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Micotoxinele sunt substanțe toxice sintetizate de mucegaiuri (ciuperci) 
care pot afecta grav sănătatea omului şi a animalelor. 
Aceste toxine sunt produse în plante (cereale, plante medicinale, 
boabe de leguminoase, fructe, condimente etc) sau produse de origine 
animală (lapte, brânzeturi fermentate, etc). Contaminarea produselor 
animale este cauzată de hrănirea animalelor cu furaje contaminate cu 
micotoxine sau poate rezulta din contaminarea ulterioară a acestor 
produse cu mucegaiuri toxinogene. 

Micotoxinele prezintă o mare divesitate structurală. Majoritatea 
micotoxinelor sunt stabile la tratamentul termic (temperaturi foarte 
înalte >120°C) şi pot rămâne în furaje mult timp.

MICOTOXINE
Caracteristici generale



Fumonizine (FB)

Deoxinivalenol (DON) Zearalenona (ZEN)



Fumonisine 
Ochratoxine 

Patulina

Aflatoxine 
Trichotecene 
Zearalenona

În prezent sunt cunoscute peste 300 de micotoxine, 
dar doar pentru o parte din acestea (30) se cunosc 

proprietăţile toxice.

Cele mai comune și cunoscute micotoxine sunt:

În ciuda eforturilor pentru bune practici agricole se estimeaza că 25 % din 
producţia mondială de cereale este contaminată cu micotoxine.
Contaminarea variaza de la an la an în funcție de temperatură, zona 
geografică, etc. Schimbările climatice din ultima decadă au alterat distribuția 
geografică a diferitelor specii de mucegaiuri conducând la înlocuirea unor 
specii cu altele sau apariția unor specii producătoare de micotoxine în zone 
unde acestea nu erau prezente. De exemplu, aflatoxina, micotoxină frecventă 
în regiunile tropicale cu temperatură înaltă se  întâlnește în prezent în zonele 
temperate.



SPECIFICITATE GEOGRAFICĂ 
ÎN DISTRIBUŢIA
MICOTOXINELOR

Ochratoxin A 
DON, ZEA, 
Aflatoxins

Aflatoxins,
Fumonisins, 

DON, OTA,
T-2

Aflatoxins,
Fumonisins, 

ZEA
Aflatoxins,

Fumonisins

DON, OTA, ZEA ZEA, DON, 
Aflatoxins



Întradevăr, monitorizarea 
anuală a contaminării cu 
micotoxine în diferite materii 
prime furajere atestă 
prezența micotoxinelor în 
diferite concentrații.
De exemplu, un astfel de 
studiu realizat în I.B.N.A între 
2014-2016 a pus în evidență 
prezența micotoxinelor 
(aflatoxine-AF, deoxinivale-
nol-DON, zearalenonă-ZEA) 
în diferite tipuri de furaje 
(nutrețuri combinate-NC, 
concentrate proteino-vita-
mino-minerale-CPVM) și 
cereale, cele mai contami-
nate fiind NC și CPVM-urile. 

A) Tipuri de cereale și furaje 
contaminate cu aflatoxine (2014-2016)

B) Tipuri de furaje și cereale 
contaminate cu deoxinivalenol (2014-2016)

C) Tipuri de furaje contaminate cu 
zearalenonă (2014-2016)
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 Zearalenona (ZEA)

Origine și proprietăți: 

      Micotoxină produsă de specii de Fusarium îndeosebi de Fusarium 
graminearum 
    Contaminarea cerealelor cu ZEA este foarte răspândită mai ales în 
zonele temperate, dar speciile de Fusarium producătoare de zearalenonă 
se dezvoltă foarte bine în toate tipurile climatice. 
      Contaminează frecvent porumbul, dar se regasește și în orz, grâu, sorg, 
orez, etc. 
     Zearalenona a fost pusă în evidenţă și în produse alimentare pe bază 
de cereale destinate consumului uman. 
      Foarte rezistentă la tratamente tehnologice nefiind degradată în cursul 
proceselor de măcinare și procesare, și nici la temperaturi ridicate.
      Calea naturală cea mai frecventă de contaminare este cea orală (prin 
ingerarea de hrană contaminată). 
      Este absorbită la nivelul intestinului subțire prin difuzie pasivă și apoi 
redusă la doi metaboliți: a-zearalenol și β-zearalenol deasemenea foarte 
toxici.

      EFECTUL TOXIC CEL MAI CUNOSCUT ESTE ASUPRA SISTEMULUI REPRO- 
DUCĂTOR

Porcul, un mare consumator de cereale, 
este considerat de către EFSA (Agenția 
Europeană pentru Securitate Alimentară) 
specia cea mai sensibilă la acțiunea zeara-
lenonei. Pierderile economice cauzate de 
contaminarea furajelor cu ZEA pot fi 
importante în special în timpul perioadei 
de ințărcare, perioada considerată ca fiind 
mult mai dificilă în cazul porcilor, compa- 
rativ cu alte specii de animale de fermă.

La nivelul aparatului reproducator ZEA 
produce, de exemplu, atrofia ovarelor, 
nivel scăzut de testosteron, sterilitate, etc.  

A) Tipuri de cereale și furaje 
contaminate cu aflatoxine (2014-2016)

B) Tipuri de furaje și cereale 
contaminate cu deoxinivalenol (2014-2016)
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Efectele contaminarii cu 
ZEA (studii in vitro)

În afara efectului estrogenic, studiile de toxicologie au relevat că ZEA 
este hepatotoxică, hematotoxică și imunotoxică. 
Studii in vitro pe culturi celulare realizate în I.B.N.A. în cadrul proiectului 
PCE-II-ID-3-0339 (IDEI 101) au demonstrat că efectul zearalenonei asupra 
celulelor de epiteliu intestinal, situsul unde se efectuează absorbția, 
depinde de concentrația de toxină și mai ales de timpul de expunere. 
Concentrațiile mari și expunerea de lungă durată au inhibat proliferarea 
celulară responsabilă de reînoirea epiteliului și importantă pentru 
funcția de barieră a acestuia (Fig. 2). Sub acțiunea micotoxinei (100µM 
ZEA) timp de 24h doar 14% dintre celule au prezentat activitate 
metabolică.

Funcționalitatea celulară (sinteza de mediatori celulari) a fost diferit 
modulată de timpul de acțiune al toxinei și de concentrație. 
Expunerea de lungă durată a provocat o creștere a sintezei de 
interleukină 8 (factorul chemotactic al neutrofilelor), marker cu rol cheie 
în localizarea inflamației și recrutarea celulelor inflamatoare (Fig. 3). Un 
nivel crescut de IL-8 poate induce stres oxidativ. 
Un alt exemplu: acțiunea de scurtă durată (1h sau 2h) a zearalenonei a 
inhibat sinteza celui mai important mediator pro-inflamator, factorul de 
necroză tumorală (TNF-α), în timp ce după 24h de expunere sinteza de 
TNF-α a crescut (fig. 4). 
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Fig. 2. Efect ZEA asupra viabilității 
celulare (celule intestinale de porc)
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Studiile in vitro au arătat că 
zearalenona manifestă 
efecte negative nu doar la 
nivel local (intestinal) ci și 
sistemic, amplitudinea 
efectului fiind de asemenea 
dependentă de doză și de 
timpul de expunere.  

Cercetări anterioare 
realizate în I.B.N.A. pe 
culturi de celule sanguine 
de porc au arătat că ZEA și 
metaboliții săi afectează 
viabilitatea celulară 
proporțional cu doza de 
toxină (Fig. 5) și induc o 
scădere semnificativă a 
concentrațiilor de anticorpi 
(imunoglobuline, IgG, IgM 
si IgA) sintetizați de celule 
sanguine de porc. 

Ca și în celulele epiteliale 
intestinale concentrațiile 
mari și expunerea de lungă 
durată (24h) inhibă semnif-
icativ sinteza de mediatori 
moleculari în celulele 
stimulate (fig. 6, fig. 7).
Toate aceste date demon-
strează ca ZEA poate afecta 
capacitatea animalelor 
intoxicate de a realiza un 
răspuns imun adecvat. 

Fig. 5. Efect ZEA asupra viabilității celulare 
(celule sanguine de porc)
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Fig.7. Efect ZEA asupra răspunsului 
pro-inflamator sistemic (celule sanguine 
de porc) 
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Fig.6. Efect ZEA asupra răspunsului pro- 
inflamator sistemic (celule sanguine de porc)
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Tehnicile de biologie moleculară avansată (PCR-microarray, real time PCR 
etc) utilizate în laboratorul de biologie animală din I.B.N.A au pus în evidență 
efectul genotoxic al zearalenonei la nivelul epiteliului intestinal care este 
dependent de concentrația de toxină: 812 gene a caror expresie a fost modi-
ficată sub acțiunea a 10 µM ZEA și 1815 gene diferit exprimate sub acțiunea 
a 25 µM de ZEA).

În figura 8 (A, B, C) sunt prezentate procentele de gene a căror expresie a 
fost modificată semnificativ după expunerea timp de 24h la acțiunea a 10µM 
ZEA (gene implicate în importante procese moleculare și biologice, grupate 
pe clastere funcționale). 

În figura 9 (A, B, C) sunt prezentate procentele de gene diferit exprimate 
după expunerea timp de 24h la acțiunea a 25µM ZEA.

Fig. 8. Efecte genotoxice produse de ZEA (10μM)

Fig. 9. Efecte genotoxice produse de ZEA (25μM)
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Efectele contaminării 
furajelor cu ZEA 
studii in vivo (1)

Pentru zearalenonă ca de altfel și 
pentru alte micotoxine care contam-
inează furajele destinate porcilor nu 
există încă limite de toleranță 
(norme/reglementari alimentare) la nivel 
european sau național. Singura micotox-
ină pentru care este stabilită limita 
maximă este aflatoxina, pentru celelalte 
existând doar recomandări ceea ce 
înseamnă că este nevoie de mai multe 
date experimentale pentru stabilirea 
acestor norme/limite. De exemplu, 
pentru ZEA limita de toleranță admisă în 
furajele destinate purceilor în creștere 
este 100ppb (recomandarea CE/576/ 
2006).  

În cadrul proiectului PCE-II-ID-3-0339 
(IDEI 101) au fost testate două niveluri 
de contaminare (316ppb și 100ppb ZEA). 
Efectele celor două concentrații au fost 
investigate în teste pe purcei după înțăr-
care în ferma experimentală I.B.N.A pe o 
durată de 3 și respectiv 4 saptamani. 
În primul experiment nivelul de contam-
inare al furajului a fost de 316ppb ZEA; 
au fost evaluate efectul toxinei asupra 
performațelor (greutatea corporală, 
consumul de furaj, sporul mediu zilnic, 
și greutatea organelor) și a unor para-
metri biochimici și imunologici cu rol 
cheie în diferite procese fiziologice.



Tabel 1. Rețeta de nutreț 
combinat pentru purcei (10-30kg)

Ingrediente Cantitate (kg)

Porumb 53,31

Grâu 15,00

Șrot floarea soarelui 8,00

Șrot soia 3,00

Înlocuitor lapte 5,00

Gluten 2,00

Full fat soia 9,00

Fosfat monocalcic 1,30

Cretă furajeră 1,60

Metionină 0,10

Lizină 0,40

Sare 0,20

Zoofort P1+2 1,00

Premix colină 0,09

TOTAL 100

Zearalenonă (ppb) 316



Efectele contaminării 
furajului cu 316ppb ZEA

PERFORMANȚE

Hrana contaminată cu 316ppb ZEA nu a influențat negativ 
performațele de spor și consum după 3 săptămâni de trata-
ment (spor mediu zilnic: 0,367 kg-lot control versus 0,344 kg 
lot ZEA, consum mediu zilnic: 0,681 versus 0,716) (Fig. 10).

PARAMETRI SANGUINI PLASMATICI

Furajul contaminat cu 316ppb ZEA nu a influențat semnificativ 
starea generală de sănătate a animalelor, dar a modulat sem-
nificativ concentrația plasmatică a unor parametri sanguini, 
markeri ai metabolismului glucidic și hepatic (glucoză, trans-
aminaze, ALAT)

Fig. 10. Efectul ZEA (316ppb) asupra performațelor

Tabel 2. Efectul ZEA asupra greutății organelor

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

consum mediu zilnic spor mediu zilnic

KG

Control ZEA 316ppb

ficat (g) splina (g) inima (g) rinichi (g) plămâni (g)

control 434,5 31,1 69,2 104,6 172,6

ZEA 481,0 30,1 64,9 85,3 167,6



Tabel 3. Efectul ZEA asupra profilului 
metabolic plasmatic 

Parametrii biochimici NC 
control

NC+ZEA
(100ppb)

Glucoză (mg/dl) 122,0 96,0

Colesterol (mg/dl) 56,30 58,00

Trigliceride (mg/dl) 40,50 54,10

Proteină totală (g/dl) 5,30 5.24

Albumină (g/dl) 3,20 3,07

Bilirubină totală (mg/dl) 0,05 0,09

Creatinină (mg/dl) 1,19 1,14

Uree (mg/dl) 27,83 25,17

Fosfor (mg/dl) 9,86 9,29

Calciu (mg/dl) 13,20 12,90

Magneziu (mg/dl) 2,54 3,12

Fosfatază alcalină (u/l) 184,0 174,0
Gama-glutamil-
transpeptidaza (u/l) 30,00 28,53

Alanin aminotransferaza
(u/l) 37,70 30,80

Aspartat aminotransferaza
(u/l)

51,80 49,20



Efectele 
contaminării 
furajului cu 
316ppb ZEA 
asupra 
răspunsului 
imun mediat 
celular
Răspunsul imun mediat celular 
contribuie la neutralizarea 
antigenelor fungice sau bacteriene 
prin contactul direct între limfocitele 
T efectoare și celula țintă sau prin 
mediatori moleculari. 
Citokinele și chemokinele se 
numără printre cei mai importanți 
mediatori moleculari sintetizați de 
celulele imune care asigură « 
comunicarea » între celule, fiind 
glicoproteine care odată eliberate 
activează și recrutează alte celule la 
locul infectiei, fiind foarte impor-
tante în răspunsul inflamator. 

Furajul contaminat cu 316ppb ZEA 
nu a afectat performanțele 
animalelor, dar  a inhibat semnifica-
tiv răspunsul pro-inflamator în ficat, 
principalul organ de biotrasformare 
a substanțelor xenobiotice (fig. 11) 
crescând acest răspuns la nivel 
sistemic în sânge (fig. 12).  Efectul a 
fost mai puțin pronunțat în splină 
(fig. 13). 



Fig. 11. Efectul ZEA (316ppb) asupra 
răspunsului pro-inflamator în ficat

Fig. 12. Efectul ZEA (316ppb) asupra raspunsu-
lui pro-inflamator in sânge

Fig. 13. Efectul ZEA (316ppb) asupra raspunsu-
lui pro-inflamator in splină
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Efectele 
contaminării 
furajelor cu ZEA 
studii in vivo (2)

În cel de al doilea experiment nivelul 
de contaminare a furajului a fost de 
100ppb ZEA; au fost evaluate de 
asemenea efectul toxinei asupra 
performațelor (greutatea corporala, 
consumul de furaj, sporul mediu 
zilnic, și greutatea organelor) și a 
unor parametri biochimici și imuno-
logici esențiali pentru procesele 
fiziologice celulare.

Acest nivel recomandat de UE ca 
limită maximă pentru furajele desti-
nate purceilor după înțărcare a fost 
testat în cadrul proiectului 
PCE-II-ID-3-0339 (IDEI 101) în ferma 
experimentală I.B.N.A pe o durată de 
4 saptamani. Nutrețul combinat a 
fost contaminat cu 100ppb ZEA; la 
sfarșitul experimentului animalele 
au fost sacrificate și au fost recoltate 
probe de sânge și organe pentru 
evaluarea efectului toxinei asupra 
parametrilor mai sus menționați.
 

Tabel 4. Rețeta de nutreț combinat 
pentru purcei (10-30kg)

Ingrediente
Cantitate 

(kg)

Porumb 53,31

Grâu 15,00

Șrot floarea

soarelui

8,00

Șrot soia 3,00

Înlocuitor lapte 5,00

Gluten 2,00

Full fat soia 9,00

Fosfat monocalcic 1,30

Cretă furajeră 1,60

Metionină 0,10

Lizină 0,40

Sare 0,20

Zoofort P1+2 1,00

Premix colină 0,09

TOTAL 100

Zearalenonă (ppb) 100



Efectele contaminării 
furajului cu 100ppb ZEA
PERFORMANȚE

Hrana contaminată cu 100ppb ZEA nu a influențat negativ performațele de spor 
și consum după 30 de zile de tratament (spor mediu zilnic: 0,354 kg-lot control 
versus 0,336 kg lot ZEA, consum mediu zilnic: 0,647 versus 0,693) (Fig. 14).

PARAMETRI SANGUINI 
PLASMATICI

Furajul contaminat cu 
100ppb ZEA nu a influențat 
semnificativ starea generală 
de sănătate a animalelor, 
dar a modulat concentrația 
plasmatică a unor parametri 
sanguini, markeri ai metabo-
lismului lipidic și hepatic.

Fig. 14. Efectul ZEA (100ppb) asupra performațelor

Tabel 5. Efect ZEA asupra 
greutății organelor

Tabel 6. Efect ZEA asupra profilului metabolic 
plasmatic 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

condum mediu zilnic spor mediu zilnic

Control ZEA 100ppb

kg

ficat
(g)

splina
(g)

inima
(g)

rinichi
(g)

plamani
(g)

control 581,6 37,6 90,1 107,2 219,0

ZEA 595,0 37,6 94,7 100,7 235,5

Parametrii biochimici NC 
control

NC+ZEA
(100ppb)

Glucoză (mg/dl) 100,50 109,40

Colesterol (mg/dl) 80,40 84,50

Trigliceride (mg/dl) 59,00 95,90

Proteină totală (g/dl) 6,03 5,90

Albumină (g/dl) 3,60 3,30

Bilirubină totală (mg/dl) 0,30 0,30

Creatinină (mg/dl) 0,49 0,48

Uree (mg/dl) 26,83 23,17

Fosfor (mg/dl) 8,57 9,83

Calciu (mg/dl) 11,38 11,00

Magneziu (mg/dl) 1,89 1,82

Fosfatază alcalină (u/l) 125,08 136.95
Gama-glutamil-transpeptidaza
(u/l) 35,92 34.23

Alanin aminotransferaza (u/l) 32,83 63,65

Aspartat aminotransferaza (u/l) 39,85 43,63



Efectele contaminării furajului cu 
100ppb ZEA asupra răspunsului 
imun mediat prin anticorpi

Rãspunsul imun mediat prin anticorpi (humoral) contribuie la neutralizarea 
toxinelor, particulelor virale și bacteriene prin sinteză de anticorpi (imunoglobu-
line-Ig) ca molecule efectoare. Cele trei clase de imunoglobuline M, G si A sunt 
implicate diferit în răspunsul imun. 
IgM este primul anticorp produs după prima expunere la diferite antigene și se 
găsește în cantitatea cea mai mare în fluidele circulante. Contaminarea hranei cu 
100ppb ZEA nu a produs efecte notabile asupra concentrației de IgM. 
IgG, componenta majoră a răspunsului imun humoral este anticorpul sintetizat 
după a doua expunere la antigene bacteriene, virale, fungice, etc și asigură imuni-
tatea de lungă durată. În studiul relizat în I.B.N.A, consumul de hrană contaminată 
a produs o scădere a concentrației de IgG cu 26,41%, dar fără ca diferența față de 
control să fie semnificativă. 
Nivelul de IgA, anticorpul produs în cea mai mare cantitate la nivelul mucoaselor 
care joacă un rol cheie în imunitatea mucosală a fost scazut cu 15.9 % de hrana 
contaminată cu ZEA (Tabel 7).

Tabel 7. Efect ZEA asupra nivelului de 
anticorpi plasmatic 

Imunoglobuline
NC 

control
NC+ZEA
100ppb

IgM (mg/ml) 8,21 ± 1.1 8,88 ± 1.6

IgG (mg/ml) 26,61 ± 7.2 20,79 ± 7.6

IgA (mg/ml) 2,07± 0.2 1,76 ± 0.3



Fig. 15. Efectul ZEA (100ppb) asupra 
raspunsului pro-inflamator in organe

A) duoden B) Ficat

C) Splina D) Rinichi

Efectele contaminării furajului cu 
100ppb ZEA asupra răspunsului 
imun mediat celular
Răspunsul imun mediat celular contribuie de asemenea la neutralizarea 
antigenelor virale, fungice sau bacteriene prin contactul direct între limfocitele T 
efectoare și celula țintă sau prin mediatori moleculari. 
Este bine cunoscut faptul că micotoxinele și bacteriile patogene au capacitatea de 
a modula răspunsul inflamator. 
Hrana contaminată cu 100ppb ZEA a modulat într-o măsură nesemnificativă 
răspunsul inflamator în țesuturi atât la nivelul intestinului subțire unde este absor-
bită, cât și în ficat, splină, rinichi (Fig. 15, A, B, C, D). Un efect supresor mai 
pronunțat al toxinei a fost observat în ficat prin scăderea concentratiei citokinelor 
pro-inflamatoare.
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Efectele contaminării 
furajului cu 100ppb 
ZEA asupra stresului 
oxidativ

Speciile reactive de oxigen (ROS) sunt produsi 
normali ai metabolismului celular jucând un rol 
cheie în semnalizarea celulară și în protejarea 
celulelor împotriva factorilor nocivi (chimici sau 
biologici) din mediu. Dezechilibrul între gene- 
rarea de ROS și eliminarea lor conduce la stres 
oxidativ (acumulare de ROS) care alterează 
structura și fiziologia celulară.

Studii în vitro și în vivo au arătat că zearalenona 
induce toxicitate prin producerea de ROS 
conducând la peroxidare lipidică, alterări ADN 
și alterarea activității unor enzime cu rol cheie 
în eliminarea moleculelor de ROS cum sunt 
superoxid dismutaza (SOD), catalaza (CAT), 
glutathion peroxidaza (GPx) precum și a căii 
metabolice prin care aceste enzime sunt 
reglate. 

În studii în vivo realizate în IBNA pe purcei înțăr-
cați hrăniți cu furaj contaminat cu 316 ppb de 
ZEA s-a observat o creștere a nivelului acestor 
enzime (CAT, GPx) în splină și ficat. 
În studiul cu 100 ppb de ZEA nu au fost obser-
vate modificări ale activității acestor enzime la 
nivelul ficatului (Fig. 16A), cel mai important 
organ de biotrasformare a compușilor xenobi-
otici. De asemenea capacitatea totală antioxi-
dantă (TAC) și concentrația hepatică de 
malondialdehidă- acid tiobarbituric (MDA- 
TBARS), marker pentru peroxidarea lipidică nu 
au fost influențați de nivelul de 100ppb ZEA 
(Fig. 16B, 12C).



Fig. 16. Efectul ZEA (100ppb) asupra 
stresului oxidativ in ficat
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Concluzii

Atât studiile in vitro pe culturi de celule din sânge periferic care 
reflectă răspunsul organismului la nivel sistemic sau pe celule 
intestinale care reflectă răspunsul local (acolo unde se 
efectuează absorbția) cât și studiile in vivo au arătat că efect-
ele zearalenonei depind de concentrația de toxină și de 
timpul de expunere. 

Concentrațiile mari de ZEA și mai ales expunerea de lungă 
durată au produs efecte negative semnificative în testele 
in vitro (inhibarea proliferării celulare, sintezei de media-
tori celulari, expresia multor gene implicate în procese 
fiziologice importante etc), iar nivelul de 316ppb a alte- 
rat in vivo răspunsul pro-inflamator, markeri sanguini ai 
metabolismului hepatic, gene etc.  

Concentrațiile mici testate in vitro sau in vivo (100ppb) 
nu au alterat semnificativ parametrii celulari și nu au 
avut efecte negative semnificative asupra perfor-
manțelor de spor și consum de hrană, răspunsului 
imun humoral sau celular, stresului oxidativ sau 
mecanismelor celulare de reglare a acestor 
procese.

Aceasta sugerează că nivelul de contaminare de 
100ppb nu este periculos pentru tineret porcin, 
iar această concentrație recomandată de 
Comisia UE ca limită maximă admisă în hrana 
purceilor dupa intarcare poate deveni limită 
maximă de toleranță (norma) pentru această 
categorie de animale.





Recomadări UE pentru 
micotoxine în materii 
prime furajere și 
nutrețuri combinate
(directiva EC-576-2006) 

Micotoxine Materii prime Norma (ppm-
mg/kg)

Deoxinivalenol (DON)

Cereale (fară porumb) 8

Subproduse din porumb 12

Nutreţuri Combinate 5

NC porc 0,9

NC vaci, miei, cai 2

Fumonizine totale 
(FB1+FB2)

Materii prime furajere 60

NC porc și cai 5

NC pesti 10

NC păsări și vaci 20

NC rumegătoare 50

Ochratoxine A (OTA)

Materii prime furajere 0,25

NC porc 0,05

NC pasări 0,1

Zearalenona (ZEA)

Materii prime furajere 2

Subproduse porumb 3

NC purcei și scroafe tinere 0,1

NC scroafe și porci ingrasare 0,25

NC rumegatoare 0,5



Recomandări
Se recomandă acordarea unei atenții 
deosebite calitătii furajelor destinate 
animalelor de fermă prin:

Analiza încărcăturii de fungi și micotoxine a 
furajelor

Folosirea preventivă de aditivi (probiotice/ 
prebiotice) de decontaminare

Utilizarea de subproduse și surse furajere 
neconventionale cu capacități de reducere a 
efectelor negative produse de micotoxine.




