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Αρ. πρωτ.: Υ.Α.Α. & Τ. Mycobond σκόνη: 327954 από 16/09/2009

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To Mycobond® εξυγιαίνει τις μολυσμένες από μυκοτοξίνες ζωοτροφές. Οι μυκοτοξίνες είναι προϊόντα του μεταβολισμού των μυκήτων που δεν εξουδετερώνονται με τη χρήση των αντιμυκητιακών ουσιών.
Από τη στιγμή που αρχίζει ο πολλαπλασιασμός των μυκήτων (ο οποίος τις περισσότερες φορές δεν είναι αντιληπτός)
είναι απόλυτα σίγουρο ότι παράλληλα αρχίζει και η παραγωγή των μυκοτοξινών τους.
Οι περισσότερο γνωστές και επικίνδυνες μυκοτοξίνες για την υγεία των ζώων και του ανθρώπου, αφού περνούν
στα παραγόμενα ζωοκομικά τρόφιμα, είναι οι εξής:
• Αφλατοξίνη
• Τ2 τοξίνη
• Τοξίνη DON (Εμετοτοξίνη)
• Ζεαραλενόνη
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• Ωχρατοξίνη

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
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Το Mycobond® συντηρεί τις ζωοτροφές οι οποίες είναι γνωστό ότι αποτελούν ιδανικό υπόστρωμα για τον πολλαπλασιασμό των μυκήτων καθώς και για την παραγωγή των μυκοτοξινών τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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• Μείωση της εμφάνισης παθογόνων συμπτωμάτων από τη δράση των μυκοτοξινών στα παραγωγικά ζώα.
• Αποκατάσταση του ρυθμού αύξησης και ανάπτυξης των ζώων.
• Πιο αποτελεσματική αξιοποίηση της ζωοτροφής.
• Μείωση της θνησιμότητας.
• Μείωση των πεπτικών διαταραχών.
• Μείωση των αναπαραγωγικών προβλημάτων.
• Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.
• Παραγωγή ασφαλών ζωοκομικών προΐοντων.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Επεξεργασμένη μορφή Σεπιόλιθου (Ε562).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το Mycobond® δεσμεύει τις μυκοτοξίνες που τυχόν υπάρχουν στις ζωοτροφές με αποτέλεσμα οι μυκοτοξίνες να διέρχονται τον
πεπτικό σωλήνα και αποβάλλονται με τα κόπρανα.
• Το Mycobond® δεν επιτρέπει την απορρόφηση των μυκοτοξινών από τον οργανισμό και επομένως προστατεύει τα ζώα από
την επιβλαβή και συχνά θανατηφόρα δράση τους.
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• Το Mycobond® προστατεύει έμμεσα και τον καταναλωτή ζωικών τροφίμων, αφού με την χρήση του οι μυκοτοξίνες που τυχόν
υπάρχουν στις ζωοτροφές των παραγωγικών ζώων δεν περνούν στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης όπως π.χ. γάλα, κρέας, αυγά.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

2 - 5 κιλά ανά τόνο χορηγούμενης ζωοτροφής. Η δόση είναι ανάλογη με τα επίπεδα των μυκοτοξινών που περιέχονται στις
ζωοτροφές.
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σκόνη

Mycobond

®

Δεσμευτικός παράγοντας των μυκοτοξινών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκοι των 25 κιλών σε στερεή κοκκώδη μορφή.
Εισάγεται και διανέμεται στην Eλλάδα αποκλειστικά από την:
Animal Health Division
Γ. Γεννηματά 54 - 165 62 Γλυφάδα
Tηλ.: 210 96 47 500 - Fax: 210 96 50 500
E-Mail: info@mediprod.gr
Κωδικός Έγκρισης Υ.Α.Α. & Τ.: αEL0200004 από 22/05/2006
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MYCOBOND

ΦΥΣΙΚΗ ΟΡΥΚΤΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΣΥΣΣΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΗΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ
Αποκλειστικά για την παρασκευή ζωοτροφών
Σύνθεση:
Σεπιόλιθος (Ε562)(1)
Οδηγίες Χρήσης:
Ανακατέψτε πολύ καλά τις πλήρεις ζωοτροφές και
συμπληρώστε ξεχωριστά για κάθε περίπτωση από
2 - 5 κιλά ανά 1000 κιλά ζωοτροφής.
Δεν υπάρχει υπολειμματική περίοδος
Διάρκεια Ζωής:
12 μήνες μετά την ημερομηνία παρασκευής

(1)

Ε + αριθμός: σημαίνει ότι αυτή η δραστική ουσία έχει καταχωρηθεί
στον κατάλογο των εγκεκριμένων πρόσθετων υλών για ενσωμάτωση στις ζωοτροφές των παραγωγικών ζώων στο χώρο της Ε.Ε.
σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 και αριθ.
769/2009
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