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Stosowanie: 
Zalecane dawkowanie uzależnione jest od ga-
tunku, rodzaju mykotoksyn oraz poziomu zanie-
czyszczenia i wynosi od 1 do 4 kg na tonę paszy. 
Toxisorb należy podawać przez cały okres skar-
miania zanieczyszczonej lub podejrzewanej o za-
nieczyszczenie paszy. Toxisorb można dodawać 
do paszy dla zwierząt od urodzenia do uboju. Nie 
wymaga okresu karencji.

Skład:
Naturalne zeolity.

Toxisorb 
Dodatek wiążący mykotoksyny 
z paszy

Czy wiesz, że...

Pobieranie mykotoksyn z paszą obciąża wątrobę, prowadząc do osła-
bienia odporności, pogorszenia wskaźników rozrodu oraz obniżenia 
przyrostów.

Toxisorb jest naturalnym preparatem zapobiegającym wchłanianiu mykotoksyn z przewodu pokarmowego. 
Substancją czynną są zeolity – związki, które skutecznie wychwytują i wiążą mykotoksyny z paszy, umożliwiając 
ich szybkie wydalenie z organizmu. Niezmiernie ważną cechą Toxisorb jest selektywność wiązania – stosowanie 
preparatu nie ogranicza wchłaniania składników odżywczych ani witamin z paszy. Toxisorb wyróżnia się wśród 
detoksykantów, gdyż surowce wykorzystywane do jego produkcji poddawane są modyfi kacji powierzchniowej. 
Proces ten wspomaga efektywność wiązania mykotoksyn dzięki zwiększeniu powierzchni aktywnej oraz stabilno-
ści wiązania adsorpcyjnego. Toxisorb działa niezależnie od tego, jaki rodzaj paszy jest źródłem mykotoksyn. 

• wiąże trwale i zapobiega uwolnieniu mykotoksyn w przewodzie pokarmowym

• bardzo skuteczny dzięki dużej powierzchni aktywnej

• nie wpływa negatywnie na dostępność witamin i minerałów z paszy

Czy wiesz, że...

Badania nad interakcją Toxisorb z witaminami i minerałami wykazały, 
że nie są one adsorbowane przez tę substancję wiążącą mykotoksyny. 
Udowodniono tym samym, że Toxisorb nie wpływa negatywnie na do-
starczenie witamin i pierwiastków śladowych do organizmu zwierzęcia. 
Wyniki tego badania przedstawiono w tabeli.

Wpływ dodatku Toxisorb do paszy na poziom witamin i minerałów we krwi

Witaminy 

i minerały
Grupa kontrolna

Grupa 

z Toxisorb

Wapń (mmol/l) 2,62 2,56 

Magnez (mmol/l) 1,75 1,39 

Żelazo (µg/dl) 149 150 

Miedź (µg/dl) 183 194 

Cynk (µg/dl) 1119 1059 

Witamina A (mg/l) 0,29 0,27 

Witamina E (mg/l) 0,7 1,2 

20 kg


