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Normă alimentară privind concentrația maximă de 
ochratoxina A admisă în nutrețul combinat pentru 

tineret porcin (10-30 kg) 
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Principalele caracteristici:  
Ochratoxinele, reprezentate de ochratoxina A (OTA), sunt metaboliți 

fungici toxici produși de mucegaiuri ai genurilor Aspergillus și Penicillium 
care pot contamina o mare varietate de materii prime cerealiere.  

Conform recomandărilor Comisiei Europene privitoare la concentrația 
de OTA in cereale si produse cerealiere, aceasta nu trebuie să fie mai mare 
de 0.250 mg/kg (EC 576/2006). De asemenea, pe baza efectului toxic al 
OTA la animalele de fermă, Comisia Europeană a stabilit valori orientative 
pentru nutrețurile combinate destinate porcilor (0.050 mg/kg). Purceii, in 
particular, sunt foarte sensibili la intoxicația cu micotoxine, si datorită 
intoxicației cu micotoxine se produc importante pierderi economice. 

 
Principalele efecte produse de OTA (0.050 mg/kg) la tineret porcin 
observate in experimentele in vivo realizate in INCDBNA: 

 Studiile in vivo realizate in biobaza INCDBNA Balotesti au arătat că 
hrănirea timp de 33 de zile cu un furaj contaminat artificial cu 
0.05mg OTA/kg de nutreţ combinat produce: 

(i) o scădere semnificativă a unor parametri 
biochimici: (proteine totale, albumina) 

(ii) o scădere a unor markeri implicați in inflamație 
(sinteza de citokine: IL-6 si a oxidului nitric).  

(iii) o creștere semnificativă a alanin aminotransferazei 
si trigliceridelor in plasmă si a superoxid dismutazei 
in ficatul animalelor intoxicate. 

(iv)  efecte hepatotoxice 
 
Norma alimentară propusă de INCDBNA pentru nivelul de toleranţă 
maximă de OTA in nutreţul combinat pentru tineret porcin este de 
<0.05mg/kg. 
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Eficienţă economică:  
 respectarea normei propuse de INCDBNA (<0.05mg/kgOTA) şi 

evitarea folosirii de furaje contaminate cu concentraţii de OTA 
>0.05mg/kg diminuează pierderile economice la tineret porcin 
(categoria 10-30 kg). 

 
Domeniu de aplicablitate:  

 zootehnie-creşterea porcilor, industria alimentară 
 
Beneficiari potenţiali: 

 producători de nutreţuri combinate; 
 crescători de porci 

 
Beneficiari existenți: 

 INCDBNA - sector tehnic si de dezvoltare 
 

 

 
 
 

  


