
6 ok, amelyek miatt nem működhetnek megfelelően a toxinkötők 

A világ sertéstenyésztői tisztában vannak azzal, hogy mikotoxinok előfordulnak a 

takarmányokban. Nézeteik között a különbség a mikotoxin hatás súlyosságának megítélésében 

és a védekezés módjában van. Az alábbiakban olvasható 6 ok, amelyek miatt a felhasznált 

toxin-kötő nem biztos, hogy megfelelően működik. 

Az utóbbi években jelentősen megszaporodtak a takarmányban lévő mikotoxinok negatív 

hatásaival kapcsolatos ismeretek. A kutatások feltárták a mikotoxinok káros hatását, többek 

között a sertések immunitásával vagy a betegségek előrehaladásával kapcsolatban. Ennek 

köszönhetően minden termelő - a saját keverővel rendelkező gazdáktól az ipari 

takarmánykeverő üzemekig - használ valamilyen toxinkötő terméket a termelési eredményekre 

gyakorolt hatások csökkentésére. 

A toxinkötők jelentik ma a legelterjedtebb „anti-mikotoxin” megoldásokat. Különböző 

adszorbensekből állnak és kis mennyiségben keverik a sertés takarmányhoz annak érdekében, 

hogy a mikotoxinokat megkössék a sertés bélrendszerében, ezáltal csökkentve azok állatokra 

gyakorolt káros hatást. 

Mint sok sertéstermelő jól tudja, vannak olyan esetek, amikor a mikotoxin adszorbens nem 

biztosítja a várt eredményeket. Jelen cikk 6 okot foglal össze, amelyek miatt e termékek nem 

működnek megfelelően. 

1. Helytelen diagnózis, pl. fülvég vagy farok elhalás 

A fülvég vagy a farok elhalása egy olyan általánosan előforduló sertésbetegség, amely 

váratlanul következik be és veszélyezteti az eredményességet. Minden életkorban megjelenhet, 

kezdve az újszülött malacoktól a hízókig. 

Számos mikotoxinról ismert, hogy hozzájárul ehhez a kórképhez. Az ergot-alkaloidok ér 

összehúzó hatásúak, ami helyi kevésvérűséghez, majd száraz gangrénához vezethet. Ennek 

következtében a malacok fülében, farkában és a lábvégeken elhalás alakulhat ki. A 

trichotecénekről, mint például a T-2 toxin vagy a dezoxinivalenol (DON) már többször is 

leírták, hogy a farok nekrózisának okozója lehet. 

A bevált toxinkötők alkalmazása bizonyos esetekben segíthet enyhíteni a helyzetet, más 

esetekben azonban nem. A farok nekrózis differenciáldiagnosztikája nem olyan egyszerű, mert 

számos más ok is közre játszhat a kialakulásában. 

Bizonyos bőrgyulladást okozó takarmányozási hiányosságok (cink, B-vitaminok, esszenciális 

zsírsavak) közvetlen hatással lehetnek a farok nekrózisára. A rovarok szintén közre játszhatnak, 

de számos környezeti tényező is szerepet játszhat a kialakulásban, mint a: 

• Páratartalom 

• Nem megfelelő farokkurtítás 

• Kisebb sérülések a rácspadló vagy az érdes felületek miatt 

• Erős fertőtlenítőszerek használata után nem megfelelő öblítés 

Ezekben az esetekben célszerű az állategészségügyi helyzet, a kártevőirtás, a takarmány-

összetétel és a menedzsment felülvizsgálata a probléma megoldása érdekében. 

  



2 Nem megfelelő adagolás egy mintavételi hiba miatt 

A toxikötők adagolása a takarmány-alapanyagok mikotoxin szennyezettségének mértékétől 

függ. Bizonyos esetekben takarmány-tonnánként 0,5 kg kötőanyag alkalmazása elegendő 

ahhoz, hogy kompenzálja a mikotoxin szennyeződés káros hatásait. 

Más esetekben ugyanazon mikotoxin-mérés eredményein alapuló adagolás nem megfelelő, 

mivel a valós szennyeződés szintje sokkal magasabb. A modern módszerek, például az LC-MS 

/ MS (folyadék kromatokráfia tömegspektrométerrel kombinálva) és a HPLC (magas nyomású 

folyadék kromatográfia) nagy pontossággal tudják meghatározni a takarmány-alapanyagok 

mikotoxin szennyeződésének mértékét, de a nem megfelelő mintavétel miatt, az eredmény sem 

lesz reprezentatív. Eddigi tapasztalatok szerint a mikotoxin szennyezettség szintjének 

meghatározása során a hibák közel 80% -a mintavételi hibából származik. 

3. A megoldás nem megfelelő az adott problémára 

Eddig már több, mint 500 mikotoxin és metabolit hatását figyelték meg. Az állattenyésztésben 

előfordulási gyakoriságuk és kártételük mértéke alapján öt fő csoportot különböztetünk meg: 

1. aflatoxin 

2. ochratoxin A 

3. zearalenon 

4. trichotecének 

5. fumonisinek 

E mikotoxinok kémiai szerkezete jól ismert. Azt is tudjuk, hogy különféle stratégiákra van 

szükség a különböző toxinok megkötésére. A poláris és síkbeli szerkezeteknél, mint az 

aflatoxin, a megkötés (adszorpció) alapja a Van der Waals és az ionkötés. A mikotoxinok több, 

mint 90% -a kötődik ilyen módon. Egyes tanulmányok azonban azt mutatták, hogy a 

kötőanyagok nem hatékonyak a nem adszorbeálódó mikotoxinok, például a trichotecének (mint 

a DON toxin) vagy a zearalenon kötésében. 

A nem adszorbeálódó mikotoxinok által okozott kockázat mérséklésére az EU-ban 

tudományosan bizonyított és regisztrált módszer: a biotranszformáció. A biotranszformáció 

során egyes enzimek a mikotoxinokat nem toxikus, környezetre ártalmatlan metabolitokká 

alakítják át az állatok emésztőrendszerében. Kimutatták, hogy ez a technológia ártalmatlanná 

teszi a fumonizineket, a trichotecéneket és a zearalenont. 

  



4 Antinutritív tényezők 

A közismert antinutritív anyagok közé tartoznak a szaponinok, a tanninok, a proteáz gátlók és 

a fitinsav. A fitoösztrogének a növények által termelt polifenolos vegyületek, kevésbé ismert 

antinutritív tényezők, amelyek elsősorban hüvelyesekben fordulnak elő például a szójában, a 

lóherében és a lucernában. 

A fitoösztrogének szerkezetileg hasonlóak az ösztrogénhez, az elsődleges női nemi hormonhoz. 

Ennek a hasonlóságnak köszönhetően a fitoösztrogének kötődni tudnak az ösztrogén 

receptorokhoz, így ösztrogénszerű hatást fejtenek ki az állatokban. A mikotoxinok közül a 

zearalenon szintén ösztrogénszerű anyag, és jól ismert a reproduktív teljesítményt csökkentő 

hatása. Az egyidejűleg előforduló fitoösztrogének súlyosbíthatják a zearalenon hatását. Ha 

felmerül ez probléma, a termelők hitelesített LC-MS / MS (folyadék kromatográfia és 

tömegspektroszkópia) módszerrel tesztelhetik a takarmányok fitoösztrogén tartalmát. 

Fitoösztrogének jelenléte esetén érdemes lehet bizonyos takarmány-alapanyagok alkalmazási 

arányát vagy forrását módosítani. 

5. Nem megfelelő keverés 

Az toxinkötő adalékanyag egyenletes eloszlatása a takarmányban fontos, bár gyakran mellőzött 

feladat. Bár ennek hiánya elsősorban az otthoni kisebb keverőkben fordulhat elő, a nagyobb 

takarmánykeverőkben sem szabad róla megfeledkezni. Ha 1 kg terméket kevernek bele 1000 

kg takarmányba, akkor az egyenletes eloszlatás döntő jelentőségű, különben a változó eloszlás 

nagymértékben ingadozó hatékonysághoz vezet. 

Számos tényező befolyásolhatja a takarmány adalékanyagok megfelelő eloszlását a 

takarmányban és így az állatok számára való hozzáférhetőségét is. Ebben fontos szerepet játszik 

a koncentrált adalékanyagok használata, az alapanyagok keverőbe történő hozzáadásának 

sorrendje, az alapanyagok típusa és a szemcseméret, valamint a keverési idő. A termékek 

eloszlásának megfelelősége a takarmány homogenitásának rendszeres megfigyelésével 

ellenőrizhető. 

6. Rossz minőségű összetevők 

A piacon több száz toxinkötő termék érhető el. A gyártók szinte korlátlan választékot kínálnak. 

E termékek alapjai lehetnek szilikátok, agyagok, élesztő vagy faszén. Egyes anyagok jobban 

kötődnek a többinél. 

Az EU-ban a bentonit agyagásványok kaptak engedélyt az aflatoxin B1 (AfB1) deaktiválására 

az állati takarmányokban. Ezek főként fitoszilikát ásványi montmorillonitból (hidratált 

kalcium-aluminium szilikát, nátrium kalcium alumínium és szilícium tartalmú monoklin 

kristályrendszerű kőzetalkotó ásvány) állnak és vulkanikus hamu bomlásából származnak. Az 

aktív faszén egy nem specifikus kötőanyagot jelent, ami miatt tápanyagokat is adszorbeál, tehát 

a termelők (habár nem szeretnének, de) lényegében fizetnek a takarmány minőségének 

csökkentéséért. A gyártók azt tanácsolják, hogy olyan kötőanyagokat válasszunk, amelyek 

hatékonyságát tudományos eredmények támasztják alá és gyakorlati tapasztalatok erősítik meg. 

forrás:https://www.pigprogress.net/Nutrition/Articles/2020/3/6-reasons-why-toxin-binders-may-not-

work-560399E/ 
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