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TVEGANJE MIKOTOKSINOV
Mikotoksini so strupene kemične molekule, ki jih proizvajajo glive. Odporne so na visoke temperature in
sredstva proti plesni. Mikotoksine najdemo v vseh žitih, oljnicah (soja, oljna repica) in krmnih rastlinah.
Koruza, koruzna silaža, stranski proizvodi iz koruze, žita, so surovine z najvišjo stopnjo tveganja.
Mikotoksini se nahajajo povsod v polikontaminaciji, pri čemer so trihoteceni in fumonizini najpogostejši po
vsem svetu.

Pri določanju statusa tega izdelka v namembni državi je potrebno preučiti lokalne predpise. Vse informacije samo za izvoz izven Evrope, ZDA in Kanade.
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Največja nevarnost mikotoksinov je nevidna!
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Subakutna mikotoksikoza

miokotoksoza
= Klinični simptomi

=

• Nizek vnos krme in bruhanje
• Dermalne lezije
• Jetrna in ledvična okvara
• Plodnostne motnje
• Smrtnost

slaba učinkovitost
Odpornost
Prebavne težave
Konverzija krme

Visoka kontaminacija

POLIKONTAMINACIJA
NIZKE RAVNI VEČ MIKOTOKSINOV

Vse živalske vrste so občutljive
na mikotoksine, tudi pri nizkih ravneh.
MIKOTOKSIKOZA = GOSPODARSKE IZGUBE

NESPECIFIČNI
UČINKI
> TEŽAVNOST DIAGNOZE
> POZNA UVEDBA
USTREZNIH UKREPOV
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Učinki mikotoksinov na črevesje
Prvi cilj mikotoksinov je prebavni trakt. Več mikotoksinov ima
sinergistične učinke na črevesne funkcije.

Trihoteceni (DON, T-2)
Poškodovanje črevesnih celic
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Fuminoza
Motnje obnavljanja celic
(postopek popravljanja)

SINERGIJA
SLABŠA ABSORBCIJA HRANIL
Manjša velikost resic
Motnje transporterjev hranil

POŠKODBE ČREVESNE STENE
Spremembe tesnih stičišč
Zmanjšanje funkcionalnosti kelihastih celic

MOTNJE IMUNSKE FUNKCIJE
Spremembe prirojene in pridobljene imunosti
Motnje osi rastnega hormona

Sluzna plast (zaščita)

Prenašalci hranil
Patogeni,
toksini

Tesni prehodi

SLABA
UČINKOVITOST
 Meso
 Mleko
 Plodnost

Kelihaste celice,
ki izločajo mucine

Epitelne celice

, VARNA ŽIVALSKA PROIZVODNJA
Edinstvena tehnologija za širok spekter mikotoksinov

Izbrani Montmorillonit

Mikronizirani Montmorillonit
s plastno strukturo

OLMIX TEHNOLOGIJA

Izbrane alge:
Ulva sp

Ekstrakti alg (strukturni polisaharidi)

Montmorillonit z vmesnimi prostori

Moč Montmorillonita z vmesnimi prostori,
kot ga ponuja Olmix

Širok adsorpcijski spekter
Vse strukture mikotoksinov morajo biti obdelane s toksinskim
vezivom, da se zagotovi kakovostno zaščito živali.
MT.X + edinstvena vezivna struktura omogoča ne le vezavo majhnih
in planarnih toksinov, kot so aflatoksini, temveč tudi toksinov s
kompleksno strukturo, kot so zearalenoni, fumonizini in trihoteceni.

Povezava med Montmorillonitom in izvlečki alg
povečuje vmesni prostor Montmorillonita (x10).





Dostopna adsorpcijska površina
Število adsorpcijskih mest
Vrste adsorpcijskih mest
Kompleksnost strukture, ki preprečuje desorpcijo

 Širok adsorpcijski spekter

FUM

DON

≠ VELIKOST

OTA

AFLA

ZEA
≠ VELIKOST

ŠIROKO SPEKTRNI
VEZALEC TOKSINOV

AFLA
≠ POLARNOST

FUM

ZEA

OTA
DON

DON
≠ KOMPLEKSNOST

Formulacija produkta Olmix je optimizirana s
kombinacijo drugih adsorbentov (mikronizirani
Montmorillonit, stene diatomejske zemlje in
celic kvasovk) in imunsko stimulirajočih sestavin
(ekstrakti alg), ki zagotavljajo širok spekter
adsorpcije proti mikotoksinom pri najboljši
stroškovni učinkovitosti.

Pri določanju statusa tega izdelka v namembni državi je potrebno preučiti lokalne predpise. Vse informacije samo za izvoz izven Evrope, ZDA in Kanade.

Zahvaljujoč patentirani kombinaciji gline in alg lahko Olmix zagotavlja širok spekter adsorpcije proti mikotoksinom.

UČINKOVITOST

: PREIZKUŠENA IN POTRJENA

MT.X+ testirana učinkovitost IN VITRO

Zmanjšanje črevesne absorpcije mikotoksinov
glede na nadzor

FUM

TIM-1 simulira zaporedne dinamične procese prebave:
• Edinstveno orodje za simuliranje želodčnih in črevesnih bolezni
• Simulira prebavo krme (upošteva kompleksnost krmne matrice)
• Upošteva biološke parametre (pH, encimi, ...)
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• Eksperimentalni pogoji:
Visoka polikontaminacija: 1 ppm DON + 2 ppm fumonizina B1
(FUM). Montmorillonit z vmesnimi prostori pri 0,01 in 0,1%.
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• Zaključki:
- visoka učinkovitost proti DON in FUM.
- Ni motenj razpoložljivosti hranil (pri vseh odmerkih).
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MT.X+ in MMi.S učinkovitost testirana IN VIVO
Učinek MT.X + na reprodukcijske parametre
svinj, izpostavljenih polikontaminaciji
mikotoksinov (8 600 svinj, Madžarska)
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MT.X+ skupina
Kontrolna skupina
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Stopnja brejosti (%)

270

Odstavljeni pujski

ROI 5:1
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(240 molznih krav Holstein, Španija)
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Proizvodnja mleka
(litri / krava / dan)

2.05

2.07

Faktor učinkovitosti
proizvodnje (PEF)

Povprečna končna
teža (kg)

2

ROI 5:1 • 6 EUR cent / pitovnega piščanca

Razvoj proizvodnje mleka in kakovosti krav
molznic pred in med dodajanjem MMi.S
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MT.X+ skupina
Kontrolna skupina
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(132,000 živali, Slovaška republika)
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Učinek MT.X+ na proizvodno zmogljivost pitovnih
piščancev, izpostavljenih polikontaminaciji

Ločeno mleko * za
čredo (litri / dan)
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ROI 3:1 • 148 EUR / krava / leto
* sanitarni razlogi

MMi.S skupina
Kontrolna skupina

Učinek MT.X + na zootehnično učinkovitost
mladoletne rdeče tilapije, ki je bila naravno
izpostavljena polikontaminaciji z mikotoksinom
v 2 mesecih (2.400 rib, Vietnam)
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Razmerje pretvorbe Končna telesna teža
krme
(g / ribo)

- 7% stroški krme
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MT.X+ skupina
Kontrolna skupina

Pri določanju statusa tega izdelka v namembni državi je potrebno preučiti lokalne predpise. Vse informacije samo za izvoz izven Evrope, ZDA in Kanade.

Test v TNO in vitro dinamični gastrointestinalni model, TIM-1,
referenčni test za vezivo toksinov, najbližji in vivo pogojem.

OLMIXOVO STROKOVNO ZNANJE IN GLOBALNE REŠITVE
STROKOVNO
MNENJE
Olmix

Olmix

Myco’Evaluator

Myco’Screen:

Ocenjevalec tveganja je interaktivno orodje za
ocenjevanje tveganja mikotoksinov na kmetiji.
Izračunajte odstotek tveganja, da določite
raven mikotoksinov v krmi.

Pri določanju statusa tega izdelka v namembni državi je potrebno preučiti lokalne predpise. Vse informacije samo za izvoz izven Evrope, ZDA in Kanade.

strokovno znanje za analizo mikotoksinov
Olmix ponuja prilagojene nasvete za analizi
mikotoksinov, da bi bolje obvladovali tveganje v
mešalnicah krmil in na kmetijah.
Pregled več kot 40 mikotoksinov in metabolitov.
Strokovnjaki Olmix
vam dajo ključ do
razumevanja analize
in spremembe le-te v
praktične dejavnosti.

Olmix

Olmix

Myco’Essentials

Myco’Calculator

Olmix znanje

Optimira odmerjanje vezalcev
toksinov

Priročnik za mikotoksine, The Essentials, vam pomaga bolje razumeti
specifičnost mikotoksinov.

Odvisno od posamezne
situacije vam Olmix
pomaga določiti najprimernejši odmerek
MT.X+ / MMi.S.

Olmix

Myco’News:

(novice) vam ponujajo najnovejše
znanstvene ugotovitve o mikotoksinih.

Olmix praktične rešitve za boj proti mikotoksinom
Da bi zagotovili najboljšo tehnično in praktično rešitev za vsako situacijo, Olmix ponuja dve obliki izdelka: MT.X +
in MMi.S.

MT.X+ zasnovan za krmila
+

MMi.S mikrogranularno sredstvo je
bilo posebej zasnovano za enostavno uporabo na kmetiji.
MMi.S je posebej prilagojen za
krmilno mešalne vozove.
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MT.X + je mikroniziran prašek za
optimalno homogenost, kadar je
vključen v krmo.

MMi.S edinstvena velikost delcev
i prašek M
ob n
T.X
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Subakutna mikotoksikoza

Akutna mikotoksikoza

Svinje in pujski

1 kg/tono

1.5-2 kg/tono

Prašiči pitanci

0.5 kg/tono

1.5-2 kg/tono

Piščanci pitanci < 20 dni

1 kg/tono

1.5-2 kg/tono

Piščanci pitanci > 20 dni

0.5 kg/tono

1.5-2 kg/tono

0.5-1 kg/tono

1.5-2 kg/tono

Za vzrejo

1 kg/tono

1.5-2 kg/tono

Race in purani

1 kg/tono

1.5-2 kg/tono

PREŽVEKOVALCI

1 g/kg DMI*/žival/dan

1.5-2 g/kg DMI*/žival/dan

RIBOGOJSTVO

1 kg/tono

1.5-2 kg/tono

Kokoši nesnice

* DMI: vnos suhe snovi

EMBALAŽA

Za bolj trajnostno kmetijstvo MT.X + in MMi.S temeljita na
naravnih in okolju prijaznih materialih. Nista strupena za živali,
ljudi ali okolje. Izdelki Olmix so kontrolirani za prisotnost
dioksinov in težkih kovin.

MT.X + in MMi.S sta na voljo v
• 25 kg vrečah • 1 000 kg paletah (40 vreč)

KONTAKT

MT.X+/MMi.S CERTIFIKACIJE

OLMIX vam je na voljo za osebno
svetovanje
Sečnik Miha 041 804 022
Cvelfer Darja 040 418 230

OLMIX PRP Slovenija
Celjska cesta 24b
3212 Vojnik
www.olmix.com
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APPALOOSA.fr + 33 2 98 79 81 00 - V1 - 11-01-2018

PERUTNINA

PRAŠIČI

Odmerek MT.X + / MMi.S je treba prilagoditi resnosti opazovanih simptomov in stopnji polikontaminacije.

Pri določanju statusa tega izdelka v namembni državi je potrebno preučiti lokalne predpise. Vse informacije samo za izvoz izven Evrope, ZDA in Kanade.

NAVODILA ZA UPORABO

