
 
 
 
 

 
 

Προστασία του εντέρου έναντι των τοξινών των 
ζωοτροφών  
Δεσµευτικό µυκοτοξινών και αντιγόνων του πεπτικού συστήµατος για ζωοτροφές 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

Προστασία του εντέρου έναντι των τοξινών των ζωοτροφών 
ΣΥΝΘΕΣΗ 

 
 

APSA QUIMITOX PLUS είναι µυκοδεσµευτικό και δεσµευτικό των πεπτικών αντιγόνων των 
ζωοτροφών. Κάθε ένα από τα δραστικά συστατικά της φόρµουλας (µπεντονίτης, σεπιολίτης, 
τοιχώµατα ζυµοµυκήτων και χουµικό οξύ) παρέχουν διαφορετικές ιδιότητες, οι οποίες σε 
συνδυασµό καθιστούν το APSA QUIMITOX PLUS ισχυρό αποτοξινωτικό του εντέρου. 

 

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  
 

 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συµβάλουν στην παρουσία τοξινών στις ζωοτροφές (βλ. Εικ. 
1) συµπεριλαµβανοµένων: συνθήκες καλλιέργειας και συγκοµιδής, ανάπτυξη µυκήτων - 
µούχλας και διασταυρούµενη µόλυνση σε διαφορετικά επίπεδα (τροφοδοσία, αποθήκευση και 
µεταφορά πρώτων υλών). Η πρόσληψη µολυσµένων ζωοτροφών. Ο µεταβολισµός της τοξίνης 
και η ευαισθησία κάθε είδους, θα καθορίσει το βαθµό στον οποίο επηρεάζονται τα ζώα και τη 
µεταφορά της τοξίνης σε προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση. 

 
Παράγοντες που καθορίζουν την παρουσία µυκοτοξινών και άλλων 
ρύπων σε πρώτες ύλες και ζωοτροφές: 

 
 
 
 

 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 

 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
    Θερµοκρασία   

    Υγρασία   

    Νερό    

    Μηχανικοί φορείς (έντοµα, 
τρωκτικά, πτηνά κ.α)   

    Ευαισθησία δηµητριακών  

    Διαθεσιµότητα 
οξυγόνου   

    Βλάβες κατά την 
επεξεργασία    

    pH    

    Ακεραιότητα κόκκων 
  

    Είδη µυκήτων και στελέχη 
  

 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
 
 
 
 
 
 
 
ΜΥΛΟΣ 

  

 
 

Ο έλεγχος των πρώτων υλών και των ζωοτροφών µπορεί να 
γίνει πολύ περίπλοκος λόγω των πολλαπλών παραγόντων 
που ενισχύουν την παρουσία µολυσµατικών ουσιών στη 

ζωοτροφή. 
Οι µολυσµένες ζωοτροφές θέτουν σε κίνδυνο την απόδοση των ζώων: 

Επηρεάζει αρνητικά τους παραγωγικούς δείκτες   
Μειώνει την ανοσολογική ικανότητα και την ανοσο- 

απόκριση του εµβολιασµού  

Αυξάνει την εµφάνιση βακτηριακών νοσηµάτων  

Αυξάνει το φαρµακευτικό κόστος  
 

 

Επιπλέον, εάν οι τοξίνες ή τα παθογόνα καταναλωθούν από τον άνθρωπο, προκαλούν πρόβληµα 
δηµόσιας υγείας. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, µε την αφλατοξίνη Β1, ταξινοµηµένη ως 
καρκινογόνο, ο µεταβολίτης AFM1 της οποίας µεταφέρεται στο γάλα.  

  
 

 
ΦΑΡΜΑ 

 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

 

 
ΧΟΙΡΟΙ 

 
ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ 



 
H ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ APSA QUIMITOX PLUS  
Η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη µέθοδος 
για τη µείωση της έκθεσης σε µυκοτοξίνες 
και τη βιοδιαθεσιµότητά τους στις 
ζωοτροφές είναι η χρήση 
µυκοδεσµευτικών.  

Τα µυκοδεσµευτικά απορροφούν τις 
µυκοτοξίνες στο έντερο, µε αποτέλεσµα 
την απέκκριση στα κόπρανα του 
συµπλόκου µυκοδεσµευτικού-
µυκοτοξίνης, µειώνοντας έτσι τη 
βιοδιαθεσιµότητα του και αποφεύγοντας 
την απορρόφησή του.  

 
Το APSA QUIMITOX PLUS έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να αυξήσει το φάσµα της 
δέσµευσης των πιο σηµαντικών µυκοτοξινών στις ζωοτροφές, καθώς και για να ενισχύσει την 
εντερική υγεία και συνεπώς την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. 
 
Η Andrés Pintaluba επικυρώνει την ικανότητα οµοιογένειας και προσρόφησης κάθε 
συστατικού που υπάρχει στη φόρµουλα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή όσον αφορά 
την ποιότητα του προϊόντος, τα φυσικά-χηµικά χαρακτηριστικά και τη µακροπρόθεσµη 
αποτελεσµατικότητα. 

Bentonites-Μπετονίτης 
Το µείγµα προσεκτικά επιλεγµένων µπεντονιτών για τη φόρµουλα APSA 
QUIMITOX PLUS έχει ισχυρό δεσµευτικό αποτέλεσµα ενάντια σε ένα ευρύ φάσµα 
πολικών και µη-πολικών µυκοτοξινών, ιδίως αφλατοξινών, ζεαραλενόνης, 
φουµονισίνης Β1 και Τ-2 και HT-2 τοξινών. 

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

 
Yeast cell wall of Sacharomyces cerevisiae  
Κυτταρικά τοιχώµατα ζύµης S. cerevisiae 
Oι γλυκάνες και οι µαννανο-ολιγοσακχαρίτες που αποτελούν το κυτταρικό τοίχωµα 
της ζύµης παρέχουν στο APSA QUIMITOX PLUS υψηλή ισχύ προσρόφησης της 
ζεαραλενόνης και της ωχρατοξίνης, καθώς και ένα ανοσορρυθµιστικό αποτέλεσµα 
και προστασία του εντερικού φραγµού από βακτήρια όπως το E. coli, σαλµονέλα και 
εντεροβακτήρια. 

 
Humic acid – Χουµικό οξύ 
Αυτό είναι συστατικό φυτικής προέλευσης µε ικανότητα δέσµευσης 
ζεαραλενόνης, ωχρατοξίνης και αφλατοξινών και άλλων τοξινών. Έχει 
επίσης αντιιικές, αντιβακτηριακές και αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες, µεταξύ 
άλλων. Διευκολύνει την απορρόφηση µετάλλων και ιχνοστοιχείων µέσω του 
εντέρου (ειδικά των Se, Cu, Co και Mn) και προάγει την εντερική υγεία 
ενεργοποιώντας τα κύτταρα που εκκρίνουν βλέννα. Αυτά τα χαρακτηριστικά 
καθιστούν το APSA QUIMITOX PLUS ισχυρό εντερικό αποτοξινωτικό 

  
  

 



 
Η ΛΥΣΗ  
Με τη δράση των συστατικών του, το APSA QUIMITOX PLUS: 

Είναι ένα ισχυρό ευρέος φάσµατος µυκοδεσµευτικό, 
αποτελεσµατικό έναντι των κύριων µυκοτοξινών όπως οι 
αφλατοξίνες, η ζεαραλενόνη, οι φουµονισίνες και οι ωχρατοξίνες. 
Έχει ανοσορρυθµιστική δράση.  
Προσροφά µια σειρά αντιγόνων και πεπτικών τοξινών. 
Προστατεύει τον εντερικό φραγµό έναντι των βακτηρίων µε ινίδια 
fimbriae τύπου Ι (Ε. Coli, Salmonella και εντεροβακτήρια). 
Δεν προκαλεί µείωση της θρεπτικής αξίας των ζωοτροφών ή των 
πρώτων υλών.  
Βελτιώνει την απόδοση και την υγεία των ζώων. 

  

 

APSA QUIMITOX PLUS: ισχυρό µυκοδεσµευτικό για τη δέσµευση 

µυκοτοξινών και άλλων αντιγόνων του πεπτικού συστήµατος 
 

  

Προστασία του εντέρου έναντι των τοξινών των ζωοτροφών  
 
Δεσµευτικό µυκοτοξινών και αντιγόνων του πεπτικού συστήµατος  

 

Αποτελεσµατικό έναντι ενός ευρέος φάσµατος 
µυκοτοξινών 

Εντερικό αποτοξινωτικό-detoxifier πεπτικών αντιγόνων  

Ανοσορρυθµιστική δράση του ανοσοποιητικού 
συστήµατος 

Σταθερό κάτω από ένα ευρύ φάσµα συνθηκών 

Δεν αλληλεπιδρά µε βιταµίνες, µέταλλα ή αµινοξέα 

Δεν έχει τοξικά υπολείµµατα σε ζωικά προϊόντα 

 



 

 
APSA QUIMITOX PLUS 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
Το APSA QUIMITOX PLUS είναι ένα προϊόν που µειώνει τις 
αρνητικές επιπτώσεις της µόλυνσης από µυκοτοξίνες και 
πεπτικά αντιγόνα στις ζωοτροφές. Οι ιδιότητες του καθενός 
από τα προσεκτικά επιλεγµένα ενεργά συστατικά του 
(µπεντονίτες, σεπιολίτης, µαγιά και χουµικό οξύ) καθιστούν 
το APSA QUIMITOX PLUS ισχυρό εντερικό αποτοξινωτικό. 
 

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. 
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sales@pintaluba.com • www.pintaluba.com 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


