทั�วไป

สารจับตะกอน PAC
สารกําจัดเชื�อราในรากทุเรียน
ชุด นํ�ายาวัดพีเอส pH
สารเหนียว
เบต้าแซคพลัส

1000 กรัม
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ยาฉีด เข้ารอบลําต้นทุเรียน เพื�อกําจัดโรครากเน่า (ไฟทอปธอร่า) 1000 ซีซี
สารโพลี�อลูมิเนี�ยมคลอไรด์ จับสารแขวนลอยในนํ�า แก้นํ�าหนืด ลดตะกอนดิน
วัดความเป็นกรด - ด่างของนํ�า วัดได้จํานวนครั�ง มากกว่า 200 ครั�ง

สําหรับนํ�าจืด

1000 กรัม
สารสกัดจากยีสผสมไลซีน เพื�อเป็นอาหารเสริมของโปรไบโอติก ช่วยย่อย อัตราแลกเนื�อ 1000 กรัม
สารเหนียวจากแป้งสาลี สําหรับผสมอาหารปั�นก้อน หรือใช้อัดเม็ดอาหารกุ้งและปลา

