
Hometoksiinit naudoilla



Mitä ovat hometoksiinit

▪ Sienien toissijaisia aineenvaihduntatuotteita

▪ Yli 400 hometoksiinia on tunnistettu

▪ 25 – 30 % maailman kasveista on 
hometoksiinien saastuttamia

▪ Kehittyvät 95 %:sti kasvukauden aikana 
pellolla



Hometoksiinit ovat hyvin 
erilaisia rakenteeltaan!
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Aflatoksiini B1 Aflatoksiini B2

Zearalenoni Okratoksiini A Fumonisiini B1

Deoksinivalenoli T-2 Toksiini HT-2 Toksiini



NÄKYVÄT KLIINISET 
OIREET

NÄKYMÄTTÖMÄT 
PIILEVÄT 
OIREET

Hometoksiinien ongelmat



HOMETOKSIINEISTA
▪ Näkymättömiä, mauttomia, hajuttomia

▪ Muodostuvat kasvukaudella, varastoinnin aikana, 
jäämärehuissa

– Lämpötilavaihtelut

– Ilman kosteuden vaihtelut

– Tuholaiset, kasvitaudit

– Viljelykierto

– Rehujäämät ruokintakaukaloissa

▪ Hometoksiinit voivat olla naamioituneita / sitotuvat esim. 
rehun hiilihydraatteihin 

▪ Yhteisvaikutus joko toisten hometoksiinien tai mikrobien ja 
ravintoaineiden välillä lisää haittavaikutusta

▪ Hometoksiineille ei ole olemassa turvallista rajaa!



Miksi hometoksiinien riski 
pelloilla on lisääntynyt?

▪ Vuotuinen uudelleen saastuminen

 Ei kyntöä (suorakylvö, kevyt muokkaus?)

 Ei kasvivuorottelua

▪ Voimakkaat vuorokautiset 
lämpötilan vaihtelut

 Lämpimät päivät, kylmät yöt



Rehun kontaminaatiot
Mistä hometoksiinit tulevat?

Viljat, tiivisteet, jakeet

(DON, ZON, T-2)
– Kaura, Ohra, Vehnä

– Kosteana säilötty (hapotettu) vilja

– Oljet

– Mäski

– Heinä

▪ Nurmi-, apila-, maissi- tai 
sinimailassäilörehussa
– Maissi (DON, ZON, T-2)



Rehun kontaminaatiot

▪ Korjuuaika vaikuttaa Zearalenonin 
(ZON) pitoisuuteen
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Rehun kontaminaatiot

Säilörehun riskitekijät 
hometoksiineille

▪ Sadonkorjuun jälkeen
– Huono painotus (happea 

jää siiloon)

▪ Homeiden kasvu siilon, 
auman tai paalin 
aukaisun jälkeen



Rehun kontaminaatiot

Voiko hometoksiineja eliminoida 
rehussa?

▪ Eivät tuhoudu

– Fermentaatiossa (erit. maissisäilörehu)

– Kuivaamisessa

– Ajan mukana (pidempi varastointi)

– Kuumentamalla



Hometoksiinien haitallisuus               
eri tuotantoeläimille



Yleisimmät hometoksiinit 
Suomessa

▪ Trikotekeenit
– Deoksinivalenoli (DON)

– T-2

▪ Zearalenoni (ZEN)

▪ Okratoksiini



Perustaa

Kun ruokimme lehmää, ruokimme aina 
kahta systeemiä!

1. Pötsin eläviä mikro-organismeja

• Pötsimikrobeja

2. Itse lehmää

Toksiinit vahingoittavat ensin 
pötsimikrobeja ja sitten lehmää



Pötsin detoksikaatio

▪ Jotkut pötsin mikrobit (bakteerit, alkueläimet) 
pystyvät poistamaan tai muuttamaan homemyrkkyjä 
vaarattomiksi eläimelle

▪ Mutta eivät kaikkia, eivätkä kokonaan



Hometoksiinien luonnollinen
vähentyminen pötsissä

Pötsissä hajoaa Ei hajoa

Aflatoksiinit 0 – 42 % 58 – 100 %

Zearalenoni

90 % 

- Zearalenoni 

10 x enemmän 

estrogeenisesti vaikuttava

10 %

Mutta estrogeenisesti 

vaikuttavia aineita

Deoksinivalenoli
35 %

Pötsin pH vaikuttaa
65 %

Okratoksiini A Kokonaan? ?



Pötsin detoksikaatio
Hometoksiinit vaikuttavat pötsin toimintaan 

ennen kuin vaikuttavat itse lehmään!

▪ Pötsin jälkeen ei mikään estä 
hometoksiinien vaikutusta!!

– Immuniteetin heikkeneminen

– Maksatoksisuus

– Solutoksisuus

– Hormonaaliset vaikutukset

– Aineenvaihduntahäiriöt



Pötsin detoksikaatio

Tekijät jotka vaikuttavat pötsin 
hometoksiinien hajotuskykyyn

▪ Korkea väkirehupitoisuus (tärkkelys) 
– Lisää propionihapon tuottoa

– Alentaa pötsin pH:ta

– Vähentää pötsin mikrobimäärää

– Pötsin kyky hajottaa 
hometoksiineja heikkenee!



Pötsin detoksikaatio

Alhainen tuotostaso
Rehunkulutus 12 – 15 kg ka
Aikaa hajottamiselle 24 h
= 120 min / kg

Korkea tuotostaso

Rehunkulutus 23 – 26 kg ka

Aikaa hajottamiselle 24 h

= 55 min / kg



Hometoksiinien vaikutuksia

Alentaa maidon 
tuotantoa tai sen 
vaihteluita 1 - 5 kg

Ripuli, tumma tai 
verinen tai 
limainen uloste

Utaretulehdukset 
ja solujen määrä 
lisääntyvät

Satunnaista, 
epämääräistä 
kuolleisuutta

Kohdun 
infektioiden 
lisääntyminen 
poikimisen jälkeen

Hedelmällisyys-
häiriöt

Ketoosi ja 
sorkkakuume 
lisääntyvät



Hometoksiinien 
haittavaikutukset riippuvat

▪ Kontaminaation = saastunnan määrästä rehussa

▪ Erilaisia hometoksiineja – erilaisia hajoamisprosesseja

▪ Saastuneen rehun käyttö- ja syöntiaika sekä määrä 

▪ Tuotostaso (aineenvaihdunnan stressi)

▪ Immuunivaste (vastustuskyvyn taso)

▪ Pötsin kunto/toiminta (esim. subakuutti pötsiasidoosi, 
alh. pH)

▪ Lehmän hyvinvointi

▪ Hoito, parsikuivitus, ilmastointi, lattia- / parsirakenteet



Hometoksiinit elimistössä

▪ Ei selviä jäämiä

• OTA, DON, T-2, ZON, fumonisiini

Muista!

▪ Jäämät maksassa ja munuaisissa 
(OTA, aflatoksiinit mm. maidossa)

▪ Ei jäämiä rasvakudoksessa



Hometoksiinien vaikutuksia

Muutoksia karjan terveydessä, kun 
rehussa hometoksiineja

Terveysvaikutukset Esiintyvyys

Ketoosi, rasvamaksasyndrooma

Utaretulehdukset, Solut maidossa (DON)

Jälkeisten jääminen, kohtutulehdus

Hedelmällisyysongelmat (ZON)

Juoksutusmahasiirtymät

Sorkkakuume (DON)



DON - Deoksinivalenoli

ZON – Zearalenoni

AFB1 – Aflatoksiini B1

T2-Toksiini

Ergot alkaloidit

ZON

Epäsäännölliset kiimat

Alhainen tiinehtyvyys 

Rakkulat

Alkiokuolemat

Luominen

Heikentynyt kivesten kehitys

Alhainen sperman tuotanto

T2, DON, AFB1

• Ruuansulatushäiriöt

• Suolistoverenvuodot

• Pötsin toimintahäiriöt

• Ripulit

• Ketoosi

DON

Sorkkakuume

T2, DON

Alentunut rehun syönti

Alentunut maidontuotos

Heikentynyt rehuhyötysuhde

AFB1, T2, DON

Maidon jäämät 

Alentunut maidontuotos

Utaretulehdukset

Hometoksiinien vaikutuksia

Ergot

Heikentynyt

lämmönsäätely

Kouristuksia



Maitotuotos ja DON

Muutos / pv



Miten voin arvioida hometoksiinien 
esiintymistä rehuissa?

▪ Rehun syönti heikentyy

▪ Maidontuotannon alenee riippumatta syöntimäärästä

▪ Rasvapitoisuus alenee ruokinnasta riippumatta

▪ Maidon korkea solupitoisuus

▪ Utaretulehdusten määrä lisääntyy

▪ Epämääräiset ripulit

▪ Alkiokuolemat (jo tiineeksi todetut ovatkin myöhemmin tyhjiä)

▪ Jälkeisten jäämiset ja kohtutulehdukset

▪ Huonokuntoiset hiehot, joilla on niveltulehduksia ja huono karva

▪ Hiehojen huono tiinehtyvyys ja utareen liian aikainen kehitys

▪ Sorkkakuume



Herkimpiä hometoksiineille 
ovat

▪ Poikivat lehmät

– 3 viikkoa ennen poikimista ja 4 viikkoa 
poikimisen jälkeen

▪ Maidontuotannon huipussa olevat 
lehmät

▪ Vasikat

▪ Sairaat eläimet



Hometoksiinien kolme 
vaikutusmekanismia

1. Rehun imeytymisen ja 
hyväksikäytön muutokset

2. Aineenvaihdunnan vaikutukset mm. 
hormonaalisiin toimintoihin

▪ (Esim. ZON – estrogeenireseptorit)

3. Immuunijärjestelmän 
heikentäminen



Hometoksiinien rajat?
Ei ole tarkkoja suositus tasoja lypsylehmille!

Hometoksiinit voivat olla ”maskeeraattuja”                     
(ei analysoitavissa!)

Hometoksiini ppb

T-2 100

DON („marker“) 300-500

ZON 100

Okratoksiini A 500

Aflatoksiini 20



Eri hometoksiinien 
myrkyllisyys

T-2 toksiini Solutoksisuus
Vauriot (verinen 
uloste)

DON
Immuno-
supressiivinen

Tulehdussairaudet, 
tuotannon aleneminen

ZON
Matkii 
estrogeeniä

Hedelmällisyys-
ongelmat

Aflatoksiini Heikentynyt terveys ja tuotos

Muut toksiinit?
Tutkimustuloksia uusista home-
toksiineista ja vaikutuksista tulee aina 





Mycofix® Plus vaikutustavat

Adsorboivat aineet = mineraaliseos

▪ Tehoaa polaarisen ominaisuuden 
(tarttumapinnan) omaaviin hometoksiineihin, 
esim. aflatoksiini

▪ Huono teho zearalenoniin ja okratoksiiniin

▪ Ei tehoa trikotekeeneihin eli deoksinivalenoliin
ja T-2 toksiiniin



Mycofix® Plus vaikutustavat

Entsyymit
– Biomin® BBSH 797

– Tehoaa ei polaarisiin toksiineihin kuten DON ja T-2

– Hajottaa toksiinin molekyylirakenteen, jolloin vaikutus on 
pysyvä ja lopullinen

Epoksidaasi

entsyymi

Trikotekeenit Myrkytön muoto



Mycofix® Plus vaikutustavat

Biologinen ainesosa
– Tuottaa spesifistä esteraasi-entsyymiä, joka muuttaa 

zearalenonin myrkyttömäksi

– Hajottaa toksiinin molekyylirakenteen, jolloin vaikutus on 
pysyvä ja lopullinen

Myrkytön muoto

Esteraasi 

entsyymi



Mycofix® Plus vaikutustavat

Kasvi- ja leväuutteet

– Parantavat eläimen vastustuskykyä

– Vähentävät tulehduksia

– Suojaavat limakalvoja

– Suojaavat maksaa



Mycofix® Plus Dairy

Hometoksiinien vaikutusten vähentämiseen 
rehussa

▪ Sekoitetaan rehuun tai appeeseen tilalla

▪ Annostus:

– 70 - 150 g / lehmä / päivä



Mycofix® Plus Dairy
▪ Biomin® BBSH 797 muuttaa DONin ja T2 / HT2 

toksiinit myrkyttömään muotoon

▪ Esteraasi entsyymi muuttaa Zearalenonin 
myrkyttömään muotoon

▪ Bentoniitti sitoo toksiinit

▪ Pohja-aineina; ruokintakalkki, sikuri, 
inaktivoitu hiiva

▪ Leväuute: merileväjauho

▪ Kasviuute: maarianohdake 



Mycofix® Plus 3.E

Hometoksiinien vaikutusten vähentämiseen 
rehussa

▪ Sekoitetaan rehuun rehutehtaalla tai tilalla 
(appeeseen tai rehuseokseen)

▪ Annostus:

– (15) 25 - 30 g / lehmä / päivä



Mycofix® Plus 3.E

▪ Biomin® BBSH 797 muuttaa DONin ja T2 / HT2 
toksiinit myrkyttömään muotoon

▪ Esteraasi entsyymi muuttaa Zearalenonin 
myrkyttömään muotoon

▪ Bentoniitti ja piijauhe sitovat toksiinit

▪ Pohja-aine: inaktivoitu hiiva

▪ Leväuute: merileväjauho

▪ Kasviuute: maarianohdake 


