
Spoiled Feeds, Molds, Mycotoxins and Animal 

Health 

Storing feed for livestock is essential in climates 

like Manitoba where a winter environment may 

make up half the year. Putting feed up and 

keeping it in good condition can be difficult, 

especially in wet summers. 

Feed spoilage is caused by the growth of 

undesirable molds and bacteria. Their rapid 

growth can cause heating of feed, which 

reduces the energy as well as the vitamins A, 

D3, E, K and thiamine available to the animal. In 

addition, moldy feeds tend to be dusty, which 

reduces their palatability. 

The reduced quality of the feed is the most 

important problem we see in Manitoba when 

these feeds are given to ruminants (cud chewers 

such as cattle and sheep).  Every winter we 

receive a number of calls from the public and 

producers about thin cattle and the birth of weak 

calves or abortions. It is not unusual we find the 

problem is from poor feed due to spoilage; the 

producer did not realize how much the nutrient 

value of the feed was decreased and had not 

compensated by properly supplementing. 

In addition to spoilage reducing the feed value 

and palatability, it can also increase the 

exposure of livestock to harmful molds and 

bacteria that can cause disease. Although this is 

not as common a problem in Manitoba 

ruminants, it is important to understand what 

these diseases are and why it is difficult to 

evaluate their threat. Since molds cause most of 

the problems, this article will focus on them, but 

occasionally certain bacteria in spoiled feed will 

also cause disease and these will be discussed 

as well.   

 

علوفه گندیده، کپک ها ، سموم 

 و بهداشت دام( مایکوتوکسن ها)قارچی

ذخیره کردن علوفه برای فصول سرد زمستانی که ممکن است 

بسته بندی کردن علوفه و . طوالنی باشد امری است ضروری 

باشد بویژه در فصل نگهداری آن در شرایط مناسب می تواند مشکل 

 . استتابستان که هوا نیز مرطوب 

گندیدگی جیره غذایی دام بواسطه رشد نا خواسته کپک ها و باکتری 

رشد سریع این ریز جانداران می تواند .  ها محقق می گردد

را در پی داشته که سبب کاهش انرژی  علوفهموجبات افزایش دمای 

و  Kو  Eو  D3و  Aی و همچنین قابلیت دسترسی به ویتامین ها

عالوه بر این جیره های کپک زده  گرد آلوده بوده که .تیامین شود

 . از قابلیت دلچسبی و خوش خوراکی جیره غذایی می کاهند

کاهش کیفیت جیره غذای دام مهم ترین مشکل به هنگام مصرف 

عمومًا در مناطقی که  .چین جیره های در نشخوارکنندگان است

ایی به ناچار مصرف می شوند شکایت چینین جیره های غذ

دامداران بیشتر به جهت الغری گاوها و تولد گوساله های ضعیف  

یا سقط جین است و غیر متعارف نیست که دیلی این مشکالت را 

دامداران بی توجه یا بی . بیشتر ناشی از کپک زدن جیره تلقی نمود

ان آن نمی اطالع از میزان افت کیفیت جیره غذای دامها و عدم جبر

 . توانند از وقوع مشکالت یادشده جلوگیری نمایند

عالوه بر کاهش کیفیت جیره و افت خوش خوراکی علوفه که ناشی 

همچنین گله در معرض کپک ها و باکتری ،از کپک زدگی است 

که خود این امر می تواند موجبات بروز نیز می باشد های زیانبار 

ن است مشکل ممک بیماریها ن اگر چه ای. بیماری های در دام شود

که از ولی شایسته است  عمومی و حادی در نشخوارکنندگان نباشند 

وجود آنها مطلع بود و دالیل دشواری ارزیابی خطرات آنان را 

چون کپک ها بیشترین مشکالت ناشی از گندیدگی را سبب . شناخت

در این مقاله عمده توجه به آنها معطوف گردیده ولی گاهی . می شود

باکتری معینی نیز می تواند در جیره غذایی کپک زده موجب بروز 

 .  بحث قرار خواهد گرفتبیماری شود که مورد 

 

 

 

 

 

 

 



Molds include fungi and yeast and they cause 

disease in livestock in three major ways: 

1. Mycotic: when they grow on or within the animal 

2. Mycotoxic: when they produce toxins that are 

harmful to animals when eaten 

3. Allergic: when animals exposed (usually inhaled) 

develop an immune reaction to mold particles 

Mycotoxic diseases are of the most concern but 

confusion results when people discuss 

mycotoxins in forages for many reasons: 

1. Testing of forages may only be for molds and 

not for mycotoxins 

2. There are over 400 known mycotoxins but 

routine screens test for only the most common 

ones 

3. Not all mycotoxins have been identified 

4. There is incomplete knowledge of tolerance 

levels in ruminants 

5. Treatment and control recommendations lack 

needed research 

Tolerance levels are not well established for 

ruminants because they have microbes in their 

rumen that act to naturally detoxify mycotoxins. 

This ability makes ruminants relatively resistant 

to these toxins and is probably why we 

recognize few problems from mycotoxins. 

However, high producing animals such as dairy 

cattle have an increased rumen passage rate; 

this faster processing of contaminated feed may 

overwhelm the rumen microflora, so that they 

will not be able to denature all the toxins.  Young 

calves do not have fully developed rumens and 

are therefore also more susceptible to 

mycotoxins. 

Further complicating the picture is that when 

mold is seen, it does not necessarily mean that 

mycotoxin production has occurred. Molds only 

produce mycotoxins under specific conditions of  

و مخمر ها هستند ، این ریزجانداران به سه  قارچها کپک ها شامل

 :طریق  موجب بیماری در دامهای اهلی می شوند

Mycotic(قارچی) : این ریزجانداران بر روی یا در درون وقتی

 .دامها رشد می کنند 

Mycotoxic(مسمومیت قارچی) : وقی عوامل فوق تولید سمومی

 . می کنند که برای حیوان درصورت مصرف آن زیانبار است

Allergic(آزیری :) وقتی حیوان در معرض آنها قرار

و واکنشی ایمنی نسبت به ذرات کپک از ( معمواًل استنشاقی)گرفته

 . خود بروز می دهد

می بیشتر مورد توجه بوده اما سردرگ بیماری های مسمویت قارچی

زمانی بوجود می آید که بحث در خصوص سموم قارچی موجود در 

 :علوفه به دالیل عدیده زیر اصل می شود

آزمایش و ارزیابی علوفه دام تنها ممکن است از نظر حضور -1

 . عوامل قارچی صورت گرفته باشد و نه سموم قارچی

سم قارچی شناخته شده وجود دارد اما آزمونهای  044بیش از -2

 . ی رایج تنها برای تعیین عمومی ترین آنها استغربال

 .تمامی سموم قارچی مشخص نشده اند-3

شناسایی کاملی از نظر آستانه تحمل این سموم در -0

 . نشخوارکنندگان وجود ندارد

نداشتن درمان و توصیه های کنترلی الزم و نیاز به پژوهش در -5

 .این زمینه

آستانه تحمل برای نشخوار کنندگان بدلیل حضور میکروبهایی در 

شکمبه که بطور طبیعی موجب خنثی شدن سموم قارچی می شوند ، 

این توانایی سم زدایی نشخوارکنندگان را بطور .  مشخص نشده

نسبی در برابر این سموم مقاوم نموده و به این دلیل است که نمی 

ولی . ق را در آنها تشخیص بدهیم توانیم مشکالت ناشی از سموم فو

به هر حال در حیوانات پر تولیدی چون گاوهای شیری سرعت گذر 

محتویات شکمبه افزایش داشته و این فراوری سریع محتویات ممکن 

است بر فلور میکروبی شکمبه فائق آمده ، بطور که این باکتری ها 

ی جوان گوساله ها. نتوانند تمامی سموم قارچی را تقلیب نمایند

شکمبه کاماًل رشد یافته ای ندارند و از این رو در مقابل سموم 

   . قارچی حساس تر می باشند

بغرنج کننده ترین تصویر زمانی است که کپک ها دیده می شوند 

کپک ها . ولی این حضور الزامًا به معنی تولید سموم قارچی نیست 

ایط ویژه ای تنها وقتی سموم قارچی را تولید می کنند که تحت شر

 .  از نظر دما و رطوبت باشند

 

 



temperature and humidity.  So even though a 

feed may have large amounts of mold, it may 

not have produced mycotoxins that present a 

danger to animals.  Fortunately, the conditions 

necessary for mycotoxin production appear to 

rarely occur in Manitoba produced feeds.   

Mold growth can occur in the field (plant-

pathogenic) as well as during processing and 

storage of harvested products and feed 

(spoilage).  Mold growth accompanied by 

heating, takes place in most feeds when their 

moisture content is above 15 or 16 per cent for a 

period of time. 

As mentioned before, the presence of mold does 

not necessarily mean that the feed can not be 

used. There are however no concrete 

recommendations for “safe” mold counts. 

Recommendations for “high” mold counts range 

from 100,000 cfu/g to 1,000,000 cfu/g to 

10,000,000 cfu/g.  Many experts suggest a mold 

count of 1 million should be considered high, 

and this feed should be diluted with non-moldy 

feed, or simply not fed at all. Often a producer 

will submit a sample for a toxic mold screen and 

be overwhelmed with millions of spores of 

certain species, yet there are only few that may 

be a concern.   

Table1.  Reported Cases of Abortions and 

Causes from Manitoba Veterinary Pathology Lab 

in Manitoba (2002-2005; 287 submissions) 

Abortion 
Cause 

  % of 
total 
abortion
s 

Ranking of abortion cause (out 
of total of 38 categories) 

Unknown      
                     
        
                

28.2 1 

Myotic 11.8 2 
Bacillus spp. 3.1 7 
Listeria spp.  1.0 22 

 

جیره غذایی حاوی مقادیر زیادی از کپک باشد،  حتی درصورتی که

ممکن است تولید سموم قارچی که برای حیوان مخاطره آمیز است 

خوشبختانه به نظر می رسد که شرایط الزم برای تولید .  ننماید

رشد . ندرتًا محقق می شودسموم قارچی در آب  و هوای خشک 

، (بیماری زایی گیاهی)کپک ها در مزرعه می تواند محقق گردد

همچنین در طی فرآوری و انبار کردن محصوالت  دروشده 

رشد کپک ها در اغلب مواد غذایی وقتی که رطوبت (. گندیدگی)

 درصد برای یک دوره زمانی است 11تا  15یات آنها باالی محتو

 . می باشدرارت تولید ح همراه با 

چنانکه قباًل نیز اشاره شد حضور کپک ها الزامًا به معنی غیر قابل 

به هر حال توصیه عینی محکمی . استفاده بودن جیره غذایی نیست

توصیه ها .   برای شمار ایمن کپک ها در جیره غذایی وجود ندارد

تا  144444cfu/gبرای شمار باالی کپک ها از 

1444444cfu/g  14444444تاcfu/g بسیاری . گسترده است

میلیون به 1از صاحب نظران پیشنهاد می کنند ، شمار کپک ها از 

باالتر می تواند مورد توجه باشد و چنین جیره غذایی بایستی با 

. جیره غیر کپک زده دیگر مخلوط شده یا اصاًل مصرف نگردد

قارچی اغلب  یک روش برای دریافت نمونه ای برای غربال کپک 

بکار می رود و این نومنه مملو از میلیونها اسپور قارچی متعلق به 

تعداد اندکی ممکن است گونه های معینی است،که در این بین تنها 

 . در تولیدسم دخیل باشند

موارد گزارش شده از سقط جنین های و عوامل : 1جدول شماره 

 :مسبب آنها در بررسی 

علت سقط رده بندی  درصدکلی سقط علت سقط

 33در بیش از )

 (دسته

 1 23.2 ناشناخته

 2 11.3 قارچی

 7 3.1 گونه های باسیلوس

 22 1 گونه های لیستریا

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Molds in feeds (both hay and grain) – problems 

and dealing with them  

1. Send a representative sample of the feed to a 

feed testing laboratory for toxic mold analysis. 

Grain samples should not be ground or        

rolled. The procedure takes two to four weeks, 

as a culture of the mold must be grown before it 

can be  determined if it has the potential          to 

be toxic. 

2. Presence of a toxic mold does not mean a 

mycotoxin was produced; you may want to 

consider still testing for the mycotoxins it may 

produce. 

3. Many molds are known to produce one or more 

toxins, some of which cannot be identified at 

present. Clinical signs vary with the particular 

mold and toxin. However, it helps to remember 

that cattle are generally more resistant to mold 

toxins than either swine or poultry. Young 

animals are more susceptible than mature 

animals. 

4. Gradually introduce feeds into the ration. Moldy 

hay is unpalatable, and many problems 

attributed to mold are actually caused by         

malnutrition. It takes cattle a few days to adjust 

to the poor taste and dust; some cattle never 

adjust. 

5. Balance moldy feeds with good quality 

ingredients.  Loss in feed value can be 

significant (10% +) when molds are present in a 

feedstuff. Adjustments to the ration should be 

made accordingly. 

6. Some molds (Mucor, Aspergillus) can cause 

mycotic abortions. 

7. When inhaled, mold spores can cause the lungs 

to become abnormally sensitive to these 

particular spores. Chronic respiratory disease  

   

مشکالت -(هم علوفه و هم دانه ها)کپک های در جیره های غذایی

 .و نحوه پرداخت به آنها

یی از نظر ارزیابی یک نمونه غذایی برای آزمایشگاه مواد غذا-1

نبایستی بصور آردی یا  نمونه های دانه ای. ی ارسال گرددسم قارچ

چون . هفته طول می کشد 0تا  2فرایند آزمایش . گلوله ای باشند

کپک پیش از آنکه قابلیت سمزایی آن معین گردد بایستی در کشت 

  . رویانده شود

لذا می  تولید سم قارچی نیست؛وجود یک کپک قارچی به معنی -2

 .توان درصورت توجه به سم قارچی ارزیابی آن را نیز خواست

بسیاری از کپکها می توانند یک یا چند سم را تولید کنند که -3

نشانه های بالینی . برخی از این سموم هنوز قابل تشخیص نیستند

ولی در . بسته به نوع کپک و سم تولیده شده می تواند متفاوت باشد

ن نکته سودمند خواهد بود که بدانیم گاوها عمومًا هر حال یادآوری ای

در مقایسه با خوکها و پرندگان نسبت به سموم قارچی مقاومت 

 .حیوانات جوان تر نسبت به بالغین حساس تر هستند. زیادتری دارند

علوفه کپک .افزود یمواد دغذایی را بتدریج به جیره غذایی بایست-0

ه ای منسوب به کپک و مشکالت عدید زده خوش خوراک نیست

چندروزی طول می کشد تا گاوها . حقیقتًا ناشی از سوءتغذیه است

با این جیره جدید سازگار شوند و برخی نیر هرگز سازگاری نمی 

 .یابند

علوفه های کپک زده را با مواد مغذی مناسب بایستی متعادل -5

وقتی که کپک زدگی در علوفه دیده شود افت  ارزش جیره . نمود

که مطابق با آن ( . درصد 14تا )غذایی می تواند معنی دار باشد

   . سازگاری به جیره غذایی می تواند صورت گیرد

نند موجب سقط می توا( موکور، آسپرزیلوس)برخی از کپک ها-1

 . جنین شوند

وقتی اسپور های کپک استنشاق گردد می تواند موجب بروز -7

بیماری . حساسیت های غیر معمولی نسبت به این ذرات اسپورگردد

 . تنفسی مزمن 

 

 

 

 

 

 

 

 



8-and even death can occur if exposure to the 

moldy feedstuff is continued. 

 

9-If problems are encountered, stop using the 

moldy feed and seek help from a competent 

source. 

10-Silage chopped at moisture levels below 50% 

requires extra packing to ensure all air pockets 

are removed from the pile. Removing oxygen 

from the pile is especially important when many 

fields are faced with numerous factors inhibiting 

optimum silage production, including below 

optimum moisture levels, low plant sugars, poor 

cob/grain development, and progressing mold 

development.  Proper ensiling will inhibit further 

mold development which will stop toxin 

production; however, it will not reduce the toxins 

already produced.  As packing becomes more 

difficult with lower moisture levels, some 

producers may choose a non-protein nitrogen 

source such as anhydrous ammonia to reduce 

the amount of oxygen in the pile. This option will 

inhibit further mold development and feed quality 

losses in silage.         Using anhydrous becomes 

less helpful, however, as moisture levels reach 

below 30%. The anhydrous ammonia is 

commonly applied at a rate of 2% of the dry 

forage weight. At this rate, it may add extra 

crude protein to feed, but will not add energy. 

11-If feed is ensiled and you have not followed 

proper procedure in the ensiling process (e.g. 

not properly packed, not enough moisture, too 

mature, opened pit < 50 days after sealing, 

excessive aerobic degradation) be cautious in 

using the feed and be aware of things that you 

can do differently in the future.   Also be critical 

in how you manage the silage face.  Ideally 10 

to 12” should be removed for a single time  

درصورت تداوم تماس با علوفه کپک زده حتی مرگ نیز می  -3

 .تواند پی آمد این آلودگی باشد

در صورت بروز مشکل استفاده از علوفه کپک زده بایستی -9

 . متوقف شده و به فکر علوفه جایگزین بود

خرد کردن سیلو در شرایطی که سطح رطوب آن کمتر از   -14

درصداست نیازمند فشردکی وافری جهتی اطمینان از خروج  54

راندن اکسیژن از توده . تمامی هوا از توده بسته بندی شده است 

بویژه زمانی که مزارع بسیاری در مواجه با عوامل مهاری تولید 

بهینه سیلو هستند، شامل سطوح پایین بهینه رطوبت، قند های گیاهی 

حائز پیش رونده کپک، رشد، و ساقه بالل /رشد دانه ای اندک،

انبار گری مناسب مانع از رشد بیشتر کپک شده  .اهمیت می باشد

که تولید سم مربوطه را متوقف می سازد؛ ولی به هر حال سموم 

چون فشرده سازی با سطح اندک رطوبت . تولیده شده را کم نمی کند

ممکن است یک منبع نیتروژنی مشکل است برخی از تولید کنندگان 

 میزانغیر پروتئینی همچون آنیدرید آمونیا را به منظور کاستن 

این عمل از رشد بیشتر کپک و  .اکسیژن توده بسته انتخاب نمایند

چنانکه سطح  . افت کیفیت غذایی سیلو ممانعت بعمل می آورد

درصد برسد استفاده از آنیدرید سودمند  34رطوبت به کمتر از 

درصد وزن خشک علوفه  2میزان  آنیدرید آمونیا به. نخواهد بود

در این نسبت می توان پروتئین خام بیشتری را نیز . استفاده می شود

 . اضافه نمود ، اما نمی توان انرژی بیشتری را افزود

روشهای درصورتی که خوراک دام انبار شده و شما نمی توانید -11

ی مانند؛ فشرده ساز)صحیحی را در فرایند انبارگری اعمال نمائید 

مناسب، رطوبت نا کفی، بیش رسیدگی، گودال سر باز کمتر از 

در استفاده از ( روز بعد از انبار گری، ازمحالل هوازی اضافی54

علوفه محتاط بوده و از چیزهایی که ممکن است در آینده برای شما 

سیلو  داشت ازربهمچنین در مدیریت .مشکل زا باشند اجتناب نمایید

بار و برای یک مدت  12تا  14مطلوب  بطور . نیز حساس باشید

این کار را می توان با فاصله یک تا دو بار در روز . متوقف گردد

  . عملی کرد

 .نشانه های بالینی که در نشخوار کنندگان دیده می شود

      

 

feeding.  This can be done on a one or two day 

interval. 

Signs Seen In Ruminants 

 

 



 

 

Mycotic abortion 

Infection by mold organisms that grow in the 

fetal membranes (mycotic placentitis) is a 

common cause of abortion in individual animals. 

Mycotic placentitis is usually a sporadic cause of 

abortion affecting a small percentage of cattle in 

a herd. Cattle housed in the winter can 

experience an abortion rate of up to 30% due to 

mycotic placentitis, if feed or bedding is heavily 

contaminated with molds. Ingested mold is 

thought to localize in the cows’ intestinal tract 

and then spread to the placenta through the 

blood. High rates of mycotic placentitis have 

also been correlated with heavy rainfall during 

the haymaking season, episodes of subclinical 

grain overload and with prolonged intensive 

antibiotic treatment. 

 

 

 التهاب جفتی قارچی 

 

 

Mycotic Placentitis – Photo.  Dr. Mark 

Swendrowski, MAFRI 

 
 
 

 
 

 سقط جنین قارچی 
آلودگی با ریزجانداران قارچی که در پرده های جنینی رشد می 

عامل عمومی سقط جنین بطور انفرادی ( التهاب جفتی قارچی)کنند

التهاب جفتی قارچی معمواًل عامل سقط جنین . در حیوانات است

که درصد کوچکی از گاوهای یک گله را درگیر های تک گیر است 

در محیط بسته نگهداری می  گاوهایی که در زمستان. می نماید

شوند درصورت استفاده از علوفه کپک زده و قرار داشتن در بستر 

تصور . درصد دچار سقط جنین می شوند34تا  ینرخکپک زده با 

گشته و  می شود که کپک های خورده شده در روده گاوها جایگزین

همچنین نرخ های . سپس از طریق خون به جفت انتشار می یابند

باالی التهاب قارچی همگرای با مواقع بارندگی های سنگین در طی 

فصول برداشت علوفه ، حادثه ضمنی پرخوری غالت بصورت 

  . تحت بالینی  و  درمان درازمدت پادزیستی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The most significant finding in mycotic abortion 

is placentitis. Affected areas of the placenta are  

thickened and leathery. Skin and lung infection 

may develop in the fetus but are much less 

frequent. Abortions generally occur between 6 – 

8 months gestation, calves tend to be small, 

cows are not clinically affected and subsequent 

fertility is not affected. Diagnosis indicates mold 

in affected placenta or in fluid from the fetal 

stomach. 

Because not all of the placenta will be affected it 

is important to collect and submit the whole 

placenta along with the aborted calf to the 

provincial veterinary laboratory in Winnipeg 

through your veterinarian. If the placenta cannot 

be submitted the diagnosis is often missed 

because it may be the only tissue affected. 

To prevent mycotic abortions, do not suddenly 

change the diet of pregnant cattle from all forage 

to one that includes a large amount of grain, and 

avoid moldy feeds and bedding when possible. 

Abortion and Encephalitis due to Listeria 

monocytogenes 

The bacterium Listeria monocytogenes has a 

long history in veterinary medicine as a cause of 

abortion and encephalitis (inflammation of the 

brain) and is associated with feeding silage.  

The bacteria are abundant in the environment, in 

soil, water and on pasture. It is often associated 

with a dirty environment because it is found in 

animal, bird and human stool. Low numbers of 

Listeria are likely present in most silage but only 

multiply and become more numerous in silage 

improperly cure with a high pH (above 5-5.5) or 

in areas or aerobic degeneration that can occur 

in pockets even in good silage.  Pockets of 

aerobic degeneration are often marked by 

concurrent mold growth  

مهمترین یافته بالینی در سقط جنین های قارچی التهاب جفت می 

عفونت پوست . نواحی درگیر جفت ضخیم وچرم سان می باشد. باشد

سقط . و ریه  ممکن است در جنین بوجود آید اما ندرتًا دیده می شود

ماهگی ابستنی محقق شده ، گوساله ها  3تا  1جنین عمومًا بین 

حاظ بالینی درگیر نبوده و باروری بعدی کوچک مانده ، گاوها به لط

تشخص مبتنی بر وجود کپک در . نیز تحت تاثیر قرار نمی گیرد

 . جفت و یا در مایعات معده جنین است

، این نکته در نمونه گیری حائز چون تمامی جفت درگیر نمی شود 

به آزمایشگاه  اهمیت است که تمامی جفت به همراه جنین سقط شده 

درصورت عدم ارسال نمونه جفت . ی ارسال گرددمرجع دامپزشک

تشخیص بیماری غالبًا انجام نمی شود زیرا که ممکن است جفت تنها 

به منظور ممانعت از سقط جنین های قارچی ، . بافت درگیر باشد

یکبار جیره غذایی گاوهای آبستن را از علوفه تام به جیره ای که 

هید و در صورت ممکن شامل مقادیر زیادی از غالت است تغییر ند

 . از جیره کپک زده و بستر آلوده به کپک استفاده نشود

 

 سقط جنین و التهاب مغزی ناشی از لیستریا منوسیتوژن

تاریخچه ای طوالنی در دامپزشکی باکتری لیستریا منوسیتوژن 

با  جنین و التهاب مغزی دارد و وقوع آن توامبعنوان عامل سقط 

 . سیلو گری علوفه است

باکتری در محیط ، در خاک، در آب و در مرتع به وفور وجود 

این بیماری غالبًا مالزم محیط کثیف بوده زیرا عامل فوق در . دارد

لیستریا در مقادیر کم .  مدفوع حیوان، پرنده و انسان وجود دارد

محتمال در اغلب سیلو ها وجود دارد اما تنها در سیلویی که بطور 

فرآوری شده  یا درنواحی ( 5.5تا  5باالی )باال  PHنامناسب با 

بسته هایی به خوبی سیلو می تواند حتی در  وکه فساد هوازی دارد 

بسته های دچار فساد هوازی غالبًا  . تکثیر یافته و زیاد شود شده 

  . بواسطه رشد همزمان کپک بارز می شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Other moist preserved feeds such as moist 

brewer’s grain and wet spoiled hay can also 

harbor increased numbers of Listeria. 

Infection occurs primarily by eating or inhaling 

the organism followed by invasion into the blood 

stream.  The infected animal may have a brief 

period of depression and fever.  Animals 

become nervous if bacteria enter and infect the 

brain.  If the bacteria enter the reproductive 

tract, it can damage the placenta and fetus 

causing the fetus to die.  Abortion usually follows 

within two to three days.  Abortions may occur 

without any animals having nervous signs or 

appearing otherwise abnormal. 

Aborted tissues often have a fruity or sweet/sour 

odour. The diagnosis is made when the 

bacterium is cultured from the brain, fetal or 

placental tissues. Culturing the organism from 

silage or spoiled forages is often unsuccessful 

because the bacterium tends to be unevenly 

distributed within the feed, and the sample 

collected may not be from the right spot. 

Encephalitis and abortion due to Listeria 

monocytogenes is documented in Manitoba. 

Treatment with antibiotics is the usual practice 

after an abortion has occurred. No vaccine is 

available for prevention. Cattle owners should 

be aware that Listeria also causes disease in 

humans. 

Abortion due to Bacillus bacteria 

Abortions due to Bacillus bacteria have been 

associated with feeding spoiled silage and grain 

that contains large numbers of bacteria that 

belong to these species. How it gets into the 

body and to the placenta is not well understood 

but likely is similar to mycotic infections. The 

abortions and changes in the placenta are also 

similar to what is seen with mycotic infections.   

دیگر غذاهای آماده شده مرطوب همچون  غالت آبجوساز و علوفه 

خشک بخار دیده نیز ممکن است پناهگاهی برای افزایش شمار 

 . لیستریا باشد

عفونت ابتداعًا با خوردن یا استنشاق ریزجاندار محقق گشته و 

حیوان آلوده . متعاقبًا با تهاجم به درون جریان خون تداوم می یابد

حیوان . ممکن است دوره کوتاهی از افسردگی و تب را تجربه نماید

زمانی عصبی می شود که باکتری وارد مغز شده و آن را آلوده 

تری به مجرای تناسلی می تواند به جفت درصورت ورود باک. نماید

سقط جنین معمواًل . و جنین آسیب رسانده و سبب مرگ جنین شود

سقط جنین ممکن است بدون . در طی دو تا سه روز ایجاد می شود

بروز هر گونه نشانه ای عصبی یا تظاهر غیر معمول دیگر محقق 

 . گردد

شیرینی بافتهای سقط شده غالبًا رایحه ترشیدگی میوه یا 

قطعی است که باکتر در کشت مغز، جنین یا تشخیص زمانی .دارند

غالبًا کشت ریزجاندار از سیلو یا . بافتهای جفتی شناسایی گردد

علوفه بخار دیده ناموفق است زیا که باکتری ندرتًا میل گسترش در 

. غذا را داشته و نمونه گرفته شده ممکن است  محل مناسبی نباشد

نطقه مستندی از وقوع بیماری را در تشخیص بیمار بایستی در هر م

درمان با پادزیستها تجربه ای معمول در موارد . مورد نظر داشت

هیچ واکسنی برای پیشگیری از بیماری وجود . سقط جنین است 

 .  دامداران را بایستی از امکان ابتال آنها به بیماری آگاه نمود. ندارد

 

 ویسقط جنین ناشی از باکتری باسیل

سقط جنین بدلیل باکتری باسیلوس همراه با مصرف سیلوی و غالت 

فاسد شده بوده که حاوی تعداد زیادی باکتری متعلق به این گونه 

چگونگی ورود این عوامل به بدن و جفت بدرستی معلوم . است

همچنین سقط . نیست اما محتماًل مشابه با عفونت های قارچی است 

نیز مشابه با آنچه که در  در جفت جنین و تغییرات ایجاد شده 

 . عفونت های قارچی محقق می شود می باشد

 

 

 

 

 

  

 

 



As with mycotic infections it is very important to 

submit the entire placenta along with the aborted 

calf to the veterinary laboratory to make the 

diagnosis. 

Moldy sweet clover 

Sweet clover is a hardy plant that is used in 

drought and difficult soil conditions. It contains a 

chemical called coumarol. The chemical can be 

changed to dicoumarol by fungal action after 

harvest. Dicoumarol is the same substance 

found in rat poisons and is a potent anti-clotting 

compound that can result in excessive bleeding. 

Newborn calves are especially susceptible to 

dicoumarol effects, although older animals and 

even adults may be affected.  Clinical signs 

include abortion or death of a calf shortly after 

birth, extensive bleeding from the genital tract of 

the dam and hemorrhage into the tissues of the 

calf. 

Gathering several pieces of information allows 

for a diagnosis. There should be a history of 

feeding moldy sweet clover, findings of 

hemorrhage and detection of coumarin toxins in 

blood samples taken from the calf. 

Sweet clover hay and silage are difficult to make 

because the moist nature of the plant 

encourages mold growth. Fortunately sweet 

clover does not appear to be commonly used as 

forage in Manitoba.  Most new strains of sweet 

clover are low in coumarin content.   

Vitamin A deficiency 

Rations made from actively growing hay or well-

cured forages generally satisfy the vitamin A 

requirements of cattle. However, vitamin A 

levels fall in feeds stored for extended periods. 

In addition, losses of vitamin A are accelerated 

by feed spoilage. 

 

همانند عفونت های قارچی خیلی مهم است تا تمامی جفت همراه با 

    .جنین سقط شده برای آزمایشگاه ارسال شود

 شبدر شیرین کپک زده

خشکسالی و مشکالت شبدر شیرین گیاه سختی است که در شرایط 

این گیاه حاوی ترکیبی است . کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد

ترکیب فوق بواسطه  کنش قارچی پس از برداشت . بنام کومارول 

دی کومارول همان ماده . محصول قابل تبدیل به دی کومارول است

م جونده کش موجود است و یک ترکیب ضد ای است که در سمسو

ده که می تواند منجر به خونریزی های گسترده انعقادی قوی بو

گوساله های نوزاد بویژه به اثرات دی کومارول حساس . شود

هستند، اگر چه حیوانات مسن تر و حتی بالغین نیز ممکن است 

نشانه های بالینی عبارتند از مرگ گوساله مدت . درگیر شوند

لی دام کوتاهی پس از تولد، خونریزی های گسترده از مجرای تناس

  . و خونریزی در بافتهای گوساله

وجود . با گرد آوری  اطالعات چندی می توان به تشخیص رسید

گزارش مصرف شبدر شیرین کپک زده در جیره غذایی، مشاهده 

خونریزی و شناسایی سم کومارین در نمونه ها خونی اخذ شده از 

علوفه خشک شبدر شیرین و سیلو به سختی می توانند . گوساله

زیرا طبیعت رطوبی گیاه مشوق رشد کپک  وجب تولید سم شوندم

خوشبختانه شبدر شیرین به نظر نمی رسد که مصرفی . می باشد

با بکار گیری سویه های جدیدی از شبدر . عمومی داشته باشد 

شیرین که محتوای کومارینی کمتری دارند می توان تا حدودی 

 . براین مشکل فائق آمد

 Aکمبود ویتامین 

جیره های غذایی تهیه شده از علوفه های با رشد فعال یا غنی شده 

برای گاوها قابل  Aعمومًا از نظر تامین نیازمندی های ویتامین 

در جیره های  Aولی به هر حال سطح ویتامین . اطمینان هستند

دوره های زمانی طوالنی تر کاهش نشان غذایی ذخیره شده برای 

با کندیدگی جیره  Aسطح ویتامین عالوه بر این کاهش . می دهد

 .  غذایی تسهیل می گردد

 

 

 

 

 

 

  



Cattle have reserves of vitamin A in the liver. 

These reserves are usually not depleted until 

three to six months after vitamin A levels decline 

in the feed source. This period usually coincides 

with the last third of pregnancy when the 

requirement for vitamin A is the greatest. 

Vitamin A deficiency may result if moldy or 

spoiled forages are fed for long periods. Clinical 

signs of vitamin A deficiency include 

reproductive problems in both males and 

females. Pregnant cows may abort, retain their 

placenta and develop uterine infection or give 

birth to weak, dead or blind calves. Bulls with a 

vitamin A deficiency produce semen with low 

numbers of sperm and high numbers of 

abnormalities. 

A diagnosis of a vitamin A deficiency is made by 

analysis of blood samples or a post mortem 

examination. In Alberta, the occurrence of this 

problem varies from year to year depending on 

forage quality. 

Congenital Defects in Newborn Calves 

In western Canada there have been sporadic 

outbreaks of calves born with hind end 

weakness and shortening of the legs. On post 

mortem the calves have narrowed spinal canals 

and abnormal growth plates in their bones. 

Although the cause has not been definitively 

determined, it has been reproduced by feeding 

moldy barley straw and is believed to be due to 

a mycotoxin. 

Allergies 

Badly molded feeds contain large numbers of 

fungal spores. Cattle that inhale these spores 

may develop a respiratory allergy or a type of 

interstitial pneumonia which prevents oxygen 

from getting into the bloodstream. 

 

این ذخایر  .هستندرا در کبد  Aویتامین دارای  ذخایری از گاوها 

در منبع غذایی  Aماه پس از کاهش سطح ویتامین  1تا  3معمواًل تا 

این دروه زمانی معمواًل همزمان است با .  از کبد تخلیه نمی شود

کمبود . باال است Aثلث انتهایی آبستنی زمانی که نیاز به ویتامین 

وفه کپک تغذیه درازمدت از علن است درصورت ممک Aویتامین

 Aنشانه های بالینی کمبود ویتامین  . زده یا کندیده ایجاد شود

. عبارتند از بروز مشکالت تولید مثلی در هر دو جنس نر و ماده 

گاوهای آبستن ممکن است سقط کرده ،دچار جفت ماندگی شده و 

عفونتهای رحمی داشته یا گوساله هایی ضعیف ، مرده یا کور بدنیا 

مایع منی با تعداد پایین   Aدچار کمبود ویتامین  گاوهای نر. آورند

   . اسپرم و تعداد باالی ناهنجاری تولید می نمایند

با تجزیه تحلیل نمونه های خونی یا  Aتشخیص کمبود ویتامین 

وقوع این کمبود از سالی به . معاینات پس از مرگ انجام می شود

 . سال دیگر بسته به کیفیت علوفه متغییر است

 های مادر زادی در گوساله های نوزادنقص 

ممکن است شیوع این نوع اختالالت بصور تک گیر در گوساله 

تازه متولد شده بصور تظاهری از سستی در اندام حرکتی خلفی و 

درگیر گوساله ها ، در معاینه پس از مرگ . کوتاه بودن پاها باشد

انها داالن نخاعی باریک داشته و صفحات رشد غیرعادی در استخو

اگر چه علت مسبب بطور قطع معین نشده ، ولی با تغذیه کاه . دارند

جو کپک زده ایجاد می شود و اعتقاد بر این است که اختالل ناشی 

 . ار یک سم قارچی است

 (آلرژی)ازدیاد حساسیت

جیره های غذایی که به شدت کپک زده هستند حاوی تعداد زیادی 

ن هاگها را استنشاق می کنند گاوهایی که ای. هاگ قارچی می باشند

ممکن است دچار ازدیاد حساسیت تنفسی یا یک نوع از التهاب 

ورود اکسیژن به گردش خونی می شود ریوی بینابینی که مانع از 

 . گردند

 

 

 

 

 

 

 

 

  



An affected cow will gasp for breath, and the 

developing fetus may die due to a lack of 

oxygen. Abortion usually follows in a couple of 

days. Diagnosis is based on the signs seen in 

the cow and a history of respiratory distress 

before abortion. In humans, an allergic reaction 

to the fungal spores of feedstuffs is called 

“Farmer’s Lung.” 

Vomitoxin or Deoxynivalenol (DON) 

Deoxynivalenol (DON) is the proper name for 

the most often detected Fusarium mycotoxin 

often referred to as Vomitoxin. Having wet, rainy 

and humid weather from flowering time on 

promotes the infection of corn and cereal crops 

by Fusarium species, resulting in ear rot in corn 

and scab or head blight in wheat, barley, oats 

and rye. 

DON serves as an indicator for spoilage and 

may be an indicator for the presence of 

unidentified factors more toxic than DON itself. If 

DON is present, then the conditions exist for the 

growth of other potential toxin producers. These 

toxins are present in the highest concentrations 

two to three weeks before seed maturity. 

Ensiling will not decrease the levels of DON. 

In some studies fairly high levels of DON in feed 

has had no effect on cattle (pregnant, feeder, 

finishing). There has been other information, 

primarily testimonial in nature however which 

has suggested reduced feed intake, growth rate 

and lowered immunity. Also reported are poor 

feed conversion, general unthriftiness and lower 

milk production.  To be cautious, you may want 

to avoid feeding DON-contaminated feed to 

pregnant cows and young calves. Try to keep 

moldy feed for feeder cattle. 

 

گاو مبتال بریده بریده نفش می کشد و جنیندر حال رشد ممکن است 

تشخیص بیماری مبتنی بر . به دلیل کمبود اکسیژن رسانی تلف شود

مشاهده نشانه های بیماری در گاو و تاریخچه ای از رنج تنفسی 

ن یک واکنش ازدیاد حساسیتی در انسا.  پیش از سقط جنین است

نسبت به هاگهای قارچی علوفه دام، بیماری ریوی کشاورزان نامیده 

 . می شود

 واومیتوکسین یا دی اوکسینیوالنون

Vomitoxin or Deoxynivalenol (DON) 

شناخته شده ترین  مناسب ترین نام برای( DON)لدیاکسی نیوالنو

سم قارچی فوزاریوم می باشد که عمومًا به نام واومیتوکسین 

وجود مه، باران و رطوب هوا  از زمان گل دادن . معروف است

گسترش عفونت بواسطه  درخرمن غالت و حبوبات گشته  موجب 

می شود که خود سبب گندیدگی خوشه های  گونه های فوزاریم

ی سر گندم، جو، جو دوسرو شپشک زدگغالت و حبوبات  یا 

 . چاودار می گردد

DON  بعنوان یک نشانگر گندیدگی بکار می رود و ممکن است

 DONنشانگر حضور عوامل نامشخصی سمی تر از خود 

شرایط برای رشد دیگر مولیدن   DONدرصورت وجود .باشد

هفته پیش از رسیدگی  3تا  2این سموم  .  بالقوه سم محیا می باشد

را کم  DONانبار گری سطح . دانه در باالترین غلظت وجود دارند

در جیره  DONدر برخی از مطالعات سطح نسبتًا باالی . نمی کند

به هر . نداشته( آبستن، پرواری، پایان دوره) گاوهاغذایی تاثیر بر 

موجود است که  حال اطالعات تضمین کننده دیگری نیز در طبیعت

. حاکی از کاهش اخذ غذا، سرعت رشد و افت ایمنیت می باشد

همچنین گزارشهای مربوط به ضعف  تبدیل غذایی، الغری مفرط 

به منظور احتیاط ممکن .عمومی و افت تولید شیر نیز وجود دارد

برای گاوهای آبستن و  DONاست بخواهید از جیره غذایی حاوی 

سعی شود تا غذای کپک زده به . ید  گوساله های جوان  بپرهیز

 . بکار رودمنظور تغذیه در گاوهای پرواری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Estrogenism  

 

Molds of the Fusarium family are known to 

produce estrogenic substances such as 

zearalenone.  Ruminants are not as susceptible 

to zearalenone as their rumen can break down 

this mycotoxin, but clinical signs have been 

reported occasionally in cattle. 

Estrogenism occurs most often after livestock 

eat field-damaged crops that have been put up 

during cool, wet weather. Once the fungus is 

established in the grain, it generally requires a 

period of relatively low temperatures to produce 

biologically significant amounts of zearalenone. 

The ingestion of infected grains can result in the 

development of feminine characteristics in 

males, premature sexual development of young 

females, infertility in adults, abortion, stillbirth 

and the birth of deformed offspring. Cattle may 

have swollen vulvas and nipples while vaginal 

and rectal prolapse may occur. Also seen is a 

decrease in feed intake and perhaps feed 

refusal. The effect is most clearly seen in pigs. 

Ergotism 

Ergot toxicity is most frequently seen during 

cool, wet seasons. Claviceps purpurea, the 

offending fungus, infects the seed heads of rye, 

triticale, wheat, barley, oats and some grasses. 

Two forms of disease exist: 

1. Nervous form that results in convulsions and 

staggers in sheep and horses 

2. Gangrenous form that causes lameness and the 

loss of extremities in cattle 

Both forms result from the consumption of 

considerable amounts of fungal tissue. Clinical 

signs that follow the consumption of infected 

plants may also include poor hair condition, poor 

performance, and abortions. 

 ی استروژنمسمومیت 

به تولید ترکیبات استروژنی همچون  کپک های خانواده فوزاریوم

نشخوار کنندگان به زیرالئون حساس نیستند . زیرالئون مشهور هستند

شکمبه آنها قادراست تا این سم قارچی را تجزیه نماید، اما چرا که 

 . نشانه های بالینی گاهی در گاوها گزارش می شود

مسمومیت استروژنی غالبًا پس از مصرف  خرمن های آسیب دیده 

ای که در طی آب و هوای سرد ومرطوب  کنار گذاشته شده اند دیده 

ند، عمومًا برای زمانی که قارچها در غالت رشد می کن. می شود

تولید مقادیر قابل توجه زیستی از زیرالئون نیاز به یک دوره زمانی 

خوردن غالت آلوده می تواند . با دمای محیطی نسبتًا پایین دارند

منجر به ایجاد خصوصیات مادگی در نر ها ، رشد جنسی نارس 

ماده های جوان، ناباروری در بالغین ، سقط جنین، مرده زایی و 

گاوها ممکن است فرج و  . وزادانی بی ریخت می شودتولد ن

سرپستانکهایی متورم داشته در حالی که پروالپس مهبل و راست 

شاید همچنین کاهش اخذ غذا و . روده نیز ممکن است ایجاد شود

 . عدم رغبت به خوردن آن نیز دیده می شود

 مسمومیت ارگوتی

مرطوب دیده می مسمومیت با ارگوت غالبًا در طی فصول سرد و 

کالوی سپس پورپورا قارچ مشکل آفرینی است  که موجب . شود

آلودگی سر دانه های چاودار، تریتیکل، گندم ، جو،  جو دوسر و 

 :دو شکل بیماری وجود دارد. برخی از علف های می شود

شکل عصبی  که منجر به تشنج و تلو تلو خوردن گوسفند و اسب -1

 .  می شود

ی که موجب لنگش و افتادت بخش های انتهایی در شکل قانقاریای-2

 . گاو می شود

هر دو شکل بیماری ناشی از مصرف مقادیر معتنابهی از بافت 

نشانه های بالینی که متقاعقب مصرف گیاهان آلوده . قارچی است

ایجاد می شود ممکن است شامل  ژولیدگی موها ، حالت گماری 

 . ضعیف و سقط جنین

 

 

 

 

 

     

 



Facial Eczema 

The disease is most commonly reported in New 

Zealand in grazing sheep, cattle, and farmed 

deer but conditions also exist for it to occur in 

North America. 

 It is caused by the mycotoxin sporidesmin 

produced by Pithomyces chartarum, which 

grows on dead pasture litter. Warm ground 

temperatures and high humidity are needed. It 

causes liver injury which decreases clearance of 

certain metabolites which results in inflammation 

of the skin when exposed to sunlight 

(photodynamic dermatitis). Unpigmented skin is 

most affected. In sheep, the face is the only site 

of the body that is readily exposed to ultraviolet 

light, hence the common name. 

 Signs include reddening and swelling of 

unpigmented skin about ~10-14 days after 

intake of the toxins. Animals will seek shade. 

Yellowing of the white parts of the eye can occur 

due to jaundice. Animals can die if liver injury is 

severe. 

Aflatoxins 

Aflatoxins are produced by fungi belonging to 

the family of Aspergillus. It is primarily a problem 

in US corn and cotton seed and is usually not a 

field problem in western Canada.  Although the 

occurrence of aflatoxin is rare in Manitoba it is 

useful to realize what it can cause since it is one 

of the most potent, animal carcinogens in 

nature.  Also cattle eating feed contaminated 

with aflatoxins will have decreased productivity, 

flesh growth and feed conversion. Aflatoxins 

often cause vaccines to fail and suppress 

natural immunity. 

 

 

 

 صورت( پوست افروختگی)اگزما

بیماری عمومًا در گوسفندان و گاوهایی در حال چرا در مراتع دیده 

بیماری توسط سم قارچی  اسپوردیسمین تولید شده  توسط . شودمی 

قارچ فیتومیسس چارتارومی که در بسترچمنزار مرده رشد می کند   

برای این رشد دمای باالی محیطی و رطوبت مورد . ایجاد می شود

این سم موجب ضایعه در کبد شده بطوری که پاکسازی . نیاز است

منجر به التهاب پوستی به محصوالت سوخت و سازی معینی که 

التهاب )هنگام مواجه با نور خورشید می شوند را کاهش می دهد

در . پوست فاقد رنگ دانه بیشتر درگیر می شود. ( پوستی نورپویا

گوسفند صورت تنهای مکانی است که به سهولت در معرض نور 

، از این روست که بیماری به نام اگزمای  ماورای بنفش است

نشانه های بالینی عبارتند از سرخ و . اری شده صورت نام گز

. روز پس از خوردن سم قارچی 10تا 14متورم شدن پوست حدودًا 

زد شدن . حیوانات درگیر در جستجوی مکانی سایه دار هستند

حیوان می تواند . بخشهای سفید چشم می تواندد به جهت یرقان باشد

 .درصورت وجود ضایعات شدید کبدی تلف شود

 

 توکسین هاآفال

آفالتوکسن ها توسط قارچهای متعلق به خانواده آسپرژیولس تولید 

تخم کتان در ذرت و مشکل این مسمومیت اساسًا یک . می شوند

در مناطق خشک امریست نادر،  اگر چه وقوع  آفالتوکسین . است

اما درک چگونگی سببیت آن از جهت نقش سرطان زایی آن در 

همچنین گاوهایی که ازعلوفه آغشته به .  حیوانات سودمند می باشد

آفال توکسن تغذیه می کنند ، زادآوری ، رشد و ضریب تبدیل کمی 

داده  آفال توکسن ها غالبًا اثر ایمنی زایی واکسن ها را کاهش. دارند

  . و سبب سرکوب ایمنیت طبیعی دام می شوند

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The reproductive effects of aflatoxins include: 

 abortion 

 the birth of weak, deformed calves 

 reduced fertility caused by reduced vitamin A 

levels 

Once the damage has been done, animals can 

never fully recover from the effects of aflatoxins, 

even if returned to a toxin-free ration. 

Aspergillus spp. grows well on corn and cereal 

grains. It is a storage fungus and grows well in 

conditions of relatively high moisture and 

temperature, but is very persistent under 

extreme environmental conditions. Roasting, 

ammoniation at ambient temperatures and some 

microbial treatments may sharply reduce, but 

will not eliminate, the content of aflatoxins. The 

ammoniation process is the most effective at 

reducing aflatoxins while roasting is the least 

effective. 

Ochratoxins 

Fungi such as Aspergillus ochraceus and 

Penicillium viridicatum can produce ochratoxins 

in stored feed. Ochratoxins can cause kidney 

and liver damage. Abortions have also been 

reported. Fortunately ruminants are very good at 

breaking down ochratoxins and this mycotoxin is 

not usually a problem.  Exceptions may occur in 

high producing milk cows and very young stock 

that have not developed functioning rumens. 

PR Mycotoxin in Penicillium molds 

Penicillium molds are sometimes found on 

moldy grains and silage. Certain types 

(Penicillium roquefortii) can produce a mycotoxin 

called PR.  PR mycotoxin has been associated 

with abortion, retained placenta and reduced 

fertility in cattle. 

 

 

سقط جنین، گوساله : توکسین ها عبارتند از اثرات تولید مثلی افال 

های متولد شده ضعیف، گوساله های بد شکل، کاهش باروری 

 . Aبواسطه کاهش سطح ویتامین 

زمانی که آسیب وارد شد حتی درصورت بازگشت به نسبت عاری 

از سم ،حیوان دیگر نمی تواند بطور کامل از تاثیرات آفالتوکسن ها 

 .   بهبودی حاصل نماید

گونه های آسپر ژیلوس به خوبی بر روی دانه های غالت و 

این گونه قارچی انباری است و به خوبی در . حبوبات  رشد می کنند

شرایط رطوبت و دمای باال رشد می نماید و نسبت به شرایط 

برشته کردن ، با آمونیاک . محیطی سخت بسیار مقاوم می باشد

درمانهای پاد میکروبی  در دمای محیط  و استفاده از برخیآغشتن 

سبب کاهش زیادی شده ولی محتوای آفال توکسین  را حذف نمی 

فرآیند آمونیاک زدن موثرترین روش در کاستن از آفالتوکسینها . کند

 . بوده در حالی که برشته کردن کمترین تاثیر را دارد

 

 اوکراتوکسین

وم هایی چون آسپرژیلوی اوکراسه اوس و پنیسیلین ویریدیکات قارچ

اوکرا توکسین ها . می تواند در غذای انبار شده اوکراتوسین بسازند

همچنین سقط جنین نیز با این .قادرند به کلیه و کبد آسیب برسانند

خوشبختانه نشخوارکنندگان به خوبی . نوع مسمومیت گزارش شده

قاردند تا اوکراتوکسین را تجزیه نموده و این نوع سم قارچی معموال 

موارد استثنایی در گاوهای شیری پر تولید و . یستمشکل آفرین ن

 . گله ها جوان که شکمبه فعالی نداردند ممکن است بوجود آید

     

 در کپک های پنیسیلیوم PRسم قارچی 

کپک های پنیسیلیوم گاهی بر روی غالت و سیلو های کپک زده 

می توان سمی ( پنیسیلیوم روکیوفورتی)انواع معینی . دیده می شوند

مالزم با سقط جنین، جفت ماندگی  PRسم . را تولید نماید PRبنام 

 .و کاهش باروری در گاو است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Mycotoxins – A Quick Discussion 

1. Because mold is so common and diseases 

caused by mycotoxins can look similar to other 

problems it is sometimes easy to blame 

mycotoxins for the problems seen in a herd. 

2. Mycotoxins are however an uncommon cause of 

disease in Manitoba ruminants. It is important 

when investigating a herd problem to     

remember to look at the more common causes 

of these conditions in Manitoba which are 

usually due to unbalanced or inadequate rations, 

    infectious diseases such as Bovine Viral 

Diarrhea, poor water quality, etc. 

3. Never the less, mycotoxicosis can occur and it 

may start as relatively minor problems. The 

reduction in performance may be negligible.     

Within days or weeks, the effects of continued 

mycotoxin consumption on performance (milk 

production or weight gains) can become more 

pronounced. 

4. Off-feed, ketosis and displaced abomasum 

problems have been reported to increase 

significantly with the consumption of mycotoxins. 

    Some animals may develop diarrhea or have 

signs of hemorrhaging. 

5. Estrogenic effects, swollen vulvas and nipples; 

vaginal or rectal prolapse may occur. Reduced 

fertility / conception rates or abortions may     

also be evidence of mycotoxin consumption. 

6. The effects of mycotoxins are amplified by 

production stress. High producing dairy cows 

and rapidly growing feedlot cattle are more     

susceptible to the effects of mycotoxins than low 

producing animals. 

7. Effects of molds and mycotoxins on ruminants 

are highly variable in practice. It is impossible to 

predict the effects that molds or mycotoxins     

are likely to have in an individual situation. 

 مروری سریع -سموم قارچی

از آن جهت که کپک ها عمومیت داشته و بیماری های ناشی از -1

سموم قارچی را می توان مشابه با دیگر مشکالت تظار نمایند، 

گاهی ساده تر آن است که سموم قارچی را مسئول مشکالت موجود 

  .در گله بدانیم

به هر حال سموم قارچی عاملی غیر معمول در سببیت بیماری -2

حائزاهیمت است که به یاد داشته باشیم . ها در مناطق خشک هستند

توجه به عمومی ترین سبب ها این در زمان بررسی مشکلی در گله 

بعنوان مثال در مناطق ما عدم . وضعیت از اهم اقدامات می باشد

اری های عفنی چون اسهال ویروسی تعادل جیره های غذایی، بیم

 .گاو  یا کیفیت پایین آب و غیره

با این وجود مسمومیت قارچی محتمل بوده و ممکن است -3

کاهش کارآیی ممکن . بصورت مشکالت نسبتًا کوچکی آغاز شود

در طی روز ها یا هفته ها اثرات تداوم .  لست قابل اغماز باشد

می ( تولید شیر یا افزایش وزن)مصرف سموم قارچی در کارآیی

 . تواند بارزتر شود

قطع اشتها، کتوز و جابجایی چون  افزایش بروز مشکالتی -0

برخی از . با مصرف سموم قارچی گزارش گردیده همراه شیردان

حیوانات ممکن است دچار اسهال شده یا خونریزی های حائز 

 .اهمیتی داشته باشند 

اثرات استروژنی ، تورم فرج و سر پستانکها؛ پروالپس مهبل یا -5

نرخ آبستنی یا /وری کاهش بار.  راست روده ممکن است بوجود آید

 .سقط جنین نیز ممکن است با مصرف سموم قارچی دیده شود

گاوهای . اثرات سموم قارچی با ایجاد استرس تشدید می شود-1

نسبت به اثرات سموم د شتند رپرواری شیری پرتولید و گاوهای 

 . قارچی در مقایسه با حیوانات کم تولید حساس تر می باشند

اثرات کپک ها و سموم قارچی بر روی نشخوارکنندگان در عمل -7

پیشبینی اثراتی که توسط کپک ها و سموم . بسیار متنوع می باشد

قارچی احتمااًل در یک وضعیت منفرد بوجود می آید غیر ممکن 

 .  است

 

 

 

 

  

 



8. Ruminants are able to detoxify or transform 

mycotoxins to other metabolites, mostly less 

harmful.  Ruminants are nevertheless 

susceptible to the deleterious effects of molds 

and mycotoxins in feed. Young pre-ruminant and 

high producing cattle are the most susceptible to 

the effects of mycotoxins. Decreased feed 

intake, production losses of 5 - 10% and 

reduced reproductive performance are the most 

typical clinical signs of a mold and mycotoxin 

problem. 

9. If molds and/or mycotoxins are present it is 

prudent to take steps to limit their potentially 

harmful effects on ruminants.   

Summary 

The most common consequence of spoiled feed 

to Manitoba’s cattle is reduced quality of the 

feed and inadequate supplementation to the 

herd to make up for the decreased food value.  

This in itself can cause poor fertility and 

problems in newborns, including weak calves, 

due to protein and energy deficiency. 

In addition, abortion and death of newborn 

calves due to invasion of the pregnant uterus 

and placenta by fungi and Bacillus species are 

diagnosed in several Manitoba cattle herds each 

winter.  Occasionally also abortion or brain 

infection of Listeria is found.  Reproductive 

failure due to Vitamin A deficiency is probably 

more common then can be established due to 

lack of confirmatory testing.  Allergic problems 

are also likely under-reported.  Reproductive 

failure caused by moldy sweet clover poisoning 

and mycotoxicosis appear to be infrequent. 

Although mycotoxins appear to be an 

uncommon problem in ruminants we still must 

be aware of the possibility.  When mycotoxins 

are suspected in cases of infertility,  

نشخوارکنندگان می توانند سموم قارچی را خنثی نموده یا به -3

محصوالت سوخت و سازی دیگری که غالبًا کمتر زیان آور هستند 

با وجود این نشخوارکنندگان به اثرات  زیان آور . تغییر شکل دهند

گاو های پر تولید .کپک ها و سموم قارچی در غذا حساس می باشند

شکمبه ای به اثرات سموم قارچی بسیار حساس می  جوان پیشو 

درصد و کاهش 14تا  5کاهش اخذ غذا ، افت تولیدی از . باشند

تولید مثلی بارز ترین نشانه های بالینی  ناشی از یک مشکل  کارآیی

 . کپکی و سم قارچی است

اگر کپکها و یا سموم قارچی موجود باشند سنجیده است تا -9

محدود سازی اثرات بالقوه آسیب رسان  بر  قدامهای الزم در جهت

 . نشخوارکنندگان برداشته شود

 :خالصه

 

ندیده در گاوها عمومی ترین پی آمد مصرف جیره های غذایی گ

هم آوری ناکافی به منظور جبران کاهش کیفیت  کاهش کیفیت غذا و

این امر نیز به خودی خود موجب باروری ضعیف و . علوفه است

مشکالتی در نوزادان می شود که عبارتند از ضعف بودن گوساله 

عالوه بر این سقط جنین و . ها به دلیل کمبود پروتئین و انرژی 

ونه های مرگ گوساله های نوزاد به دلیل تهاجم قارچها و گ

همچنین گاهی سقط جنین یا . باسیلوس به رحم آبستن و جفت 

نارسایی تولید . عفونت مغزی ناشی از لیستریا نیز دیده می شود 

محتماًل عمومیت بیشتری داشته که  Aمثلی به دلیل کمبود ویتامین 

. می توان با توجه به فقدان آزمون تاییدی آن را محقق دانست

به نظر .ی نیز محتماًل تحت گزارش می باشدمشکالت ازدیاد حساسیت

نارسایی تولید مثلی بواسطه مسمومیت با شبدر شیرین می رسد که 

به نظر  چهاگر.  و مسمومیت قارچی ندرتًا دیده می شودکپک زده 

موم قارچی مشکلی غیر عمومی در نشخوارکنندگان است سمی رسد 

ه گمان عاملیت  زمانی ک. ولی بایستی از احتمال وقوع آن آگاه بود

مرگ گوساله ها یا / سموم قارچی در بروز ناباروری ، سقط جنین

اخذ تاریخچه ای کامل و تجزیه وجود دارد ،  دام کارآیی ضعیف

تحلیل سم شناسی جیره غذایی به منظور تشخیص صحیح مشکل 

  . مورد نیاز است

       

abortion/death of calves, or poor performance a 

complet history and a toxicological analysis of 

feed are required to correctly diagnose the 

problem. 



“Differences of opinion exist regarding the role of 

molds and mycotoxins in livestock problems 

basically because their effects on animal health 

and production are still in a grey area”. (Seglar & 

Mahanna, 1995). 

“Mycotoxins can have a very pervasive, yet 

subclinical effect on both performance and 

health in ruminants that can easily go 

unnoticed.  If you wait until clinical signs of 

mycotoxin problems are obvious, you no doubt 

waited too long”. (Eng, 1995). 

Web page links – further information. 

(Information in this article adapted in part from 

Alberta Agriculture, Food and Rural Initiatives 

(Dr. Susan Markus), University of Nebraska, 

Ontario Ministry of Agriculture and Fisheries) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صرف نظر از نقش کپک ها و سموم قارچی در بروز مشکالت گله 

و اساسًا بدلیل تاثیر آنها بر سالمتی و تولید مثل دام ، اختالف نظر 

می سموم قارچی .   هایی بصورت نکاتی مبهم و تیره وجود دارد

توانند اثرات بسیار گسترده تحت بالینی بر کارآیی و سالمتی 

نشخوار کنندگان داشته باشند که به سادگی مورد توجه قرار نمی 

درصورتی که تا  ظهور نشانه های بالینی  مشکالت پدیدآمده . گیرد

توسط سموم قارچی اقدامی صورت نگیرد پیآمدهای آن در مواردی 

تردید نبایستی بی توجه به این خطر مدت  جبران ناپذیر بوده که بی

 . طوالنی منتظر ماند و اقدامی ننمود


