
 

 

Mykotoksinat  

Kafshët e fermës, veçanërisht derrat, të cilët hanë ushqim të kontaminuar me toksina të mykut 

të ngjashëm me kërpudhat, janë veçanërisht të rrezikuar. Në Austri ekziston një program 

monitorimi për mykotoksinat në misër.  

 

 

Qartësia në lidhje me ndotjen e ushqimit të kafshëve në fermë me mykotoksina mund të arrihet 

vetëm përmes testeve laboratorike. Ekzistojnë mykotoksina të ndryshme të cilat kanë efekte të 

ndryshme dhe shfaqin simptoma të ndryshme të sëmundjes. Misri kryesisht është i kontaminuar 

me mikotoksina nga kërpudhat Fusarium. Në ushqimin e derrit, një vëmendje e veçantë duhet t'i 

kushtohet deoksinivalenolit (DON), zearalenonit (ZEA), fumonisinave (FUM) dhe aflatoksinave 

(AFLA). Kafshët e fermës dhe derrat janë zakonisht më të ndjeshëm ndaj ushqimit të mykur sesa 

derrat e majmërisë.  

 
Zearalenoni është i rrezikshëm, sepse ai është përgjegjës për forma të ndryshme të çrregullimeve 

të pjellorisë. Në praktikë, veçanërisht në kafshët më të reja, shpesh vërehet një pseudo-intoksikim 

në grup, trup i fryrë dhe i skuqur pa refleksin e tolerancës. Pjjellje te vogla ne peshe më shumë 

aborte ose rritja e zhurmës përkeqësojnë performancën në prodhim. 



 

Deoksinivalenoli në ushqim, në varësi të sasisë, ndikon në reduktimin e konsimit të ushqimit deri 

te një refuzim i plotë të tij. Te derrat e majmërisë, shpesh shfaqet në formën e të vjellave. Sjellja 

agresive çon në kafshime dhe beteja në grup midis kafshëve. Përveç kësaj, sistemi imunitar 

dobësohet, si pasojë favorizohen infeksionet dytësore. Rritja e kafshëve të ndara krijon vështirësi 

në marketing dhe sjell dëme ekonomike.  

 
Meqenëse monitorimi kryhet në mënyrë selektive, rekomandohet që të merren masa për të kryer 

një ekzaminim të ushqimit për të shmangur mykotoksinat në mënyrë që të ruhet shëndeti i 

kafshës dhe të shfrytëzohet potenciali i performancës së tyre.  

 
Në përgjithësi, çdo fermer i derrave duhet gjithashtu të ketë njohuri për përbërësit e ushqimit që 

përdor. Kostot e ushqimit për kafshë janë kostot më të mëdha në kultivimin e derrave. Një 

ekzaminim i lëndëve ushqyesve të ushqimit është padyshim i vlefshëm. Ka luhatje çdo vit, 

veçanërisht në lidhje me përmbajtjen e proteinave dhe përmbajtjen e lagështisë së ushqimit 

individual. Dhomat e bujqësisë dhe këshillat e grupit të punës për mbarështimin e derrave kryejnë  

fushata vjetore inspektimi në mënyrë që të krijojnë racione të bazuara nga praktika dhe nevoja, 

me kosto efektive.  


