
Mykotoksiner dannes af skimmelsvampe ude i marken og under lagring, og forringer køers optimale sundhed og resultater 
ved at påvirke tarmene, organer og immunforsvaret. 

Selv ved en lav forekomst af mykotoksiner i foderet, men over længere tid, kan mykotoksinerne forårsage alvorlige skader på 
sundheden og resultaterne i besætningen.

ALLTECH MYCOTOXIN MANAGEMENT
Alltech Mycotoxin Management programmet er designet til at reducere risici, og dermed forbedre produktionsresultaterne 
for den enkelte besætning. Mycotoxin Management programmet indeholder nedenstående løsninger som bruges med 
udgangspunkt i den pågældende gård, for dermed bedst at kunne identificere og reducere forekomsten af mykotoksiner i 
marken og under lagring. 

ALLTECH 37+® 
ALLTECH 37+ er et højavanceret system til brug for identificering og analysering af mykotoksiner. Ved at forstå en 
mykotoksinopformering i detaljer, er det muligt at vurdere risikoen i den enkelte råvare eller det færdige foder, og agere ud fra 
den aktuelle situation.

ALLTECH MIKO 
ALLTECH MIKO er en systematisk gennemgang på gården med udgangspunkt i at lokalisere eventuelle mykotoksinrisici, og 
optimere foder management procedurer. 

MYCOSORB A+® 
MYCOSORB A+ reducerer mykotoksinoptagelsen uden at binde vitaminer og mikromineraler, og minsker dermed de skadelige 
virkninger af mykotoksiner i det enkelte dyr.

Ofte sete mykotoksinsymptomer hos malkekøer
Zearalenon:
• Prolaps
• Aborter
• Cystiske æggestokke
• Lavere 

drætighedsprocent

T-2 mykotoksin:
• Blod i gødningen,  

fra tarmen
• Nedsat immunforsvar

DON:
• Reduceret 

foderindtag
• Fald i mælkeydelse
• Tarmblødninger

Meldrøjer:
• Lemmelidelser
• Lav drægtighedsprocent
• Fald i mælkeydelse
• Reduceret foderindtag

Penicillum mykotoksiner:
• Fald i mælkeydelse
• Opkast grundet vomforstyrrelser
• Fald i fedtprocent
• Reduceret fiberfordøjelse
• Variabel tørstofindtag
• Sur vom symptomer
• Nedsat immunforsvar

Fusarium syre:
• Lemmelidelser
• Reduceret foderindtag
• Sløvhed

Aflatoksin:
• Fald i mælkeydelse
• Leverskader
• Kasseret mælk
• Nedsat immunforsvar
• Stigning i celletal



Minimering af risikoen

MYCOSORB A+® 
MYCOSORB A+ har en effektiv bindingskapacitet og en bred absorberingsprofil. Alltechs produktudvikling har gjort 
det muligt at identificere denne tilgang til binding af mykotoksiner, og dermed en sikring af en reduceret mykotoksin 
absorbering. Alltechs produktion af MYCOSORB A+ sikrer en total kontrol af processen, og fuld sporbarhed i 
overensstemmelse med globale kvalitetsstandarder.

Fordele ved at bruge MYCOSORB A+:

• Reducerer mykotoksinoptagelsen i dyret og reducerer dermed de relaterede  skadelige effekter for dyret.

• Støtter immunforsvaret.

• Binder ikke vitaminer og mikromineraler.

En forståelse af den overordnede risiko
ALLTECH 37+ giver et overordnet billede af en eventuel mykotoksinkontaminering i det testede foder. Ved at kombinere 
data fra den aktuelle mængde af mykotoksiner med den forskningsmæssige baggrund i forsøgene bag 37+ samt den 
samlede risikovurdering af de enkelte mykotoksiner, kan den samlede risiko (Risk Equivalent Quantity) beregnes og 
analyseres.

Risk Equivalent Quantity (REQ) repræsenterer den samlede mykotoksin risiko for den pågældende besætnings sundhed 
og resultater. Nedenstående er et eksempel på en 37+ analyses trafiklys med de enkelte mykotoksiners risiko samt den 
samlede REQ.

Har du noget korn eller foder som du gerne vil have testet for mykotoksiner, så kan du 
forespørge på en ALLTECH 37+ test via email: denmark@alltech.com eller ved at kontakte 
en af vores konsulenter.
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