GESTÃO DE
MICOTOXINAS
Efeitos das micotoxinas em pets
As micotoxinas são produzidas por fungos no campo, na colheita e durante
o armazenamento das matérias-primas e ingredientes da ração. Elas podem
impactar a saúde dos pets de várias maneiras.

DANOS AOS ÓRGÃOS

IMUNIDADE

•

•

Maior suscetibilidade a
doenças

•

Diminuição da eficácia
das vacinas

•

Menor produção de
anticorpos

Danos no fígado e/ou rim

•

Lesões de pele

•

Necrose

•

Inchaço nas pernas

REPRODUÇÃO

SAÚDE INTESTINAL

•

Mortalidade embrionária

•

Má digestão

•

Cistos nos ovários

•

Gastroenterite

•

Espermatogênese
diminuída

•

Hemorragia intestinal/
fezes com sangue

•

Incidência de infecções
uterinas

•

Úlceras

•

Recusa / vômito de
alimentos

Avaliação de Risco - Alltech 37+
Entendendo melhor a contaminação por micotoxinas, é possível avaliar o risco apresentado ao animal por ingredientes específicos
ou pela ração completa. Os testes analíticos comuns são limitados à detecção de até seis micotoxinas. O Alltech 37+ é a técnica
de teste de micotoxinas mais avançada disponível no mercado para fábricas de ração pet e oferece uma imagem realista do risco
trazido pelas micotoxinas.

OS PETS SÃO A SUA PAIXÃO.
PROTEGÊ-LOS É A NOSSA.
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GESTÃO DE
MICOTOXINAS

O MYCOSORB A+ reduz a absorção de micotoxinas pelos
animais, minimizando seus efeitos nocivos na saúde e bemestar dos pets.

BENEFÍCIOS
•

Amplo espectro de adsorção de micotoxinas comprovado,
abrangendo os desafios das micotoxinas em sua
totalidade.

•

Sua rápida ação interage com as micotoxinas em 10
minutos.

•

Resultados efetivos com baixos índices de inclusão.

•

Testado por pesquisas científicas:

Sem MYCOSORB A+

Com MYCOSORB A+

Aflatoxinas

Outras

Ocratoxinas

- 159 estudos publicados revisados por especialistas.
- 109 testes com animais.
- 22 modos de ação in vitro.

O MYCOSORB A +, da Alltech, oferece às fábricas de ração uma
solução que reduz os efeitos das diversas micotoxinas de uma
forma nunca antes vista.

Alcalóides do
Ergot

Tricotecenos A

Zearalenona

O gráfico à direita mostra o risco associado com contaminação
por micotoxinas em uma amostra de alimento com e sem
MYCOSORB A +.

Tricotecenos B

Fumonisinas

ACEITE O DESAFIO DO MYCOSORB A+
Para mais informações sobre o programa de Gestão de
Micotoxinas da Alltech ou outras ferramentas de suporte, fale
com o seu contato da Alltech do Brasil.
O programa de Gestão de Micotoxinas da Alltech foi desenvolvido para reduzir
o risco de seus animais. Os resultados podem variar. A resposta do programa
dependerá dos cenários específicos de cada ração.
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