
EPICORE – Trayéndole la Ciencia de la Sobrevivencia

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
O tratamento biológico para aquacultura EPICIN-G2 é um ecossistema microbiano natural, com adição de

estabilizadores e estimulantes de crescimento, para melhorar a saúde animal e sua resistência a doenças criando um
ambiente probiótico e desintoxicar viveiros e laboratórios eliminando a amônia, o nitrito e outros poluentes orgânicos,
promovendo um ambiente mais saudável para o crescimento de animais aquáticos.

Os microorganismos do EPICIN-G2 derivam de fontes naturais e são produzidos sob um alto controle de
qualidade a fim de prevenir a contaminação com microorganismos danosos. Eles são fermentados numa base natural
de carboidrato, que dá ao produto sua aparência granular. Os microorganismos do EPICIN-G2 são maturados com a
maior concentração possível para fornecer ao usuário um produto o mais efetivo possível.

O EPICIN-G2 é formulado com microorganismos naturais, não patógenos, aprovados pelo FDA americano e
pelo USDA para uso em alimentos animais. O EPICIN-G2 não utiliza em sua fórmula bactérias Pseudomonas com
potencial danoso, como alguns outros produtos. Embora os organismos do EPICIN-G2 sejam microscópicos, eles,
juntamente com as enzimas que secretam, são poderosos degradadores de matéria orgânica.

BENEFÍCIOS NA AQUACULTURA:

• Reduz eficientemente e rapidamente (em 24 a 48 horas), os níveis perigosos da amônia, nitrito e outros
poluentes orgânicos dos tanques, que causam a mortalidade.

• O uso regular do EPICIN estabelece uma forte cultura natural bacteriana suprimindo o crescimento de
bactérias patógenas como a Vibrio sp.

• Aumenta a sobrevivência animal e a produção.
• Permite maiores densidades de estocagem
• Promove o ganho de peso do animal.
• Reduz a necessidade de troca de água promovendo um ambiente mais bio-seguro.
• Deixa a água mais limpa reduzindo a poluição da água descartada.

EM RESUMO
O EPICIN-G2 aumenta o rendimento da aquacultura!

MODO DE AÇÃO

Como resultado do código genético possuído pelos microorganismos do EPICIN-G2, a amônia e os nitritos são
rapidamente consumidos numa ampla faixa de pH, temperatura e salinidade. Os microorganismos utilizam os dejetos
de nitrogênio e hidrocarbono em seus processos metabólicos para produzir biomassa microbial como parte de seu
crescimento natural e reprodução.

Os microorganismos do EPICIN-G2 estabelecem uma forte cultura bacteriana nos tanques, que impede o
crescimento de microorganismos danosos como as bactérias luminescentes. Os microorganismos do EPICIN-G2
também excretam bacteriostatos naturais chamados de bactocilina que repelem o crescimento de bactérias
patógenas.

SUGESTÃO PARA O TRATAMENTO:

(1) Determinação do regime de tratamento
A primeira consideração na determinação do uso do EPICIN-G2 é selecionar o regime de tratamento. Um programa
preventivo é altamente recomendado em detrimento de um regime remediador. A aplicação do EPICIN-G2 antes do
surgimento de problemas, irá constantemente proteger a saúde animal e minimizar o impacto de problemas na
sobrevivência e produção animal. Um regime remediador, onde o EPICIN é usado após os problemas se tornarem
evidentes, pode ajudar a evitar perdas totais, mas dificilmente irá reaver os melhores resultados em termos de
produção. Portanto, a produção e seu rendimento são maiores quando a proteção é fornecida constantemente.

EPICIN -G2
Tratamento Biológico para

Aquacultura
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(2) O tratamento da água na criação de camarão

Seleção do produto
A Epicore oferece três tipos de EPICIN que são utilizados nos laboratórios:
1) EPICIN–3W: O tratamento Biológico para Aquacultura EPICIN -3W é uma mistura especial formulada com os
microorganismos do EPICIN e um meio de cultivo otimizado. Ele foi desenvolvido para aumentar a quantidade de
bactérias depois de um processo de ativação de 24 horas e para ajudar a prevenir problemas com a Síndrome Zoea e
bactérias luminescentes nos tanques.
2) EPICIN-HATCHERIES: Este produto tem sido usado à muitos anos como probiótico para laboratórios, porém
precisa ser hidratado e filtrado antes de ser utilizado nos tanques.
3) EPICIN-G2: Este novo produto resolve este problema, pois não precisa de hidratação prévia ao uso e pode ser
adicionado diretamente nos tanques, substituindo o uso do Epicin 3w e Hatcheries.

(3) Regime de Tratamento para laboratórios de camarão

(A) Preventivo:

Tempo Produto Taxa de aplicação
3 horas após N5/Z1 EPICIN-G2 2 ppm
12 horas após Z1 EPICIN-G2 2 ppm
Após Z2 EPICIN-G2 2 ppm/5 ppm*
Z3 EPICIN-G2 2 ppm

Z3/M1 EPICIN-G2 2 ppm

M2 e M3 EPICIN-G2 3 ppm por dia

PL1 até PL5 EPICIN-G2 4 ppm por dia

PL6 até PL10 EPICIN-G2 5 ppm por dia

*Caso seja necessário trocar a água, use 5 ppm.

(B) Remediador:

Problema Produto Taxa Tempo
Após troca de água em Z2 EPICIN-G2 5 ppm Uma vez
Amônia alta EPICIN-G2 5 ppm Diariamente até reduzida
Vibrio sp. alta EPICIN-G2 10 ppm Diariamente até eliminada

(4) Adição do EPICIN-G2 na fazenda:

EPICIN-G2 pode ser utilizado para proporcionar a proteção probiótica ao camarão na fazenda durante todo o
ciclo de cultivo. A adição dos eficazes microorganismos do EPICIN-G2 deve ser feita na ração e nas áreas onde se
quer melhorar: no trato digestivo do camarão e ao redor da área do seu habitat. O uso do EPICIN-G2 na alimentação
é uma maneira muito econômica de proporcionar a proteção probiótica no interior do camarão. A forma de pó fino do
EPICIN-G2 facilita a aplicação da alimentação.

O uso de microrganismos, inoculados como aditivos na ração de animais terrestres é uma prática comum.
Os “microrganismos alimentados diretamente” (DFM) são utilizados para equilibrar a flora intestinal e melhorar a
digestão – especialmente em animais jovens. Eles são particularmente eficientes quando os animais sofrem um
estresse e/ou apresentam distúrbios digestivos (por exemplo, após um tratamento com antibiótico). Não existe
pesquisa indicando, que o Epicin ou qualquer outro microrganismo alimentado diretamente irá prevenir a mortalidade
pelo agente viral. Porém, pesquisas indicam que os microrganismos alimentados diretamente estimulam o sistema
imunológico e podem prevenir mortalidade por patógenos secundários.

Nos animais terrestres os microrganismos alimentados diretamente primeiro povoam o trato intestinal. Em
camarão, as pesquisas ainda não estão desenvolvidas a ponto de explicar seu modo de ação. Ainda é questionável a
existência de um efeito direto no hepatopâncreas do camarão, ou se o Epicin simplesmente coloniza o habitat do
camarão. Porém, na experiência da Epicore, qualquer que seja seu processo de ação, os resultados falam por si só.

Quantidades Recomendadas de EPICIN-G2 na Ração:
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As sugestões de tratamento a seguir são apenas um guia. Os gerentes técnicos deverão desenvolver seus próprios
protocolos baseados em suas experiências. A dose de tratamento é de 1 a 2 gramas de EPICIN-G2 por quilograma
de ração. Uma taxa maior de uso deve ser utilizada logo após a detecção dos primeiros sintomas da doença nos
animais, ou antes, quando a enfermidade já é esperada.

As taxas sugeridas a seguir são de acordo com experiências da Epicore no Equador. As sugestões são baseadas na
observação de que a mortalidade viral ocorre principalmente no período de 40 a 55 dias de cultivo (no caso da
Mancha Branca). Após 80 dias de cultivo a ameaça de doenças normalmente é mínima. Nem todas as fazendas são
capazes ou desejam armazenar a ração contendo diferentes níveis de dosagem do EPICIN-G2. Porém, este
protocolo é tão eficiente no Equador que está aqui oferecido para consideração:

Taxas Recomendadas de Tratamento com EPICIN-G2 na ração:

Tipo de povoamento Dias de Cultivo Taxa de tratamento (por kg
ração)

Berçário 15-20 4 gr
Povoamento direto 1-39 2 gr
Povoamento direto 40-55 6 - 10 gr (*)
Povoamento direto 56-66 2.0- 3.0 gr
Povoamento direto 67-80 1.0 - 2.0 gr
Povoamento direto >80 0

(*) Se for possível, aumentar a dose antes do início dos problemas previstos para este período.

DOSES RECOMENDADAS PARA INCLUSÃO NA FÁBRICA DE RAÇÃO:

Os microorganismos vivos não sobrevivem ao processo de peletização da maioria das fábricas de ração; uma
porcentagem alta dos microorganismos agregados será perdida. Portanto, para conseguir o máximo benefício do
EPICIN-G2 não se deve agregá-lo logo após o processo de peletização da ração; e sim após o seu resfriamento. O
EPICIN-G2 pode ser adicionado no processo de banho de óleo. Sua forma em pó permite uma fácil dispersão no
óleo.

A dose preventiva recomendada para aplicação na fábrica de ração é de 0,1kg a 0,2kg por tonelada de ração,
podendo o gerente técnico desenvolver seu próprio protocolo baseado em suas experiências. A aplicação deve ser
realizada depois do processo de peletização misturando o Epicin-G2 junto com o óleo, no banho de óleo de peixe.
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PROPRIEDADES TÍPICAS

Forma física: Pó marrom
Odor Doce
Densidade (lb/cu ft): Aproximadamente 52
Contagem aeróbica total (UFC gm): 1.0E+09, mínimo

EMBALAGEM

Tambor de fibra contendo 50 pacotes, cada um com 0,75 kg, que se permite abrir e
fechar.Temos também o epicin G2 em embalagens de 5kg e de 20kg.

ARMAZENAGEM

Produtos biológicos são diferentes dos produtos químicos inertes. Eles estão vivos,
logo requerem um tratamento especial de armazenamento e manipulação. Uma regra
geral básica é que se as condições ambientais não são boas para o ser humano,
também não serão boas para alimentos e produtos biológicos. Um ambiente fresco e
seco, como uma sala com ar condicionado, seria ideal para a estocagem. Não é
recomendadas a estocagem num ambiente com temperatura acima de 400 C (1040 F).
A melhor maneira de evitar a exposição a altas temperaturas é estocar num local fora
do alcance de raios solares e bem ventilados. Um outro problema com alimentos
biológicos é a mistura. Se estes microorganismos vivos e adormecidos entrarem em
contato com água antes da intenção de usá-los, eles serão ativados prematuramente.
Sem a presença de nutrientes, a exposição prematura à água resultará na morte dos
microorganismos. Mantenha os produtos secos até a hora da hidratação. Não os use
combinados com nenhum tipo de material que não seja recomendado pela Epicore,
especialmente biocidas e produtos químicos fortes. O EPICIN tem se mostrado
resistente a vários antibióticos comuns. Mesmo assim, os usuários devem procurar
informações de compatibilidade junto a Epicore, antes de usá-lo em conjunto com
algum antibiótico.

STATUS REGULATÓRIO

O FDA americano e a Associação dos Oficiais de Controle de Alimento Americano
publicaram uma lista de microrganismos que são GRAS (geralmente reconhecidos
como seguros) em DFMs (Microorganismos alimentados diretamente). Todos os
microrganismos do Epicin-G2 estão nesta lista.

SEGURANÇA: Todos os produtos para aquacultura da Epicore são não-tóxicos.
Porém, é recomendado ao usuário consultar os formulários de dados de segurança
para obtenção de informações adicionais e orientação.

Epicore BioNetworks Inc.

Operações Americanas:
Epicore BioNetworks Inc.
4 Lina Lane
Eastampton, New Jersey, 08060
USA
Telefone: (609) 267-9118
Fax: (609) 267-9336
information@EpicoreBioNetworks.com
www.EpicoreBioNetworks.com

Operaciones Latino AmÉrica:
Epicore Ecuador S.A.
Km.11 via a la costa
Guayaquil – Ecuador
Telefone: 5934-2871013-2871334
Fax: 5934-2873791
lorena.vanoni@EpicoreBioNetworks.com

Escritório em La Libertad:

Epicore Ecuador S.A.
Calle Diez y Av.enida Quinta Barrio
Frente al Colegio Celleri
La Libertad - Ecuador
Fax: 5934-278-5106
Celular: 5939-94131363
Telefone: 5934-278-5106
lorena.vanoni@EpicoreBioNetworks.com

INFORMAÇÃO IMPORTANTE AO
COMPRADOR
A EPICORE BIONETWORKS INC
(“EPICORE”) garante que o produto está
em conformidade com sua descrição de
composição e se adequa ao uso
sugerido no seu rótulo, se usado de
acordo com as instruções sob condições
normais de uso. Não existem outras
garantias expressas ou implícitas, tanto
como para o mercantilismo, adequação
para qualquer uso, ou, de outra forma,
dada a respeito do produto. Nem a
Epicore nem os seus agentes são
responsáveis por qualquer dano, perda
ou prejuízo se os mesmos surgirem
diretamente ou conseqüentemente, por
qualquer motivo relativo ao uso do
produto, e a recompensa de qualquer
comprador ou usuário em qualquer
instância se limita ao reembolso do valor
pago pela compra.
EPIZYM é uma marca registrada da
Epicore BioNetworks Inc.
3/10  2010 Epicore BioNetworks Inc.

Avenida Professor Joaquim Cavalcanti, 599
Iputinga, Recife/PE – CEP::50800-010

Fone (81) 3228-7917
Celular/ Whatsapp: (81) 99194-1304

Facebook: nexco
www.nexco.com.br
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