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BETA-GLUCANO: COMBATE
ÀS MICOTOXINAS E INFECÇÕES

E

m ovinos e caprinos, a presença das micotoxinas, em especial as aflatoxinas e zearalenona
afetam diretamente o desenvolvimento dos animais, tanto na reprodução, diminuindo o nascimento
de cordeiros, quanto no crescimento e ganho de peso.
No combate às micotoxinas, utiliza-se adicionado
na mistura da ração os adsorventes de micotoxina.
Geralmente, é utilizado bentonitas (aluminosilicatos),
porém os mesmos são eficientes para aflatoxina, deixando os animais desprotegidos à zearalenona, que
na ovinocaprinocultura trás grandes problemas à nível
reprodutivo, podendo diminuir em mais de 10% a taxa
de parição do rebanho.
Contra às zearalenonas, deve-se utilizar adsorventes de micotoxinas à base de beta-glucanos.
Os beta-glucanos são polissacarídeos não digeríveis, extraídos da parede da levedura Saccharomyces
cerevisiae. Nas leveduras, o beta-glucano exerce a
função de proteção da mesma contra a ação das micotoxinas liberadas por outros fungos. Quando extraída
e purificadas, os beta-glucanos exercem a função
de adsorvente de micotoxinas, sendo eficientes não
apenas contra aflatoxina, mas também contra a zearalenona e outras como fumonisinas e ocratoxinas.
Além dos benefícios de combate às micotoxinas,
o beta-glucano exerce a função de modulador de

imunidade, pois tem a capacidade de melhorar a resposta imune
dos animais frente a desafios. Em
ruminantes, estudos nos Estados
Unidos demonstraram a capacidade do beta-glucano em reduzir os
efeitos do estresse pós-desmama.
Outros estudos realizados na Europa demonstraram que os beta-glucanos são capazes de estimular
a produção natural de hormônio de
crescimento e produção de leite nas
ovelhas (França) e melhorar resposta imune não específica no combate contra as infecções no úbere
de ovelhas (Suécia), conseqüentemente, reduzindo mastite.
A utilização de adsorvente com
beta-glucano para ovinos e caprinos
é recomendada na mistura da ração
tanto para animais jovens quanto
para adultos. Além dos benefícios
da redução de micotoxinas, os animais são favorecidos pela melhora
da imunidade causada pelo beta-glucano.
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