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Núcleo Mineral para Aquicultura
com ação Biorremediadora
Kerasani Acqua é o núcleo mineral da Kera com ação biorremediadora desenvolvido para reduzir os resíduos orgânicos indesejáveis gerados no cultivo de peixes e crustáceos de água doce
e marinha.
Os micro-organismos presentes no Kerasani Acqua degradam
rapidamente até as matérias orgânicas mais complexas, especialmente no lodo do fundo dos viveiros, contribuindo para um
ambiente mais saudável nos viveiros.

Benefícios
 Promove a exclusão competitiva de bactérias patogênicas.
 Contribui para o equilíbrio do meio aquático.
 Promove a estabilização/redução de amônia, nitrito,
nitrato e gás sulfídrico (H2S).
 Auxilia na degradação da matéria orgânica indesejável
(restos de ração, fezes, etc.).
 Otimiza a assimilação dos nutrientes da ração.
 Promove uma oxigenação mais estável do meio aquático.
 Diminui a necessidade de renovação de água.
 Promove o povoamento dos viveiros com bactérias
benéficas aos animais cultivados, melhorando as
condições da água, da saúde e o desempenho dos peixes e
crustáceos.

Modo de Usar
ADICIONAR NA RAÇÃO E NA ÁGUA:
• Na ração, 0,3kg/ton de ração.
• Na água, 0,5kg/ha/semana.
Obs: Quando houver muito lodo, na primeira semana, aplicar
0,3kg/ha/dia. A dosagem poderá ser adaptada às condições de
cada fazenda.
Como aplicar:
Calcule a quantidade do produto a ser utilizada, adicione água
e misture bem. Espalhe o produto ao longo de todo viveiro.

Níveis de Garantia

Kerasani Acqua
contém:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bacillus sp................................8x1010 UFC/g
Flúor.............................................28 mg/kg
Glucano............................................ 10g/kg
Manano............................................ 10g/kg
Magnésio........................................ 4,8g/kg
Sacarose..........................................200g/kg
Sódio.............................................11,9g/kg
Vitamina D...........................5.000.000UI/kg
Vitamina E................................ 10.000UI/kg

Apresentação
Embalagem de 1kg, embalado a vácuo, o que garante maior
tempo de vida das bactérias.

www.kerabrasil.com.br/downloads/kera_importancia_da_refrigeracao.pdf

EMPRESA COM SISTEMA
DE SEGURANÇA ALIMENTAR
CERTIFICADO PELA DNV GL
= HACCP =
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Insumo apropriado para uso na
produção orgânica. Utilização
condicionada aos critérios de cada
regulamento orgânico conforme
respectivo Atestado emitido.
Inspecionado pela Ecocert.
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ATENÇÃO

Conservar Este produto em Lugar
fresco e seco. Em climas Tropicais,
Manter sob refrigeração.

