
THE DAIRY MAIL  •  JULY 2021  47  

In die vorige twee artikels van die reeks was die fokus op voorkoming. 

Sonder ’n goed deurdagte voorkomingstrategie gaan mikotoksiene 

probleme veroorsaak, en selfs met ’n goeie strategie gaan toksiene steeds 

teenwoordig wees. Met mikotoksiene is die doel dus nie om alle besmetting 

te voorkom nie, maar wel om besmetting so ver moontlik te beperk.

DIE GOUE REËL

’n Goeie reël is om eenvoudig te aanvaar dat 

toksiene teenwoordig is, ongeag sigbare voorkoms 

en toetsuitslae. Sigbare swaarbesmette materiaal 

moet natuurlik verwyder en vernietig word, en 

onder geen omstandighede as voer gebruik word  

 

nie. Indien dit wel gebruik word, kan dit vrektes oor 

die kort termyn en produksieverliese oor die lang 

termyn veroorsaak.

Die oorgrote meerderheid van besmetting is 

egter nie met die blote oog sigbaar nie en word ook 
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nie noodwendig deur toetse opgetel nie. Wanneer 

toetse wel die teenwoordigheid van toksiene 

aandui, is dit gewoonlik reeds ’n groter probleem 

as wat die toetsresultate aandui. Soos in ’n vorige 

artikel al bespreek is, kan toetse van beperkte 

waarde wees as die inligting nie sinvol aangewend 

kan word nie. ’n Positiewe toets vir een toksien is 

geen waarborg dat ander toksiene nie teenwoordig 

is nie, omdat toksiene altyd saam voorkom.

SUBKLINIESE MIKOTOKSIKOSE

Mikotoksiene tree sinergisties op wanneer meer as 

een soort voorkom; een plus een is as’t ware meer 

as twee. Langtermyn-blootstelling aan lae vakke van 

verskillende mikotoksiene gaan ’n verskeidenheid 

negatiewe impakte hê op produksie en die 

algemene gesondheid van diere. Hierdie impakte 

kan ongesiens verbyglip. Dis hierdie sub-kliniese 

mikotoksikose wat oor die lang termyn groot 

verliese kan veroorsaak. 

’n Relatief eenvoudige manier om die 

algemene gesondheid van ’n kudde te monitor is 

somatieseseltellings (SST). Skielike verhogings in 

die SST, wat gepaard gaan met veranderinge in 

die rantsoen, soos byvoorbeeld voer uit ’n nuwe 

kuilvoerbunker of besending lusern kan ’n probleem 

aandui. So kan voortdurende en hardnekkige 

hoë tellings ook ’n konstante blootstelling aan 

mikotoksiene aandui. ’n Hoë SST is nie ’n spesifieke 

simptoom van mikotoksikose nie, maar dui op ’n 

sistemiese infeksie en inflammasie wat verskeie 

oorsake kan hê, waarvan mikotoksiene maar een 

oorsaak is.

BASIESE BINDERS

Die mees basiese binders is spesifieke soorte klei 

wat polêre toksiene in meerdere of mindere mate 

bind. Dit is egter ondoeltreffend teen nie-polêre 

toksiene. Ensimatiese meganismes word gebruik om 

nie-polêre molekules af te breek. Hier word gebruik 

gemaak van ’n wye verskeidenheid middels, van 

natuurlike ekstrakte, bakteriële ensieme tot selfs 

probiotika. Goedkoper, kleigebaseerde binders 

het ’n beperkte doeltreffendheid, terwyl duurder 

binders ’n verskeidenheid meganismes gebruik om 

toksiene te bind, te ontgif en die gevolge teen te 

werk.

Daar is verskeie goeie multifunksionele 

mikotoksienbinders, wat nie net toksiene bind en 

ontgif nie, maar ook die immuunstelsel van die dier 

ondersteun om die gevolge van mikotoksiene teen 

te werk en derhalwe help om hoë SST te verlaag en 

onsigbare verliese te beperk. Die grootste verliese 

is dié wat ongesiens verbygaan: ’n effens laer 

besettingsyfer, vals hitte, meervoudige inseminasies 

en ’n liter melkverlies hier en daar. 

Al hierdie klein jakkalsies span saam oor 

die lang termyn en kan, soos met hoë SST, 

groot verliese veroorsaak. Mikotoksiene 

het ’n regstreekse en blywende effek op 

die melktjek. Dit is die moeite werd om te 

belê in ’n goeie voorkomingstrategie met 

’n goeie mikotoksienbinder as die laaste 

verdedigingslinie.

BEPERK DIE KLEIN JAKKALSIES

48  THE DAIRY MAIL  •  JULY 2021


