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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

EPIZIM-PST é um sistema biológico e bioquímico especialmente formulado para acelerar a
decomposição biológica de solos de viveiros altamente eutrofizadas (alta carga de matéria orgânica). É
um sistema microbiano natural para inocular os dejetos do solo a iniciar o processo de biorremediação,
fortificado com aceleradores para agilizar a ação microbiana.

BENEFÍCIOS PARA AQUACULTURA

• Elimina o uso de máquinas para a remoção física da matéria orgânica dos viveiros.
• Permite a estocagem no dia seguinte à despesca, reduzindo assim o custo do período de

inatividade.
• Elimina os tratamentos com desinfetantes e reguladores de pH.
• Mineraliza a matéria orgânica, diminuindo o uso de fertilizantes durante o ciclo.
• Melhora a qualidade do solo reduzindo (em torno de 50%) a troca d gerando uma economia de

diesel e com reparo de máquinas.
• Reduz o nível de componentes tóxicos no viveiro, melhorando a taxa de crescimento animal.
• Melhora as taxas de sobrevivência devido ao ambiente mais saudável.
• Permite maiores densidades, melhorando a eficiência da produção.
• Cria um ambiente probiótico reduzindo a incidência de camarão sem sabor.

MODO DE AÇÃO

Dejetos são subprodutos naturais em fazendas de aquacultura. Ração não comida, fezes, animais
mortos, algas e esqueletos no caso de camarões, contribuem com os restos orgânicos no fundo do
viveiro. Os acúmulos menores de dejetos não representam problema uma vez que o ecossistema
normal do viveiro pode degradar e mineralizar estes dejetos. Porém, no cultivo intensivo e em viveiros
onde os dejetos se acumulam em uma pequena área, o seu ecossistema fica sobrecarregado. Se estes
dejetos não são removidos, podem eliminar substâncias tóxicas durante o ciclo e afetar adversamente os
animais. Pode-se conviver com este problema e sofrer as perdas econômicas, ou remover fisicamente os
dejetos ou biodegradá-los. Esperar que ecossistema degrade leva tempo e reduz a produtividade anual.
O Bio-aumento com o EPIZYM-PST acelera este processo e aumenta a produtividade. A catálise
biológica do EPIZYM-PST inicia imediatamente o processo de quebra da matéria orgânica acumulada.
Os microorganismos do EPIZYM-PST são especialmente selecionados por sua habilidade de produzir
enzimas que decompõem os vários dejetos produzidos ao longo do ciclo do camarão.

INGREDIENTES

Contém culturas naturais microbianas não tóxicas e enzimas com adição de estabilizadores e
estimulantes de crescimento em um meio de carboidrato inerte.

DADOS DO PRODUTO
Forma Granular
Cor Bege não uniforme
Densidade Aproximadamente 0.5 gm/ml (31 lbs./pés cúbicos)
Contagem total Aeróbica 1.0E+09 cfu/gm, mínimo.

EPIZYM -PST
Tratamento para solos de viveiro
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Epicore BioNetworks Inc.
4 Lina Lane
Eastampton, New Jersey, 08060
USA
Telephone: (609) 267-9118
Fax: (609) 267-9336
information@EpicoreBioNetworks.com
www.EpicoreBioNetworks.com

Latin American Operations:
Epicore Ecuador S.A.
Esmeraldas 4216 y El Oro
Guayaquil – Ecuador
Phone: 5934-258-2992
Fax: 5934-258-0106
lorena.vanoni@EpicoreBioNetworks.com

La Libertad Office:
Epicore Ecuador S.A.
Calle Diez y Av.enida Quinta Barrio
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La Libertad - Ecuador
Fax: 5934-278-5106
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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.

SUGGESTÕES DE TRATAMENTO

Grande acúmulo orgânico:
• Após a despesca, drenar o viveiro normalmente. Para acúmulos de dejetos

muito grandes, remover fisicamente o quanto puder antes da primeira aplicação
do EPIZYM-PST. Se possível, deixar 50 cm de água no viveiro.

• Ativar 1 a 2 kg do EPIZYM-PST hidratando com 2 kg de melaço em 100 litros de
água por 30 minutos com tanque de oxigênio ou bomba de ar. Espalhar a mistura
hidratada uniformemente sob 1 hectare de superfície. Usar a mistura hidratada
em até 4 horas.

• Para melhores resultados aplicar antes das 10:00 e esperar 24 horas antes do
enchimento do viveiro para dar tempo das bactérias do PST colonizarem o solo.

• Também, se possível, usar paus, pás ou simplesmente andar na área de
aplicação para uma melhor penetração do EPIZYM-PST nos solos
tratados.

• Melhores resultados serão obtidos fazendo dois tratamentos com o PST:
Um com 1-kg antes do enchimento do viveiro e outro com 1-kg no dia 30
após o povoamento.

Manutenção de área recuperada para redução inicial de fertilizante:
• Seguir as sugestões acima usando tratamento com 0.5-kg antes do enchimento

do viveiros e mais 0.5-kg no dia 30 após povoamento.

Tratamento para redução de camarão sem sabor (Off-Flavor):
• Aplicar 150 kg de carbonato de cálcio por hectare 45 dias antes da despesca.
• Após 48 horas, trocar 40% da água do fundo do viveiro.
• Fechar as entradas e saídas do viveiro.
• Aplicar 2-kg do PST por hectare usando o processo de ativação descrito acima.
• Para melhores resultados dividir o tratamento em 3 aplicações a cada 48 horas.

PERFORMANCE DO PRODUTO

Fazenda Bistefana, Ecuador - Ayalan viveiro #4

Antes do PST 3 ciclos após PST

Densidade (PL/m2) 8 8
Ciclo dias 140 120

Peso médio (gm) 10 14
Sobrevivência 28% 45%

Produção (lb/ha) 493 1,110

Antes do PST Após 2 Ciclos PST Após 3 ciclo PST

ARMAZENAGEM: Manter em local seco, em temperaturas abaixo de 45oC, fora
do alcance dos raios solares e bem ventilado; não misturar com outros produtos não
recomendados pela Epicore, especialmente biocidas e produtos químicos fortes

SHELF LIFE: 2 anos, se armazenado conforme recomendação.

PACKAGING: Baldes de plástico com 1 kg e com 5 kg.

Avenida Professor Joaquim
Cavalcanti, 599, Iputinga
Recife/PE – Cep: 50800-010
Fone/Fax: (81) 3228-7917
www.nexco.com.br
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