
66		|		   |	№9	|	нОяБРь	2014

Alltech's mycotoxin management program recently won another victory for its  mycotoxins  expertise extended program 

П
рограма	 Управ-
ління	 Мікоток-
синами	 Оллтек	

здобула	 нещодавно	 ще	
одну	 перемогу	 для	 своєї	
розширеної	 програми	
експертизи	 мікотокси-
нів.	 Лабораторія	 аналі-
тичної	 служби	 Оллтек,	
Inc	 пройшла	 акредита-
цію	 ISO/IEC	 17025:2005.	

Це	 міжнародний	 стан-
дарт,	 який	 визначає	
компетентність	 випро-
бувальних	 лабораторій.	
Така	 об'єктивна	 оцінка	
третьої	 сторони	 харак-
теризує	 управлінські	 та	
технічні	 вимоги	 лабо-
раторії	 і	 забезпечує	 точ-
ність	 і	 неупередженість	
результатів	аналізу.	

ISO/IEC	 17025:2005	 є	
основою	для	акредитації	
лабораторії	 у	 більш	 ніж	
35	 країнах.	 «Цей	 світо-
вий	 еталон	 означає,	 що	
клієнти	 мають	 ще	 біль-
шу	 впевненість	 у	 точ-
ності,	акуратності	та	од-
нотипності	 результатів	
тестування	 в	 Оллтек»,	
–	 пояснює	 Стів	 Моблі,	

менеджер	 лабораторії	
аналітичної	служби.

Лабораторія	 аналі-
тичної	 служби	 відкри-
лась	 у	 вересні	 2012	 року	
і	 є	 підрозділом	 Оллтек,	
світового	 лідера	 у	 галузі	
покращення	 здоров'я	 та	
продуктивності	 людей,	
тварин	і	рослин	шляхом	
природного	 харчування	

лабораторія з Управління 
Мікотоксинами Оллтек  
здобула	світову	акредитацію

Нік Адамс, дирек-
тор із продажу, 
Управління міко-
токсинами Alltech



  КОРМА И КОРМЛЕНИЕ

та	 наукових	 інновацій.	
Протягом	 останніх	 двох	
років	 понад	 5000	 кор-
мів	 і	 кормових	 зразків	
із	 більше	 ніж	 50	 країн	
пройшли	 аналіз	 у	 лабо-
раторії	 і,	 відповідно	 до	
Програми	 Управління	
Мікотоксинами	 Оллтек,	
забезпечили	 потужну	
базу	 даних	 для	 визна-
чення	різних	мікотокси-
нів	 у	 всьому	 світі.	 Крім	
того,	 технологія	 оцінки	
ризиків	 –	 «світлофор»	
компанії	 Оллтек,	 перед-
бачає	 розуміння,	 нако-
пичення	 та	 синергетич-
ний	 ефект	 мікотоксинів	
на	 тварин	 різних	 видів	
та	 віку	 при	 їхньому	 ви-
явленні	 у	 складних	 та	
низьких	 рівнях	 концен-
трації.	

Запатентований	 ана-
літичний	 метод	 LC/MS/
MS	37+™,	розроблений	в	
Оллтек,	входить	у	рамки	
акредитації.	 Цей	 ана-

літичний	 метод	 є	 вер-
шиною	 мистецтва	 у	 ви-
явленні	 та	 квантуванні	
більше	37	мікотоксинів.

Це	не	перше	досягнен-
ня	 Програми	 Управлін-
ня	 Мікотоксинами	 37+	
компанії	Оллтек.	Нещо-
давно	вона	отримала	три	
відомі	 нагороди.	 Аналі-
тична	 служба	 37+	 отри-
мала	 нагороду	 у	 Фран-
ції	 від	 INNOV'SPACE	
наприкінці	 2013	 року:	
одну	 зірку	 за	 інновації	
у	 сільському	 господар-
стві.	 На	 виставці	 World	
Dairy	 Expo	 2014	 програ-
ма	 аналізу	 мікотоксинів	
37+	 від	 Оллтек	 здобу-
ла	 премію	 в	 інноваціях	
«Менеджмент	 молоч-
ного	 стада	 року».	 Також	
провідний	 китайський	
журнал	 здоров'я	 тварин	
представив	 програму	
37+	для	отримання	пре-
мії	 Double	 Effect	 Star	
Solution.

довідка про компанію Оллтек:

Заснована	доктором	Пірсом	Лайон-
сом	у	1980	році	компанія	Оллтек	по-
кращує	 здоров’я	 та	 продуктивність	
людей,	 тварин	 і	 рослин,	 надаючи	
природні	 рішення	 у	 годівлі	 шляхом	
наукових	 інновацій.	 Компанія	 із	 по-
над	 3000	 співробітниками	 у	 128	
країнах	 світу	 розвинула	 сильну	 ре-
гіональну	 мережу	 на	 ринках	 Євро-
пи,	 Північної	 Америки,	 Латинської	
Америки,	Середнього	Сходу,	Африки	
та	 Азії.	 Для	 отримання	 додаткової	
інформації,	 будь	 ласка,	 відвідайте	
сайт:	www.alltech.com/ukraine.
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