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Hometoksiinit …
... ovat homeiden muodostamia myrkyllisiä aineita, joita voi esiintyä viljoissa ja muissa kasveissa.
Hometoksiinit voivat muodostua ennen sadonkorjuuta, sen aikana tai varastointivaiheessa.
Ne ovat ihmisten ja eläinten terveydelle haitallisia.

Hometoksiinit ovat kemiallisesti ja fysikaalisesti hyvin kestäviä, ne kestävät mm. kuumuutta ja kuivuutta.

Miten hometoksiinit vaikuttavat 
sikoihin?
Sikojen terveyteen ja tuotantoon haitallisesti vaikuttavia toksiineja ovat Suomessa deoksivalenoli (DON),
T-2-toksiini (T-2), zearalenoni (ZEN), okratoksiini A (OTA). Fumonisiini (FUM) ja aflatoksiini-B1 (AFB1) ovat
harvinaisia Suomessa.

T-2, DON, AFB1, OTA, FUM
• suolistoverenvuotoa
• munuaisvaurioita
• lisääntynyttä vedenjuontia
• maksavaurioita
• keuhkomuutoksia*

T-2
•  muutoksia iholla ja suun 

limakalvolla

*endotoxin-associated diseases

ZEN, T-2, DON 
•  epäsäännöllisiä kiimoja/

huono tiinehtyvyys
• luomisia
• valetiineyksiä
•  munasarjarakkuloita/pit-

käkiimaisuutta
• hännän kuolioisuutta

T-2, DON
• alentunutta syöntiä
•  muutoksia iholla ja suun 

limakalvoilla
•  huonosyöntisyyttä ja
 oksentelua
• huonoa kasvua

T-2, DON, AFB1, OTA, FUM
• huonoa kasvua
• heikentynyttä vastustuskykyä
• haimanekroosia

AFB1, DON, T-2, OTA
• ripulia
• verta ulosteessa ja virtsassa
•  virtsarakon ja munuaisten
 tulehduksia



Kuinka voi tunnistaa hometoksiinien 
aiheuttamia oireita?
Ulkoisten oireiden, sairastuvuuden ja tuotantotulosten 
muutosten seuraaminen on tärkeää hometoksiinien 
haittojen ehkäisyssä. Hometoksiinien määritys 
rehuista on varmin tapa arvioida niiden aiheuttamia 
riskejä. Näytteiden analysoinnissa on kuitenkin 
ongelmansa, koska hometoksiinit voivat olla 
sitoutuneena muihin aineosiin niin, että ne eivät paljastu 
laboratorioanalyysissä, mutta vapautuvat kuitenkin 
eläimen suolessa. Myös rehujen nopea vaihtuvuus voi 
tuoda yllätyksiä toksiinien määrässä. Tämän vuoksi 
riskin tiedostaminen ja oireiden tunnistaminen on tärkeää 
niin eläinlääkäreiden kuin eläinten hoitajien toimesta. 
Ennaltaehkäisy hometoksiinienkin
vaikutusten torjunnassa on ensisijaista.

•  Hometoksiinit ovat näkymättömiä, hajuttomia, mauttomia 
ja myrkyllisiä!

•   Hometoksiinit (ZEN/DON) voivat aiheuttaa 
lisääntymishäiriöitä ja tuotannon alenemista

•  Emakot saattavat näyttää kiimaoireita, vaikka eivät 
olisikaan todellisessa kiimassa (valekiimat)

•  Ns- hyperestrogenismi ensikoilla ja vanhoilla emakoilla 
aiheuttaa kiimaoireita, vaikka ne eivät ole ns. seisovassa 
kiimassa (ZEN)

•  Hometoksiinien aiheuttamat ihomuutokset kuten häntä- ja 
korvakuoliot (nekroosi) voivat aiheuttaa häntien ja korvien 
purentaa

•  Hometoksiinit voivat heikentää rokotteiden tehoa
•   Hometoksiinien aiheuttamat sorkkahalkeamat voivat 

aiheuttaa jalkavaurioita lihasioilla
•  Porsaiden hajareisisyys (sammakkoporsaat) voi johtua 

hometoksiineista sikiökaudella
•   Hometoksiinit voivat heikentää rehun maittavuutta 

erityisesti porsailla ja imettävillä emakoilla
•  Immuniteetin heikentyminen voi avata tietä infektioille
 (bakteerit ja virukset)

Älä anna home-
toksiinien tuhota tulosta!!

Hometoksiinien ongelmat

Hoitajien ja eläinlääkäreiden tulee kiinnittää huomiota 
hometoksiinien aiheuttamiin oireisiin. Niiden aiheuttamat 
taloudelliset menetykset voivat olla suuria. Hometoksiinit 
tulee huomioida myös terveydenhuollon toimenpiteissä.

 Trikotekeenit (DON,
T-2 Toxin, …): huono kasvu

 Trikotekeenit (DON, T-2 Toxin, 
…): alkava häntäkuolio

 DON, T-2 Toxin:
silmätulehdus

 DON: häntänekroosi porsaalla

 OTA: verta virtsassa

 ZEN, DON: hajaraajaisuus

 ZEN: porsaiden nisien turvotus 
ja punoitus

 ZEN: emättimen/kohdun
esiinluiskahdus

 ZEN, DON: emättimen turvotus, 
ripuli, häntänekroosi

 ZEN: kohdun hyperemia

 OTA, trikotekeenit: laajentunut/
muuttunut munuainen

 Trikotekeenit (DON,
T-2 Toxin, …): ihomuutokset

 Trikotekeenit (DON,
T-2 Toxin, …): ihomuutokset

 AfB1, DON: maksamuutoksetErgot-alkaloidit:
korvakuolio
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... ja yli 100 edustajaa ympäri maailmaa!

BIOMIN GmbH
Industriestrasse 21, A-3130 Herzogenburg, AUSTRIA
Tel: +43 2782 803 0, Fax: +43 2782 803 30
e-Mail: office@biomin.net

Edustaja:

Kuinka voin välttää hometoksiinien vaikutuksia?
Vältä hometoksiinien saastuttaman viljaerän käyttöä tai käytä tehokasta valmistetta niiden haittojen vähentämiseen.

Käytä tunnettuja hyvin dokumentoituja hometoksiineihin vaikuttavia valmisteita. Käytä valmistetta, joka hajottaa 
hometoksiineja entsymaattisesti eikä ainoastaan sido niitä. Yksinkertaiset toksiineja sitovat valmisteet voivat sitoa 
myös vitamiineja, mutta ne eivät sido esim. DON-, T2- ja ZEA-toksiineja. Käytä hometoksiineihin vaikuttavia aineita 
perusannostelulla, kun epäilet käytössä olevan hometoksiinien saastuttamia ja laadultaan vaihtelevia rehueriä. 
Näin vältät äkkinäiset ja suuret tuotantohäiriöt.

Kontrolloi syksyllä satokauden vilja ja teetä hometoksiinianalyysi kaikista viljaeristä.
Mycofix® on ainoa EU:n rekisteröimä rehun lisäaine hometoksiinien eliminoimiseen.

Mycofi x® Plus 3.E:n käyttösuositus 

Mycofi x® Plus 3.E: n käyttö/rehutonni
Ennaltaehkäisevä käyttö: 0,5 – 1,0 kg

Kun viljasta on analysoitu hometoksiineja: 1,0 – 2,0 kg

Kun eläimissä tyypillisiä hometoksiinioireita: 2,0 – 2,5 kg

Pakkaus: 25 kg:n laatikko

Säilyvyys: 18 kk valmistuspäivästä

Säilytys: kuivassa auringonvalolta suojassa

BIOMIN GmbH Sertifi oitua laatua:

H A C C P
A P P R O V E D

ISO 9001
C E R T I F I E D

ISO 14040
Approved Life

Cycle Assessment

Mycofi x® Plus 2,5 kg/rehutonni

Mycofi x® Plus 1,5 kg/rehutonni

Mycofi x® Plus 0,5 – 1,0 kg/rehutonni

Näkyvät kliiniset oireet

piilevät, subkliiniset oireet
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Kuva 1.  Hometoksiinipitoisuus ja Mycofi x® Plus: n annostelusuositus
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Certain statements may not be applicable in all geographical regions. Product associated claims may differ based upon government requirements.

Product availability may vary by country, please contact BIOMIN for more information. Mycofi x® is not available in the USA and in Canada!

© Copyright BIOMIN Holding GmbH, 2012
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