GESTÃO DE
MICOTOXINAS
Impacto das micotoxinas na aquicultura
As micotoxinas são produzidas por fungos no campo, na colheita e durante o armazenamento de grãos.
Elas afetam a saúde e o desempenho de camarões e peixes de diversas formas.

DANOS AOS ÓRGÃOS
• Danos hepáticos e/ou renais
• Lesões na pele e nas escamas

SAÚDE INTESTINAL
• Redução ou recusa da
ingestão de alimentos
• Danos e lesões no trato
intestinal
• Alteração das funções da
flora intestinal
• Aumento de patógenos no
intestino

REPRODUÇÃO
• Altera a produção de ovos
• Reduz a sobrevivência dos embriões
• Reduz a qualidade de esperma

IMUNIDADE
• Aumenta a suscetibilidade
às doenças
• Aumenta as doenças de pele
e escamas

OS ANIMAIS SÃO O SEU NEGÓCIO.
PROTEGÊ-LOS É O NOSSO.

DESEMPENHO
• Baixa eficiência
• Redução das taxas de
crescimento
• Baixo peso corporal
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GESTÃO DE
MICOTOXINAS

O MYCOSORB A+ reduz a absorção de micotoxinas pelos animais,
minimizando seus efeitos nocivos na saúde e no desempenho de
peixes e camarões.
Sem MYCOSORB A+

BENEFÍCIOS

Com MYCOSORB A+

• 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.

Aflatoxinas

• Resultados efetivos com baixos índices de inclusão.

Outros

Ocratoxinas

• Testado por pesquisas científicas:
- 159 estudos publicados revisados por especialistas.
- 109 testes com animais.
- 22 modos de ação in vitro.

Tricotecenos A

Alcaloides Ergot

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

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

Tricotecenos B

Fumonisinas

MYCOSORB A+.

ACEITE O DESAFIO DO MYCOSORB A+
Inclua de 0,5 a 2,0 kg/tonelada na alimentação, levando em consideração o
desafio que enfrenta com as micotoxinas e o estado de saúde dos animais.
Para mais informações sobre o Programa de Gestão de Micotoxinas da
Alltech, ou para ferramentas de suporte, entre em contato com o gerente
de vendas da Alltech da sua região.
O programa de Gestão de Micotoxinas da Alltech foi desenvolvido para reduzir o risco enquanto
melhora o rendimento e a rentabilidade de seus animais. Os resultados atuais podem variar.
A resposta do programa e o ROI dependerão dos cenários específicos de cada cultivo.

OS ANIMAIS SÃO O SEU NEGÓCIO.
PROTEGÊ-LOS É O NOSSO.
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