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ABAMECTINA
Premix

DESCRIÇÃO:
ABAMECTINA PREMIX é um endectocida auxiliar no controle de ácaros e piolhos de suínos
a base de Abamectina, especialmente formulado para adição na ração de suínos.
É preparado com uma granulometria que permite a completa dispersão do princípio ativo na
ração, proporcionando uma performance superior pela obtenção de uma mistura mais
homogênea e equilibrada. Seu princípio ativo, a Abamectina, é uma avermectina do grupo das
lactonas macrocíclicas e origina-se da fermentação do actinomiceto Streptomices avermetilis
que é uma bactéria do solo encontrada em matérias orgânicas em decomposição.
Não menos que 95% da Abamectina do produto ABAMECTINA PREMIX é do tipo B1a, o que
garante uma qualidade de utilização diferenciada e com garantia de performance.
A Abamectina potencializa a ação inibidora neuronal do cordão nervoso ventral dos parasitos.
Nos nematódeos a interferência na transmissão dos impulsos nervosos ocorre entre células
nervosas, enquanto nos artrópodes isto acontece entre células nervosas e musculares. Esta
ação resulta na paralisia flácida e eliminação do parasito.

COMPOSIÇÃO:
Cada 100 g do produto contém:
Abamectina.................................................................................................. 0,60 g
Excipientes q.s.p....................................................................................... 100,00 g

INDICAÇÕES:
Vermes redondos gastrointestinais: Ascaris suum (adultos e larvas de 4º estágio); Hyostrongylus rubidus (adultos
e larvas de 4º estágio); Strongyloides ransoni (adultos e no controle de larvas transmitidas via colostro).
Vermes pulmonares: Metastrongylus spp. (adultos).
Vermes renais: Stephanurus dentatus (adultos e larvas de 4º estágio).
Ácaros: Sarcoptes scabiei var. suis.
Piolhos: Haematopinus suis.

MODO DE USAR E POSOLOGIA:
Produto de uso oral para ser administrado via ração.
A dosagem para suínos em crescimento é obtida através da inclusão de Abamectina à ração completa na
proporção de 2g/tonelada e administrada ad libitum a suínos com até 40 kg de peso corporal.
O produto deve ser completamente misturado à ração pronta. A dispersão da Abamectina é facilitada através da
pré mistura de 1 kg (3 saquinhos) do produto em 14 kg de ração. A mistura deve ser adicionada na proporção
de 5 kg/tonelada de ração, obtendo então 2g de Abamectina por tonelada de ração.
Para suínos adultos a dose recomendada por 7 dias consecutivos é obtida através da mistura de 1,66 kg do
produto (5 saquinhos) em 1 tonelada de ração. Essa ração medicada deve ser administrada na proporção de 1kg
para cada 100 kg de peso corporal diariamente por 7 dias consecutivos. Os animais não devem receber nenhuma
ração adicional até que a ração medicada seja completamente consumida.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
5 dias antes do abate.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem contendo 5 kg do produto (fracionados em sachês de 333 g).
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