
GÜÇLÜ TOKSİN BAĞLAYICI
GLOBAFIX PLUS

TÜM TOKSİNLERE KARŞI 
GLOBAFIX PLUS!
Globafix Plus, bazik karakterde olmasından dolayı sindirim kanalının  
üst kısımlarından itibaren tüm toksinlere karşı etkisini gösterir.



Globafix Plus, formülündeki özel seçilmiş Montmorillonite-Vermiculite, Bitkisel 
kömür (pyrolise karbon) ve Maya duvarı kombinasyonu ile mikotoksinlere karşı 
sinerjik etki göstererek geniş spektrumda koruma sağlarken, içeriğindeki bitkisel 
kömür de sindirim kanalındaki bakteriyel ve kimyasal toksinleri bağlayarak 
bağırsak sağlığını iyileştirir.

Globafix Plus, 
yüksek MgO (magnezyum 
oksit) seviyesinden dolayı 
bazik karakterdedir (7.7 pH). 
Bundan dolayı asidik HSCAS’lara 
göre sindirim kanalının üst 
kısımlarında etki göstererek 
bağırsaklarda mikotoksinlerin 
zararlı etkilerini engeller.

Sinerjistik Formülasyon
Globafix Plus, formülünde bulunan sinerjik etkili bileşenlerden dolayı geniş spektrumda etkilidir.

Spesifik Kil
Ileite (montmorillonit) ve Ambrosite (vermiculit), mikotoksin bağlama etkinliği ispatlanmış HSCAS mineralleri 
sayesinde geniş bir etki spektrumuna sahiptir. IIeit’in polar bağlama, ambrosit’in ise polar olmayan bağlama 
özellikleri sayesinde HSCAS’ların etki spektrumu genişletilmiştir.

Formüldeki her iki HSCAS spesifik adsorpsiyon kapasitesi dikkate alınarak 50 den fazla HSCAS arasından seçilmiştir.

Bütün HSCAS’ların (HydratedSodiumCalciumAluminoSilicate)  kimyasal yapısı aynı değildir.

GLOBAFIX

SiO2 % 51 

Al2O3 % 19

MgO % 6,8

Ca % 2,0

Na % 1,0         

Fe % 1,5

K % 0,01425

ZEOLITE

SiO2 % 73 

Al2O3 % 13,7 

MgO % 0,7    

Ca % 2,0    

Na % 0,6   

Fe % 1,5 

K     % 3,6

DİĞER saf HSCAS’lar

SiO2 % 76,91            % 48,9

Al2O3 % 11,40 % 35,1

MgO % 1,81 % 0,3

Ca % 0,45 % 0,1

Na % 0,07 % 0,2

Fe % 7,26 % 1,9

K % 1,18 % 3,3
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Pyrolise Karbon
Karbonlar en iyi detoksifiyer’lerdendir. Hem mikotoksinleri hem de bakteriyel toksinleri bağlar. 

Globafix Plus’ın formülündeki “pyrolize karbon”, HSCAS’ların etkisini artırmak için spesifik olarak seçilmiş ve işlenmiş 
bir karbondur.

Pyrolysis por’lu yapıyı oluşturan işlemdir. Por’ların özellikleri odunun yapısı ve uygulanan işleme bağlı olarak değişir.

Pyrolysis; oksijensiz ortamda karbonizasyon işlemidir ve makropor ve mezopor’lar ile adsorpsiyon yüzeyi 
100-200m2/gr dir.

Aktif karbonizasyonda ise mikropor sayısında ciddi bir artış olur ve adsorpsiyon yüzeyi 400-2000 m2/gr 
düzeyine çıkar.

Globafix Plus’ın formülünde kullanılan pyrolise karbon 
elde edildiği meşe ağacının yapısı ve özel işlem 
teknolojisinden dolayı sadece geniş porlara sahiptir 
ve molekül büyüklüklerinden dolayı sadece toksinleri 
bağlar.

Besin maddelerinin bağlanmasından sorumlu 
mikroporlar içermediğinden besin maddelerini 
bağlamaz. 

<2nm
Mikropor

2-50nm
Mezopor >50nm

Makropor

Maya Hücresi Duvarı
Mikotoksinler immun sistem fonksiyonlarını negatif yönde etkiler. Spesifik immun yanıtı yavaşlatır, yangısal sitokinleri 
arttırır. Maya hücre duvarındaki β-glucan ve Mannanlar ise karşı etkiye sahiptir ve bağışıklığı onarır. 

Globafix Plus’ın formülünde kullanılan Maya hücre duvarı, toksin bağlama etkisinin yanında ağırlıklı olarak bağışıklığı 
uyarmak için kullanılmaktadır.

2003 yılında M. Lippens & G. Huyghebaert tarafından CLO-DVV’de (Institute for Animal Science) 
gerçekleştirilen çalışmada Broiler yemlerine maksimum dozda Globafix plus katılmış (0-42 gün) ve 
besin maddelerini bağlamadığı tespit edilmiştir. 
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Kontrol
Kontrol + Globafix Plus (3 kg/ton yem)

Altlık üzerinde bölmelerde deneme : 6 tekrar - her bir bölmede 32 erkek broiler

100 99.58 100 99.49

2.185          2.176                              1.767         1.758                                   
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*** Daha detaylı ürün bilgisi için SANİTA ekibini arayabilirsiniz.

GLOBAFIX PLUS;
• Farklı etki mekanizmalarına sahip etken maddelerden oluşur.

• Net ve açık mikotoksin bağlama özelliğine sahiptir.

• Patojen bakterilerin azaltılmasını sağlar.

• Sindirim kanalındaki bakteriyel toksinleri de bağlar.

• Dışkıdaki kuru madde oranını artırır.

• Akışkan, stabil ve güçlü bir aktiviteye sahiptir.

• Geniş spektrumlu “multi toksin bağlayıcı”dır.

• Düşük dozlarda etkilidir.
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Dozu;

Yemlerdeki toksin düzeyine göre Globafix Plus, bir ton yeme 0.75 kg ila 3 kg dozunda kullanılır.

Dr. Sala de Miguel, August 1996 - Argentina. In vitro adsorption/desorption - Official Method of A.O.A.C. (HPTLC) - method with pepsin

Bir mikotoksin diğer mikotoksinler ile birlikte düşük dozlarda bulunduğu durumlarda dahi bağırsakta
ve diğer organlarda hasar oluşturur. Bundan dolayı geniş spektrumlu toksin bağlayıcıları kullanarak
aynı anda birden fazla mikotoksine karşı, koruma sağlamak çok önemlidir.


