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Neogen launches blocos e pacotes de local, DeciMax®
LEXINGTON, Kentucky, 27 de setembro de 2018 - A Neogen anunciou hoje a adição do DeciMax® Place Packs
and Blocks - uma isca de rodenticida eficaz e resistente a todos os climas, agora disponível em vários formatos.
Os pacotes e blocos DeciMax utilizam o ativo bromadiolona, um anticoagulante de segunda geração, para controlar
efetivamente ratos, camundongos e rato toupeiro. Os pacotes DeciMax oferecem a colocação de iscas sem
contato, e os blocos DeciMax possuem cristas para promover o roer. Estas duas novas apresentações juntam-se
ao já popular DeciMax Soft Bait, a qual é suave, altamente palatável e resistente às intempéries.
“O DeciMax usa a bromadiolona, um anticoagulante de segunda
geração, de alimentação única, para fornecer excelente controle
após o consumo de uma dose letal”, disse a gerente sênior
de produtos de biossegurança da Neogen, Stacy Dixon. “A
formulação desses blocos para qualquer condição climática
reduz o risco de isco ficar arruinado, enquanto os ingredientes
de grau alimentício fornecem uma formulação irresistível para o
controle efetivo em ambientes internos e externos.”
A fórmula extremamente palatável DeciMax inclui ingredientes de grau alimentício e está disponível em blocos
de 1 onça e pacotes de 1,5 onça. O ingrediente ativo bromadiolona tem se mostrado eficaz no controle de ratos,
camundongos e rato toupeiro, os quais podem consumir uma dose letal em uma única noite, com os primeiros
roedores mortos aparecendo quatro ou cinco dias após o início da alimentação. Os blocos DeciMax estão
disponíveis em baldes de 9 e 18 libras e os pacotes estão disponíveis em baldes de 8 libras. O DeciMax Soft Bait
está disponível em baldes de 8 e 22 libras. Recomenda-se que os produtos da família DeciMax sejam utilizados no
Programa de Isca Rotacional da Neogen.
A linha completa de rodenticidas da Neogen também inclui produtos Havoc® à base de brodifacoum, produtos
Ramik® à base de diphacinona, produtos CyKill ™ à base de brometalina e produtos de fosfeto de zinco, Prozap®.
Os rodenticidas da Neogen estão disponíveis em uma variedade de formatos, incluindo blocos, barras, pellets,
pacotes de local, iscas mole, pó de rastreamento e iscas de refeição.
Para mais informações, entre em contato com a Neogen no 859/254-1221 ou visite animalsafety.neogen.com.
A Neogen Corporation (Nasdaq: NEOG) desenvolve e comercializa produtos para a segurança alimentar e de
animais. A divisão de Segurança Alimentar da Neogen comercializa meios de cultura desidratados, kits para testes
diagnósticos de bactérias transmitidas por alimentos, toxinas naturais, alergênicos, resíduos de drogas, doenças
em plantas e controle de sanitização. A divisão de Segurança Animal é líder no desenvolvimento de genoma animal
junto com a fabricação e distribuição de uma variedade de produtos veterinários, incluindo: kits diagnósticos,
produtos farmacêuticos, instrumentos veterinários, cuidados com feridas e desinfetantes.
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