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NUTRIA MYCOTOX C 

Το NUTRIA MYCOTOX C , είναι ένα πολυενεργό μυκοτοξινοδεσμευτικό, το μοναδικό με πέντε 

ενεργά συστατικά στα οποία περιλαμβάνονται Μπεντονίτης, Γη Διατόμων, Οργανικά Οξέα, γλυκο-

μαννάνες και ένζυμα. Όλα αυτά συναποτελούν ένα πολυδυναμικό μίγμα, μοναδικής   

μυκοτοξινοδεσμευτικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση του προβλήματος 

των τοξινών. 

Το συγκροτούμενο μ‘ αυτό τον τρόπο προϊόν διασφαλίζει ένα  ευρέος φάσματος έλεγχο των 

μυκοτοξινών.  Αυτή η πολυενεργή  δραστηριότητα είναι κρίσιμη για την επίτευξη υψηλής 

αποτελεσματικότητας, ανεξάρτητα από το είδος της μυκοτοξίνης στην τροφή. 

Οι πέντε τύποι ενεργών συστατικών, που ενυπάρχουν στο NUTRIA MYCOTOXC, δεσμεύουν την 

οποιαδήποτε μυκοτοξίνη που βρίσκεται στο έντερο και μεταφέρονται ακίνδυνα έξω από το ζώο μαζί 

με τα κόπρανα. Έτσι αποφεύγεται η είσοδος των μυκοτοξινών στο αίμα και οι καταστρεπτικές 

περαιτέρω δράσεις τους. 

1. Οι δεσμευτικές ουσίες προσφύονται φυσικοχημικά στις μυκοτοξίνες σχηματίζοντας μικκύλια 

, καθιστώντας έτσι αδύνατη τη διαπύδηση του εντερικού τοιχώματος 

2. Τα σχηματιζόμενα μικκύλια αποβάλλονται από το έντερο. 

Σε εμπορικές δοκιμές που έγιναν διαπιστώθηκε ότι, το NUTRIA MYCOTOX C βελτιώνει τις 

αποδόσεις του γάλακτος, μειώνει  τις μαστίτιδες, βελτιώνει την υφή κοπριά, μειώνει τις αποβολές, 

βελτιώνει την υγιεινή των ποδιών και την κατάσταση της αγελάδας (γίνεται  ήσυχη και πιο ήρεμη). 

Το NUTRIA MYCOTOX C επίσης ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα των ζώων έτσι ώστε να 

βελτιωθούν περαιτέρω τόσο η υγεία όσο και οι επιδόσεις του ζώου. 

Το  NUTRIA MYCOTOX C θα πρέπει να προστίθεται στους αναδευτήρες ολικού σιτηρεσίου μαζί με 

το πρόμιγμα, πριν από την ύποπτη ζωοτροφή και να αναδεύεται για 10-15 λεπτά. Έτσι 

εξασφαλίζεται η παρουσία του  NUTRIA MYCOTOX C όσο πιο κοντά  γίνεται στις μυκοτοξίνες. To 

NUTRIA MYCOTOX C μπορεί να προστεθεί και στα παρασκευαζόμενα στις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις σιτηρέσια. Στα εργοστάσια πρέπει να προστίθεται μαζί με τα προμίγματα βιταμινών 

και ιχνοστοιχείων. 

Προτεινόμενη δοσολογία:    Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: Για τις πρώτες 10 ημέρες 

χρησιμοποίησης του προϊόντος 30 γραμμάρια ανά κεφάλι και ανά ημέρα, ανακατεμένο με το 

σιτηρέσιο, ενώ στην συνέχει προτείνονται 10 γρ/κεφ/ημ 

Αγελάδες σε ξηρή περίοδο: 10 γρ/κεφ/ημ 

Αναπτυσσόμενες μοσχίδε: 5γρ/κεφ/ημ 

Χοίροι και πουλερικά: 1,5 κιλά ανά τόνο τροφής 

Οι παραπάνω δοσολογίες είναι ένας τυπικός οδηγός.     Συσκευασία: Σάκοι των 25 κιλών 
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