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As micotoxinas na ração prejudicam a saúde e reduzem o desempenho dos suínos em engorda, com perdas 
econômicas significativas para o produtor, especialmente quando são considerados os custos dos medicamentos 
para restaurar a saúde animal. Toxy-Nil® é uma ferramenta eficaz para minimizar esses riscos.

	Eficaz contra aflatoxinas e níveis moderados de contaminação

	Auxilia na saúde animal

	Melhora o crescimento e a eficiência alimentar

Benefícios do Toxy-Nil®

CONTAMINAÇÃO POR MICOTOXINAS

Toxy-Nil®
Manejo de
Micotoxinas

PROTEÇÃO CONFIÁVEL CONTRA ...
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Adsorção = redução da disponibilidade 
• Ligação das micotoxinas em uma superfície não digestível 
• Fixação rápida das moléculas mais tóxicas 
• Ligação forte em qualquer pH 

Reforço da resposta imune
• Ativação e proteção dos sistemas: imune, digestivo, reprodutivo,

circulatório, respiratório, nervoso e esquelético
• Ativação de células específicas que neutralizam substâncias tóxicas 

Bioinativação = redução da toxicidade
• Através da mudança das estruturas químicas das micotoxinas 
• Através da degradação enzimática e ligação à microflora 
• Através da degradação em células específicas 

Modo de ação
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Inativação de micotoxinas ingeridas e absorvidas 
Toxy-Nil® é uma solução confiável e econômica para neutralizar as micotoxinas e minimizar seus 
efeitos negativos em suínos.

A análise da presença de micotoxinas na dieta é a melhor maneira de determinar se alguma ação é 
necessária para proteger seus animais de possíveis problemas. Com os serviços analíticos oferecidos 
pela Adisseo, você pode mapear a contaminação de micotoxinas facilmente e determinar os níveis de 
risco presentes na dieta. 
O aplicativo para celular Mycoman® é fácil de usar e irá complementar as informações obtidas 
através da análise de micotoxinas, ajudando no manejo das micotoxinas de maneira mais efetiva. 
Entre em contato com a Adisseo para mais informações. 

Micotoxinas: invasoras invisíveis 
Suínos em fase de crescimento (engorda) são menos sensíveis a algumas micotoxinas quando 
comparados a reprodutores e leitões. A zearalenona, por exemplo, é menos preocupante em suínos de 
engorda devido aos seus efeitos limitados sobre o crescimento. Os efeitos de várias outras micotoxinas, 
entretanto, podem continuar a causar perdas significativas nos suínos em crescimento, causando 
graves problemas de saúde. Sabe-se que as micotoxinas destroem o sistema de defesa natural dos 
animais contra doenças virais e bacterianas e reduzem significativamente a utilização de nutrientes em 
animais de crescimento rápido.

A dose de inclusão do produto deve ser definida com base no nível de desafio por micotoxinas. 
Utilizando o aplicativo MycoMan® é possível fazer uma análise de risco e definir a dose ideal para 
diferentes situações
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Como funciona... Toxy-Nil®


