
1 
 

Moderní inovativní vyvazovač mykotoxinů MTX+ /MMI-S*** 

Dovolte  nám  představit  špičkový  vyvazovač  mykotoxinů  MTX+  (MMi-S) od  výrobce  Olmix  s.a. 
(Francie), který distribuujeme v České republice. 
 

***  MMi-S  je  varianta  výrobku  MTX+.  S  mikrogranulovanou  strukturou.  Je  registrován  jako 
doplňkové  krmivo,  tedy  vhodný  pro  přímé  použití  na farmách.  Složením,  účinností  i  cenou  je 
shodný s MTX+. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu k produktu MTX+ jsou platné i 
pro MMi-S. 

 
Společnost   OLMIX,   http://www.olmix.com/,   je   specialistou   na   zpracování   a   transformaci   jílů   pro 
potravinářské  i  průmyslové  účely.  Díky  obrovským  investicím  do  vývoje  a  technologií  je  dnes  držitelem 
několika patentů, které jim umožňují být lídrem v oboru. 
 
Pro nás je důležitý jeden z patentovaných produktů  - AMADEITE®. Je nedílnou a hlavní součástí námi 

nabízeného vyvazovače toxinů MTX+. Díky této jedinečné složce se vyvazovač MTX+ výrazně odlišuje od 
jiných sorbentů na trhu. 
 
 
 

 
 
 
Úspěch vyvazovače MTX+ je založen na výjimečných vlastnostech nanotechnologicky upraveného, tzv. 
interkalovaného   montmorillonitu   (registrovaný   název   AMADEITE®).   Interkalace   (česky   vmezeření) 
otevírá strukturu montmorillonitu  (specifický jíl) natolik, že je schopen účinně adsorbovat nejen „malé“ 
aflatoxiny,  ale  i  ty  největší  molekuly  mykotoxinů,  jako  DON,  Fumonisin  a  ZEA.  Vyplavení  nečistot  ze 
struktury jílů během přípravy AMADEITE© má pak za důsledek i nižší interakce s anorganickými živinami 
(oligoelementy) a vitamíny. 

 
MTX+  tedy obsahuje tyto složky: 

 
 

 AMADEITE © - nanotechnologicky interkalovaný montmorillonit 

 inaktivované stěny kvasinek (obsahující β-glukany) 

 montmorillonit 

 diatomit (křemelina) 

 specifické přírodní algináty z hnědých řas (β-rhamnany, enzymatická aktivita) 
 
Všechny složky pracují v synergii a zvyšují účinnost MTX+ až na deklarovanou úroveň. Kromě AMADEITE© 
a extraktů z hnědých řas jsou ostatní složky MTX+ podobné jako v jiných komerčních sorbentech. Proto se 
dále v textu soustředíme na složku AMADEITE®, který dělá náš výrobek jedinečným a úspěšným. 
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Tato  otázka  je  obecně  jen  velmi  těžko  zodpověditelná   a  zavádějící  a  velmi  snadno  marketingově 
zneužitelná.  Důležité  je  vždy  znát,  podle  jaké  metodiky  se  ty  které  testy  účinnosti  dělaly.  Obecně  jsou 
používány metody in-vitro. 
Společnost  OLMIX  disponuje,  jako  jedna  z mála,  výsledkem  testování 
produktů  na  in-vitro  gastrointestinálním  dynamickém  modelu  TIM1 
v institutu TNO v Holandsku. Celý proces je popsán dále v dokumentu a 
je popsán i ve zprávě EFSA z roku 2009. 
Princip  TIM1  je  v tom, že  simuluje  kompletní  procesy v trávicím  traktu  - 
pracuje  s organickým  nosičem  a  nikoli  s inertním  materiálem,  je  zde 
simulována peristaltika, teplota, čas, trávící enzymy atd. 
 
Dle této metodiky dosahujeme účinnosti: 

 Účinnost na DON =  40 % 

 Účinnost na FUM =  50 – 60 %  (největší molekuly mykotoxinů) 
 
Ovšem v metodice, kde jiné renomované komerční produkty dosahovaly účinnosti 0 – 15 % (viz. veřejně 
dostupné  vědecké  práce).  Tyto  výsledky  byly  s velkým  ohlasem  prezentovány  na  World  Mycotoxin 
Forum® v listopadu 2006 v Cincinnati (USA) a podle vyjádření nebyly doposud překonány (dokument rádi 
poskytneme). 

 
S tímto  ovšem  často  kontrastují  údaje,  které  se  běžně  objevují  v  nejrůznějších  obchodních  materiálech 
různých komerčních produktů. Hovoří se v nich i o účinnosti od 90 – 100 %. A to se týká i produktů, které 
už i jen z logiky věci těchto hodnot dosahovat nikdy nemohou (složení produktu). 

 
Takové  „úžasné“  výsledky  jsou  dosahovány  při  jednoduchých  analýzách  in-vitro  bez  jakékoli  simulace 
reálné situace v trávicím traktu (kromě úpravy pH). Jak se uvádí i ve zprávě EFSA z roku 2009, tyto metody 
jsou značně nevěrohodné, nepřesné a manipulovatelné. 
 

World Mycotoxin Forum® (XI/2006, Cincinnati - USA) prezentace AMADEITE® 

odbornému světu. R. Havenaar1  and Hervé Demais2) 
 

Efficacy of Amadéite®, in the binding of mycotoxins during transit through a dynamic 

gastrointestinal model (TIM) simulating the GI conditions of pigs 

Účinnost přípravku 
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Více o našem trumfu  -  AMADEITE® 
 
Pár slov navíc si zaslouží výše zmiňovaná speciální „ingredience“ -   AMADEITE®. Ten je tím, čím se MTX+ 
výrazně odlišuje od ostatních sorbentů na trhu. Je obsažen pouze v něm a v nové variantě pod názvem 
„MMi-S“  (mikrogranulovaná  forma  vyvazovače,  určená  k použití  zejména  u  skotu  přímo  na  farmách). 
Žádný jiný komerční produkt AMADEITE® neobsahuje a ani nemůže (patentová ochrana). 
 
AMADEITE®  vzniká,  jak  už  bylo  řečeno,  tzv.  „interkalací“  jílu  montmorillonitu. 
Každý jíl  je  složen  z tzv.   lamel,  představme  si je jako  jednotlivé  listy v knize. Mezi 
těmito lamelami jsou prostory o různé výšce (světlosti) – dle druhu jílu. Tato mezera 
se pohybuje od 0,1 - 0,2 nm (u illitu, kaolinitu, zeolitu a většiny bentonitů) do 0,7 nm 
u montmorillonitu. U kaolinitu a illitu se tato výška nemění ani při přítomnosti vody 
– tyto jíly nebobtnají, a tudíž nejsou schopny adsorbovat mykotoxiny. 
 
Bobtnavost  je  tou  vlastností,  kterou  se  vymyká  od  ostatních  právě  montmorillonit.  Přítomnost  vody 
dokáže lamely roztáhnout až na max. 1,0 nm. To samo o sobě ještě nestačí na adsorbci velkých molekul 
toxinů (DON, FUM), ale této vlastnosti se využívá právě při nanotechnologické interkalaci. 

 
Interkalace,  tedy  výroba  AMADEITE,  spočívá  ve  způsobu,  kdy  je  do  vnitřní  struktury 
montmorillonitu  za  určitých  podmínek  díky  speciální  technologii  vpraven  roztok  s 
přírodním polysacharidem. Ten se získává ze zelených mořských řas Ulva lactuca. Na 
konci tohoto procesu se výsledný produkt opět vysuší. V průběhu sušení se vpravené 
polysacharidy v mezivrstevných prostorách „vzpříčí“ a zafixují je v roztažené podobě – 
vzniká  AMADEITE®.  Veškerý  proces,  včetně  sběru  a  zpracování  řas  probíhá  ve  firmě 
OLMIX. 

 
Výsledkem  je  tedy  struktura,  která  má  až  100x  větší  vyvazovací  plochu  než  přírodní  montmorillonit. 
1  g  má  plochu  800  m2,  a  to  s mezivrstevními  prostory  o  světlosti  4  až  4,5  nm.  V praxi  to  znamená,  že 
AMADEITE® je schopen fyzicky adsorbovat (uvěznit ve vnitřní struktuře) všechny známé mykotoxiny. Tato 
výjimečná vlastnost a praktická účinnost AMADEITE® byla potvrzena nezávislými laboratořemi (viz.  dále, 
dokument  EFSA,  analýza  na  TIM1  apod.)  a  prezentována  nezávislými  vědci  na  světové  konferenci  o 
problematice mykotoxinů. 

 
Tab1. Rozměry hlavních mykotoxinů – porovnejte se světlostí mezivrstevních prostor v přírodních jílech: 
 

 

 N ej men ší  roz měr  N ej vět ší  roz měr  

Zearalenone DON (Trichotecens) 
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 Schéma  technologie produkce  AMADEITE®  
 

Voda vstupuje do uzavřené struktury Montmorillonitu, 

tedy do mezivrstevních prostor o světlosti 0,1 - 0,4 nm. 

Montmorillonit bobtná. 

Při bobtnání, mezivrstevné prostory se roztahují až na 

světlost  cca  1,0  nm.  Přirozeně  se  tak  otevírají  pro 

aflatoxiny, případně ochratoxiny, které jsou již schopny 

do tohoto prostoru vstoupit. Pro ostatní mykotoxiny je 

i tato světlost neprostupná! (Barevné kuličky v ilustraci 

představují   tzv.   kompenzační   ionty,   které   umožňují 

vyvázání toxinů montmorillonitem.) 

Díky   speciální   technologii   je   do   takto   otevřených 

prostor   vpraven   specifický   polysacharid,   pocházející 

z mořských   řas.   Tomuto   technologickému   postupu, 

který   se   děje   na   úrovni   nanotechnologie,   se   říká 

„interkalace“ (vmezeření). 

Výsledkem  je  roztažení  a  zafixování  struktury  lamel  až 

na světlost 4,0  -  4,5 nm.  Vzniká  AMADEITE®,  který díky 

svým  vlastnostem  je  schopen  pojmout  a  adsorbovat 

všechny   známé   mykotoxiny.   AMADEITE®   je   hlavní   a 

jedinečnou součástí komerčních vyvazovačů toxinů MTX+ 

a MMi-S. 
 

Veškeré  výrobní  procesy  probíhají  ve  firmě  OLMIX  a.s. 

(Francie), která je držitelem patentu. 
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Vyvazovač toxinů 
 

PŘÍRODNÍ VYVAZOVAČ TOXINŮ S VYUŽITÍM NANOTECHNOLOGIÍ 

Amadeite ®- základ MTX+ 

Smíšený materiál (nanojíl) vytvořený pomocí 

patentovaného nanotechnologického procesu, 

spojením aktivovaného montmorillonitu a 

specifických extraktů z mořských řas. 

K celému procesu interkalace (vložení a 

navázání pilířů a substituce) dochází na 

molekulární úrovni. 

Amadeite®  naleznete pouze v MTX+! 

Mezivrstevné 

prostory 
Pilíře 

z mořských 

řas Prostor mezi 

vrstvami se 

zvětší až 10x 

PŘEDNOSTI AMADEITE® 

Vložením (interkalací) 

polysacharidových pilířů z 

mořských řas do montmorillonitu 

se zvětší jeho mezivrstevné 

prostory, které tak poskytují 

větší plochu pro vyvazování 

toxinů.  Navázáním 

bioreaktivních radikálů do 

mezivrstev je zajištěna 

selektivnost vyvazování 

zaměřená právě na mykotoxiny 

a endotoxiny. 

Typický montmorillonit (2:1 Fylosilikát) AMADEITE® 

Další nedílné složky MTX+: 
 

M.O.S.  -  stěny kvasinek 

Velmi účinná absorpce 

endotoxinů a 

mykotoxinů 

Zlepšení zažívacích pochodů  a 

viskozity tráveniny, ochrana a 

stabilizace střevní stěny 

Schopnost 

= vyvazovat DON 

i Fumonisin 

Diatomit - křemelina Montmorillonit 



IFRAMIX,  s.r.o. 

Litvínovská 3, 

190 00  Praha 9 - Prosek 

tel. 222 361 924; 739 777 444 

www.iframix.cz, iframix@iframix.cz 
 

 
 

INOVACE SILOU PŘÍRODY 

Schopnost efektivně vyvázat všechny 

známé druhy mykotoxinů 

DISTRIBUCE  V  ČR 

 Kdy a v jakém množství MTX+ použít závisí na kontaminaci krmiva, a zejména na konkrétní situaci v chovu. 

 Přítomnost relativně malých množství různých mykotoxinů v jednom vzorku je velmi nebezpečná (synergie) 
 

Reprodukce prasat, selata a předvýkrm: 

• Základní preventivní dávka (nízká kontaminace jednotlivými mykotoxiny, bez akutních problémů) 0,5 kg/t KS 
• Při zvýšené kontaminaci a polykontaminaci a při zvýšených zdravotních problémech 

• Při vysoké kontaminaci a akutních zdravotních problémech typických pro mykotoxiny 
 
Výkrm prasat: 

• V závislosti na výši kontaminace krmiva, konkrétní situaci a imunitním statusu chovu 

1,0 kg/t KS 

1,5-2,0 kg/t KS 

0,5–1,0 kg/t KS 

Drůbež a králíci: 

• 0,5–1kg/t KS dle druhu, 

kategorie a konkrétní situace 

Skot: 

• 25g-35g ks/den dle kategorie 

a  konkrétní situace v chovu 

Malí přežvýkavci: 

• 10g-25g ks/den dle kategorie 

a  konkrétní situace v chovu 

Konkrétní doporučení konzultujte s našimi odborníky. Využijte možností specifických analýz. 

 
 

 Vebor – krmiva s.r.o.,  Budětice 30,  342 01 Sušice         
tel.: 376 514 183           info@vebor.cz           

www.vebor.cz  

http://www.iframix.cz/
http://www.iframix.cz/
http://www.iframix.cz/
http://www.iframix.cz/
http://www.iframix.cz/
http://www.iframix.cz/
http://www.iframix.cz/
http://www.iframix.cz/
mailto:iframix@iframix.cz
mailto:iframix@iframix.cz
mailto:iframix@iframix.cz
mailto:iframix@iframix.cz

