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NUTRIA MYCOTOXIN BINDER B  

(NUTRIA MBB®) 

Το NUTRIA MBB®  της ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ, είναι ένα τριπλής ενέργειας μυκοτοξινοδεσμευτικό που 

αποτελείται από: 

ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ 

Ο μπεντονίτης είναι ένα αργιλικό ορυκτό υλικό που προέρχεται από ηφαιστειακή τέφρα και περιέχει ως 

κύριο συστατικό τον μοντμοριλλονίτη. Ο αργιλικός μονμοτιλλονίτης είναι ένα ενυδατωμένο υδροξείδιο 

του ασβεστίου, αργίλου, μαγνησίου και πυριτίου. Η ομάδα FEEDAP υποστηρίζει ότι ο μπεντονίτης υπό 

εφαρμογή έχει την ικανότητα και αποτελεσματικότητα να δεσμεύει  τις αφλατοξίνες σε αγελάδες 

γαλακτοπαραγωγής. Αυτό το συμπέρασμα μπορεί να επεκταθεί σε όλα τα μηρυκαστικά. Λαμβάνοντας 

όλα υπόψη, η ομάδα του FEEDAP θεωρεί, με μια συντηρητική εκτίμηση, ότι 0,5% μπεντονίτη είναι 

ασφαλής για όλα τα είδη ζώων που είναι στόχος.                                                                                

Γη Διατόμων 

Η Γη Διατόμων είναι ένας τύπος πυριτικού άλατος που βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στο Ιράν. Είναι 

πιθανό ότι αυτή η ένωση μπορεί να απορροφήσει μυκοτοξίνες. Η Γη Διατόμων έχει δείξει ότι έχει την 

ικανότητα να δεσμεύει in vitro την αφλατοξίνη,Τ-2 τοξίνη, ζεαραλενόνη και την ωχρατοξίνη.   

 Αποξηραμένους ζυμομύκητες 

Ο ζυμομύκητας Saccharomyces cerevisiae χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές βιοτεχνολογικές 

μεθόδους. Οι ζυμομύκητες και τα συστατικά των  κυτταρικών τους τοιχωμάτων χρησιμοποιούνται 

επίσης ως πρόσθετα ζωοτροφών για τα ζώα και ως προσροφητικά που εξουδετερώνουν 

αποτελεσματικά τις μυκοτοξιάσεις των ζώων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα συστατικά του 

πολυσακχαρίτη που βρίσκεται στα κυτταρικά τοιχώματα των ζυμομυκήτων είναι υπεύθυνα για την 

απορρόφηση της ωχρατοξίνης Α. 

Προτεινόμενη δοσολογία:   

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής:  Για τις πρώτες 10 ημέρες χρησιμοποίησης του προϊόντος 30 

γρ/κεφαλή/ημέρα, ανακατεμένο με το σιτηρέσιο, ενώ στην συνέχεια προτείνεται 10 γρ/κεφαλή/ζώο. 

Αγελάδες σε ξηρή περίοδο: 10 γρ/κεφαλή/ζώο. 

Αναπτυσσόμενες μοσχίδες: 5 γρ/κεφαλή/ζώο. 

Χοίροι και πουλερικά: 1,5 κιλά ανά τόνο ζωοτροφής. 

Οι παραπάνω δοσολογίες αποτελούν ένα τυπικό οδηγό. Σε έκτακτες συνθήκες μπορεί να απαιτείται 

υψηλότερο ποσοστό ενσωμάτωσης.   

Συσκευασία: Σάκοι των 25 κιλών  
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