
Hometoksiinien merkitys 
porsastuotannossa



HOMETOKSIINEISTA….

▪ Näkymättömiä, mauttomia, hajuttomia

▪ Muodostuvat joko kasvukaudella , varastoinnin aikana,  
jäämärehuissa

− Lämpötilavaihtelut

− Ilman kosteuden vaihtelut

− Tuholaiset, kasvitaudit

− Viljelykierto

− Rehujäämät ruokintakaukaloissa

▪ Hometoksiinit voivat olla naamioituneita 

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

▪ Hometoksiineille ei ole olemassa turvallista rajaa!



Yleisimmät hometoksiinit Suomessa

▪ Trikotekeenit
− Deoksinivalenoli (DON)

− T-2

▪ Zearalenoni (ZEN)

▪ Okratoksiini



Hometoksiinien haitallisuus               
eri tuotantoeläimille



Hometoksiinien yleiset haitat

▪ Elimistön oma puolustusmekanismi heikentyy

▪ Infektioriski lisääntyy

▪ Paraneminen hidastuu

▪ Rokotusten teho alenee

▪ Rehuhyötysuhde kasvaa

▪ Eläinten kasvu hidastuu

▪ Eläinlääkintäkulut nousevat

▪ Taloudellinen tulos sikalassa heikkenee



Deoksinivalenoli ja T-2

Aiheuttaa:

− Suun ja limakalvon vaurioita

− Kuolioita ja silmätulehduksia

− Ruuansulatushäiriöitä

− Oksentelua

− Alentunutta rehunsyöntiä, hidastunutta kasvua

− Aggressioita, hännänpurentaa, levottomuutta



DONin ja T-2:n vaikutuksia sikalassa



Zearalenoni

▪ Esiintyy DONin kanssa yhdessä!

▪ Aiheuttaa:

− Hedelmällisyys ongelmia; kiimakierron ja 
ovulaation häiriöt, tiinehtyvyysongelmat

− Nymfomaniaa

− Luomista, alkiokuolemia

− Estää/haittaa sikiöiden kehitystä

− Vähentää syntyvien porsaiden määrää



Zearalenoni

Aiheuttaa:

− Utareiden turvotusta

− Emättimen punoitusta ja turvotusta

− Emättimen / peräsuolen ulostyöntymistä

− Karjuilla heikentynyttä sperman laatua

− Porsaiden hajareitisyyttä, sammakkoporsaita

− Porsailla ohutta ja paperimaista ihoa



Zearalenonin vaikutuksia sikalassa



Miten torjua haitat ?

▪ Kasvukauden aikana tuholaistorjunta ja 
kasvitautien torjunta, laonesto

▪ Kasvivuorottelu

▪ Kyntäminen silloin tällöin

▪ Asiallinen varastointi

Deaktivaatio rehun sulatuksen aikana

➔ Mycofix Plus 3.E tai Mycofix Plus 5.E



Mycofix Plus 3.E
Kolme tapaa vaikuttaa

1. 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 3.E
Kolme tapaa vaikuttaa

2. Entsyymit ja mikrobit
− EU:n rekisteröinti marraskuussa 2013!

− Tehoaa ei polaarisiin toksiineihin kuten DON ja T-2

− Hajottaa toksiinin molekyylirakenteen, jolloin vaikutus on 
pysyvä ja lopullinen

Trikotekeenit Ei myrkyllinen muoto

Epoksidaasi
entsyymi



Mycofix Plus 3.E
Kolme tapaa vaikuttaa

3. Kasvi- ja leväuutteet

- Ylläpitävät eläimen normaalia vastustuskykyä

- Tukevat limakalvojen uudistumista



Miksi hometoksiinien eliminointi 
kannattaa?

▪ Parantunut vastustuskyky

▪ Alentunut kuolleisuus

▪ Parempi rehuhyötysuhde

▪ Rauhallisemmat eläimet

▪ Tiinehtyvyysongelmien väheneminen

▪ Enemmän porsaita / emakko / vuosi



Mycofix Plus käyttömäärät

Deoksinivalenolin

määrä viljassa µg
Matala Keskimääräinen Korkea

Emakot, karjut <200 200 - 900 >900 

Porsas <150 150 - 200 >200 

Lihasika <250 250 - 1000 >1000 

Annostelu 

kg/ rehutn
Matala Keskimääräinen Korkea

Mycofix Plus 3.E 0,5 - 1 1,5 2,5

Mycofix Plus 5.E 0,4 – 0,75 1,0 2,0



Mycofix Plus 3.E ja 5.E

Johtava – Tutkittu – Rekisteröity

Ainoa EU:n rekisteröimä rehun 
lisäaine hometoksiinien 

eliminoimiseen


