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Захистити
на «відмінно»
Уникнути чи зменшити економічні збитки
від отруєння мікотоксинами можна, провівши 
профілактику, своєчасну діагностику та лікування 
ОЛЕКСА МЕЛЬНИК, лікар ветеринарної медицини

М ікотоксини — це продукти життєді-
яльності мікроскопічних пліснявих 
грибів, які продукують їх у процесі 
свого росту на фуражних рослинах. 

Нині відомо близько 200 видів, які належать 
до цієї групи.

Отруєння мікотоксинами призводить до 
відчутних економічних збитків у галузі свинар-
ства: знижуються прирости, що, у свою чергу, 
збільшує собівартість і тривалість відгодівлі; 
знижується резистентність стада до інфек-
ційних хвороб, що призводить до збільшення 
витрат на вакцинацію та лікування. Також 
мікотоксини сильно впливають на репродук-
тивну систему свиноматок: збільшується від-
соток абортів і знижується запліднюваність.

Токсини та їх вплив
Досліджуючи корми на забруднення міко-

токсинами, найчастіше виділяють такі токси-
ни, як зеареленон і фумонізин. 

Зеареленон продукують гриби роду 
Fusarium. Цей мікотоксин найчастіше трапля-
ється в зерні, вирощеному на території країн 
СНД. Впливає переважно на статеву систему, 
спричинюючи безпліддя, аборти, погіршує 

якість сперми. Може бути причиною так 
званого естрогенного синдрому. 

Фумонізин є токсичним у разі потрапляння 
в організм у дозі 20 мг/кг. Його також про-
дукують гриби Fusarium, що призводить до 
зниження апетиту та сповільнення росту. 
Особливістю цього токсину є ураження рес-
піраторної системи — проявляється у виник-
ненні набряку легень, пневмоній.

Охратоксини поділяються на три групи: А, 
В і С. Найнебезпечніший із них — А: він має 
канцерогенний потенціал і найчастіше тра-
пляється у вівсі, ячмені, кукурудзі й пшениці. 
Гранично допустимим рівнем охратоксину 
в кормах для свиней є 50 мкг/кг. Ознаками 
отруйної дії цих токсинів є: сповільнення 
приросту живої маси, зниження конверсії 
корму, спрага, викривлення спини та ску-
та хода у  поросят. За хронічного отруєння 
охратоксин уражає більшість органів свиней, 
жирову та м’язову тканини й кров. Він при-
зводить до виникнення серйозних порушень 
в організмі — виразки шлунково-кишкового 
тракту, некрозу печінки.

Вомітоксин продукують гриби Fusarium 
graminearum, що заселяють переважно кукуру-
дзу, пшеницю та ячмінь. Токсин не викликає 
незворотних змін в організмі, однак його сис-
тематичне вживання провокує розлади трав-
ної системи. Наслідки вживання залежать 
від концентрації в  кормах: за концентрації 
1–5 мг/кг — знижується споживання корму; за 
5–10 мг/кг — настає різке зниження споживан-
ня корму, внаслідок чого зменшуються прирос-
ти живої маси; за концентрації 10–20 мг/кг —
тварини повністю відмовляються від корму 
та втрачають живу масу. Шкідлива дія вомі-
токсину на організм тварин також полягає 
в ослабленні імунітету. Усунути негативні 
прояви отруєння вомітоксином можна, замі-

нивши забруднений корм на якісний. Після 
цього робота органів травної системи повністю 
відновлюється.

Ерготоксини продукують гриби виду 
Clavaseps sp., які уражають переважно овес, 
пшеницю, сорго й інші злакові культури. Спри-
чиняють втрату апетиту, зниження приросту, 
агалактію та підвищення смертності поросят.

Афлатоксини виділяють гриби роду 
Aspergillus, які ростуть на зернових культурах, 
люцерні, бавовнику, арахісі, сорго та сої. Міні-
мальна токсична концентрація — 300 мг/т. Ці 
токсини спричиняють ураження печінки, 
сповільнюють ріст, ослаблюють імунітет.

Т2 токсин — найпоширеніший у природі 
мікотоксин, що має токсичний вплив у  разі 
потрапляння в організм у концентрації 1 мг/кг.
Здебільшого утворюється в  умовах вологості 
та низької температури. Основна дія токсину 
проявляється в розладі системи травлення, зни-
женні обсягів поїдання корму, падінні приросту 
живої маси. Втрата апетиту в лактуючих свино-
маток знижує секрецію молока й, відповідно, 
сповільнює розвиток поросят. Т-2 токсин викли-
кає збільшення печінки попри знижений син-
тез гепатопротеїнів, а також послаблює імунітет.

Уміст певних мікотоксинів у кормах майже 
не залежить від видового складу грибів-кон-
тамінатів, адже одні й ті самі види грибів 
можуть продукувати різні види токсинів 
залежно від умов мікроклімату.

Ознаки отруєння
Найчутливішими групами до отруєнь ток-

синами є поросята на дорощуванні, поросні та 
підсисні свиноматки, адже в них відбуваються 
інтенсивні обмінні процеси.

Клінічні ознаки отруєння в підсвинків 
проявляються некрозом шкіри на суглобах 
кінцівок і хвоста. Організм має послаблений 
імунітет, тому часто отруєння ускладнюється 
інфекційними хворобами, з якими здоровий 
організм впорався б — наприклад, сальмоне-
льоз, колібактеріоз й ін.

Поросні свиноматки під час отруєння спо-
стерігають ціаноз (посиніння) вух і кінцівок, 
аборти, народження нежиттєздатних поро-
сят, післяродові ендометрити. 

У холостих свиноматок — часті перегули, 
гіперемія (почервоніння) вульви та сосків.

Обережно, зеареленон!
Варто звернути увагу на отруєння свинома-

ток зеареленоном. Він спричиняє так званий 
естрогенний синдром, має тератогенний чин-
ник (провокує народження нежиттєздатних 
поросят), аборти, народження сильно осла-
блених поросят з ознаками діареї, мертвих 
або муміфікованих плодів. У свиноматок, які 
народили живих поросят, спостерігалося 
затримання посліду й тривале (до 20–30 діб) 
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виділення з піхви іхорозної (гнильної) рідини 
з домішками крові.

Зеареленон може спричиняти німфоманію 
або несправжню вагітність. Через естрогенну 
дію у підсисних поросят спостерігають ран-
ній розвиток молочних залоз, набрякання 
статевих губ.

У кнурів ознаки отруєння зеареленоном 
проявляються в погіршенні спермопродукції, 
тератоспермії (нежиттєздатність сперміїв), 
зниженні статевих рефлексів.

Своєчасна діагностика
Діагностика ураження проводиться на 

основі клінічних ознак, даних патологоана-
томічних розтинів трупів тварин, у яких під-
озрюють поїдання кормів із підвищеним уміс-
том мікотоксинів. Також потрібно проводити 
лабораторний аналіз на вміст мікотоксинів.

Потрібно розрізняти отруєння токсинами від 
інших захворювань зі схожими симптомами.

Шляхи розв’язання
проблеми

Оздоровлення стада починається з вилучен-
ня зараженого корму з раціону, симптоматич-

ної терапії — наприклад, свиноматкам із пере-
гулами вводять препарати простагландину.

Один із найефективніших методів бороть-
би з мікотоксинами — додавання адсорбентів 
у раціони свиней. Якісний адсорбент зв’язує 
мікотоксини в шлунково-кишковому тракті 
тварини у міцний комплекс, який проходить 
транзитом травну систему й виводиться з фека-
ліями, запобігаючи впливу токсичних речовин 
на організм або мінімізуючи його, — шкідливий 
вплив отрути на організм буде мінімальним.

Раціон уражених тварин збагачують віта-
мінами й антиоксидантами, покращуючи 
резистентність організму та пришвидшуючи 
видужування. Саме такі високоякісні стандар-
тизовані продукти лінійки Mastersorb, вироб-
ництва компанії EW Nutrition для зв’язування 
і виведення мікотоксинів надає компанія 
ТОВ «Альфа-Вет». Додавання адсорбентів 
Mastersorb гарантує повний захист від згуб-
ної дії різних видів мікотоксинів у поєднанні 
із захистом печінки.

Основним методом боротьби з мікотоксина-
ми є профілактика, спрямована на зменшення 
концентрації грибів, які продукують токсини 
в кормі.

Якщо забруднення все ж сталося, тоді варто 
провести заходи з деконтамінації зерна та 
кормових субстратів до використання в корми 
тваринам та додати в раціон тварин якісні 
адсорбенти.

larysa.stepanushko@agpmedia.com.ua

Отже, основними заходами з ліквідації мікотокси-
козу у свиней і недопущення повторення отруєнь є:

• Запобігання зараженню мікотоксинами під час 
вирощування кормової сировини (належна 
агрономічна практика).

• Контроль розмноження пліснявих грибів 
і зведення до мінімуму синтезу мікотоксинів 
у процесі зберігання кормів і на виробництві 

• Контроль якості кормів (проведення мікоток-
сикологічного аналізу окремих інгредієнтів 
і готового корму).

• Зниження негативного впливу мікотоксинів 
на організм тварин за допомогою застосуван-
ня адсорбентів і введення в раціон вітамінів 
й антиоксиданти.


