
 

 
 

 
 
 

 

Η επιλογή για τον έλεγχο της 
επιµόλυνσης των ζωοτροφών 
µε µυκοτοξίνες  
 
Ένα ευρέος φάσµατος µυκοδεσµευτικό  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Η επιλογή για τον έλεγχο της επιµόλυνσης των ζωοτροφών µε µυκοτοξίνες 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  
Το APSA QUIMITOX είναι ένα ευρέος φάσµατος µυκοδεσµευτικό για ζωοτροφές. Είναι 
αποτελεσµατικό χάρη στον προσεκτικά επιλεγµένο συνδυασµό συστατικών του, όπως 
µπεντονίτης, σεπιολίτης, kieselguhr (καθαρισµένη γη διατοµών), αποξηραµένη µαγιά 
και φυτικό έλαιο. Η χρήση του APSA QUIMITOX αποφεύγει τις αρνητικές επιπτώσεις 
της µόλυνσης από µυκοτοξίνες στην υγεία των ζώων και βελτιώνει την απόδοση των 
ζώων. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Κάθε συστατικό του APSA QUIMITOX επιλέχθηκε προσεκτικά για να ικανοποιήσει την 
προσδοκία για υψηλότερα ποσοστά προσρόφησης µυκοτοξίνης. Επιπλέον, στα εργαστήρια 
µας, η οµοιογένεια (χηµικά χαρακτηριστικά) και τα κριτήρια αποτελεσµατικότητας 
επικυρώθηκαν για κάθε συστατικό και τελικό προϊόν. 

Η δράση του APSA QUIMITOX στο προµίγµα δεν θα προκαλέσει ζηµιά ή µείωση της 
θρεπτικής αξίας των ζωοτροφών και των πρώτων υλών. Το APSA QUIMITOX δεσµεύει τις 
µυκοτοξίνες στον εντερικό σωλήνα και τις αποβάλει µέσω των κοπράνων, αποφεύγοντας 
την εντερική απορρόφηση και έτσι την τοξική του επίδραση στο ζώο. 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ  

Οι µυκοτοξίνες είναι µεταβολίτες των µυκήτων που µπορούν να προκαλέσουν µειωµένη 
παραγωγικότητα, νόσο και ακόµη και θάνατο σε ζώα και ανθρώπους µε κατάποση, εισπνοή ή 
απορρόφηση µέσω του δέρµατος (Pitt, 1996). 

Οι µυκοτοξίνες θεωρούνται σηµαντικό πρόβληµα και πολύ συχνά οι πρώτες ύλες και οι ζωοτροφές 
µολύνονται µε περισσότερες από µία µυκοτοξίνες. 

Οι µυκοτοξίνες επηρεάζουν τόσο την παραγωγικότητα των ζώων όσο και την ανοσολογική ικανότητα 
των ζώων. Οι αρνητικές επιπτώσεις εξαρτώνται από την έκθεση της µυκοτοξίνης (δόση και τύπος) και 
την ευαισθησία των ζώων (είδος, ηλικία, καταστάσεις κ.λπ.) (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1: Επιδράσεις µυκοτοξινών σε διαφορετικά είδη ζώων (Ratcliff, 2002) 
 

ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΖΩΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Αφλατοξίνες Όλα τα κατοικίδια ζώα και τα πουλερικά  Ηπατοτοξικές, καρκινογόνες, ανοσοκατασταλτικές 

Ζεαραλενόνη Κυρίως χοίροι και µηρυκαστικά   Οιστρογονικές και αναπαραγωγικές διαταραχές  

Δεοξυνιβαλενόλη Κυρίως χοίροι και µηρυκαστικά   Δερµατοτοξικές, άρνηση κατανάλωσης ζωοτροφών 

Ωχρατοξίνη Κυρίως χοίροι και πουλερικά   Νεφροτοξικές, αρθρίτιδα 

T - 2 τοξίνη Κυρίως χοίροι και πουλερικά   Στοµατικές αλλοιώσεις, απώλεια όρεξης  

Φουµονισίνες Κυρίως χοίροι και άλογα Νευρολογικές διαταραχές, ηπατική βλάβη 



 
 

 

 

ΔΥΝΑΜΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ APSA QUIMITOX 
Το APSA QUIMITOX έχει αναπτυχθεί για να αυξήσει το φάσµα της προσρόφησης των 
κύριων σηµαντικών µυκοτοξινών, προστατεύοντας την υγεία των ζώων. Τα συστατικά έχουν 
επιλεγεί προσεκτικά, αφού έχουν µελετηθεί πρώτες ύλες από πολλές πηγές και 
προµηθευτές, προκειµένου να διαµορφωθεί ένα πολύ κερδοφόρο προϊόν που επιτρέπει 
στους παραγωγούς να παράγουν ασφαλή τροφή κατά των µυκοτοξινών. 

 
Bentonites- ΜΠΕΤΟΝΙΤΗΣ 

Οι µπεντονίτες µπορούν να έχουν ισχυρό δεσµευτικό αποτέλεσµα ενάντια σε ένα ευρύ φάσµα πολικών και µη 
πολικών µυκοτοξινών.  

Sepiolitic clay - ΣΕΠΙΟΛΙΤΗΣ 

Η υψηλή ειδική επιφάνεια, η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και η ρεολογία του επιλεγµένου 
σεπιολιτικού αργίλου παρέχουν στο APSA QUIMITOX εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης έναντι των 
αφλατοξινών, της ζεαραλενόνης και της ωχρατοξίνης, παρέχοντας επιπλέον αντι-συσσωµατικές 
ιδιότητες.  

Ζύµη (αποξηραµένη µαγιά - dried yeast)  Sacharomyces cerevisiae  

Οι ζύµες είναι επίσης ένα πολύ µεταβλητό συστατικό, αλλά η καλή ξηρή µαγιά έχει πολύ καλή 
αποτελεσµατικότητα έναντι των µυκοτοξινών και επίσης κάποιες εξαιρετικά πολύτιµες ιδιότητες, όπως 
ενίσχυση ανοσίας, δέσµευση παθογόνων, αντιφλεγµονώδη δράση κ.ο.κ.. 

Purified diatomaceous earth – Γη διατόµων, διατοµική γη ή διατοµίτης 

Η γη διατοµών, επίσης γνωστή ως Kieselguhr, έχει εξαιρετική προσρόφηση έναντι των αφλατοξινών και 
έχει επίσης τεχνολογικά και θρεπτικά πλεονεκτήµατα, όπως βελτίωση της σύστασης της τροφής, 
επιβράδυνση της εντερικής διέλευσης για βελτίωση της απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών και 
βελτίωση της συνοχής των κοπράνων λόγω των υγροσκοπικών ιδιοτήτων της. 

Η ΛΥΣΗ 
Λόγω της δράσης καθενός από τα συστατικά του, το APSA QUIMITOX: 
Είναι ένα ισχυρό ευρέος φάσµατος µυκοδεσµευτικό, αποτελεσµατικό έναντι των κύριων µυκοτοξινών 
όπως οι αφλατοξίνες, η ζεαραλενόνη, οι φουµονισίνες και οι ωχρατοξίνες. 
Πολύ υψηλότερη αποτελεσµατικότητα από άλλα παρόµοια προϊόντα, µε βάση µελέτες που έγιναν για 
την επιλογή των πρώτων υλών, που περιέχει το APSA QUIMITOX. 
Έχει ανοσορρυθµιστική δράση. 
Δεν προκαλεί µείωση της θρεπτικής αξίας των ζωοτροφών ή των πρώτων υλών.  
Βελτιώνει την απόδοση και την υγεία των ζώων. 
 

APSA QUIMITOΧ 
πολύ προσεκτικά επιλεγµένες πρώτες ύλες 

ένα πολύ αποτελεσµατικό µυκοδεσµευτικό ευρέος φάσµατος 



 
Η επιλογή για τον έλεγχο της επιµόλυνσης των ζωοτροφών µε µυκοτοξίνες 
Ένα ευρέος φάσµτος µυκοδεσµευτικό  

 
Μειώνει τον αρνητικό αντίκτυπο της µόλυνσης των ζωοτροφών από 
µυκοτοξίνες στην υγεία και την παραγωγικότητα των ζώων 

Καµία αρνητική αλληλεπίδραση µε βιταµίνες, µέταλλα ή αµινοξέα  

Υψηλή σταθερότητα σε ένα ευρύ φάσµα συνθηκών 

Δεν βρέθηκαν τοξικά υπολείµµατα σε ζωικά προϊόντα  

Μια βέλτιστη προσέγγιση ανταποδοτικού κόστους 
 
 
 
 

APSA QUIMITOX 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
Το APSA QUIMITOX είναι ένα µυκοδεσµευτικό για ζωοτροφές. Ο 
γενικός µηχανισµός δράσης βασίζεται στο συνδυασµό δραστικών 
συστατικών µε διαφορετικά φυσικά-χηµικά χαρακτηριστικά: 
µπεντονίτης, σεπιολίτης, καθαρισµένη διατοµική γη και υλικό 
ζύµης. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ  
Δοσολογία: 0.5 - 3 kg/t τροφής 

Τρόπος χορήγησης: από το στόµα, µέσω τροφής 

Είδη ζώων: πουλερικά, χοίροι, µηρυκαστικά. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ     
Προσθέστε το προϊόν κατά την ανάµιξη µαζί µε τις πρώτες ύλες κατά τη 
διαδικασία παραγωγής ζωοτροφών. 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ  
Δεν απαιτείται 
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: 

  
7ο χλµ ΕΟ Λάρισας-Φαρσάλων (Νίκαια), ΤΚ 
41500, Λάρισα 
Tel / Fax: 2410-922440 / info@liprovit-hellas.gr 
. 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ   
Διάρκεια ζωής µετά την ηµεροµηνία κατασκευής: 2 χρόνια 

Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία σε δροσερό και ξηρό µέρος, 
προστατεύστε από το φως. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
25 kg σάκος  

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  
Δεν έχουν αναφερθεί 

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο προορίζονται µόνο για ενηµερωτικούς 
σκοπούς και δεν πρέπει να θεωρούνται υποκατάστατα συνταγογράφησης από κτηνίατρο. 
Επικοινωνήστε µαζί µας στο sales@pintaluba.com για να καθορίσετε τον καλύτερο τρόπο 
συνταγογράφησης σύµφωνα µε την τοπική νοµοθεσία 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
Andrés Pintaluba SA • Pol. Ind. Agro-Reus • 
Prudenci Bertrana 5 • E-43206 Reus • SPAIN 
sales@pintaluba.com • www.pintaluba.com 

 


