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Mükotoksiinid 
piimatööstuses 
Faktid, numbrid ja lahendused
On teada, et lüpsilehmadel on mõningane võime kaitsta ennast mükotoksiinide kahjulike 
mõjude eest. See sõltub lehma suutlikkusest efektiivselt deaktiveerida mükotoksiine vatsas, 
mis omakorda sõltub sellest, kas sööta hoitakse piisavalt pikka aega vastavas vatsa “kambris”, 
et võimaldada vatsamikroobide korralikku tööd.

Suurte söödakogustega kaasneb risk 
mükotoksiinide mõju suurenemiseks, 
kõrgemateks sööda läbivuse määradeks 
ning on vähem aega korralikuks sööda 
seedimiseks. Kuna loomi söödetakse 
piimatoodangu tõstmiseks suuremate 
söödakogustega,  muutub järjest 

keerulisemaks mükotoksiinide efektiivse deaktiveerimise 
tagamine vatsas. Täielik mükotoksiinide lagunemine 
vatsas ei ole seetõttu võimalik. 

Erinevad mükotoksiinid on võimelised muutma 
vatsa mikrofloorat, avaldades antimikroobset, alglooma- 

ja seenevastast toimet. Praktikas tähendab see seda, 
et mükotoksiinid “põgenevad” mürgitustamise eest 
ning imenduvad soolestikus. Teisisõnu mükotoksiinid 
häirivad vatsatööd, enne kui hakkavad loomale endale 
mõju avaldama.

Drastilised muutused sööda koostises ja kõrge 
proteiinirikaste kontsentraatide osakaal igapäevases 
söödas nõrgendavad samuti vatsamikroobide 
jagunemisvõimet. Vähenenud vatsa motoorika, 
langenud kuivaine söömus, happekiu ja tärklise seede 
on mõned mükotoksiinidega saastunud sööda söömise 
negatiivsetest mõjudest.
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• Toksilised jäägid piimas

Aflatoksiinide puhul on kõige murettekitavam asi nende 
kandumine piima 1,8 kuni 6,2 % ulatuses aflatoksiin M1-
na (AfM1). Aflatoksiinid on Rahvusvahelise Vähiuuringute 
Agentuuri (IARC) poolt nimetatud kantserogeenseteks. 

• Mükotoksiinid tõstavad lüpsiloomadel 
ainevahetusega seotud probleemide 

esinemissagedust 

Joonis 1 annab ülevaate mükotoksiinide mõjust 
piimakarjale.

Kõige tavalisem ja keerulisem on probleemide 
põhjuseid välja selgitada, kui ratsioon sisaldab vähesel 
määral mükotoksiine. Subkliinilised mükotoksikoosid 
vähendavad kasumlikkust läbi madalama piimatoodangu 
ja kvaliteedi ning suuremate veterinaarkulude, mõnikord 
ka sobimatute ravimeetodite tõttu. Mükotoksiinide 
olemasolu söödas on väga sageli seotud ainevahetushäirete 
nagu ketoos, päramiste peetus, libediku nihkumine, 
mastiit, metriit, lonkamine, suurenenud somaatiliste 
rakkude arv ja sellest tuleneva vähenenud piimatoodangu 
suurenenud esinemissagedusega (vt. Uuringud 4 ja 5). 

Mitme mükotoksiini strateegiad
Mükotoksiinide vältimine peab algama juba põllul, 

jätkuma silo tootmisprotsessis ning lõppema korrektse 
silo jm. sööda avamise ning haldusega.

Enamikke teraviljadest ja muudest söötadest 
on tabanud mitmesugused mükotoksiinide tüübid. 
BIOMINi Mycofix® tootesari ühendab kolme 
toimemehhanismi - sidumine, mitteadsorbeeruvate 
mükotoksiinide bioloogiline muundamine ning maksa 
ja immuunsüsteemi kaitse. Piimalehmade täpne 
söötmine kombineerituna pideva mükotoksiinide riski 
haldamisega on loomakasvatusettevõtte optimaalse 
jõudluse juhtimise võti.

• Piimalehmade langenud viljakus

Kuna viljakus ja piimatoodang on tihedalt seotud 
parameetrid, siis on kõigil viljakust kahjustavatel teguritel 
negatiivne majanduslik mõju karjale. Östrogeenne 
metaboliit zearalenoon (ZEA) on struktuurselt 
sarnane emashormoonile östradioolile ning võimeline 
aktiveerima konkreetseid östrogeeni retseptoreid.

Seega põhjustab ZEA ebanormaalseid innatsükleid, 
mis lõppkokkuvõttes kahjustavad sigivust. Piimakarja 
viljakuse langust on täheldatud ka tungaltera toksiinide 
ja aflatoksiinide tulemusena.

• Piimatoodangu langus 

Deoksünivalenooli (DON) on seostatud vähenenud 
söömuse, juurdekasvu ning jõudlusega.

Several field reports and clinical data have associated 
DON with reduced feed intake in non-lactating dairy 
cattle and poor performance in dairy herds.
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Uuring 2 

• Piimafarm Euroopas, 
110 holsteini tõugu piimalehma

Taust

Piimalehmade söömus vähenes üleöö 55 %, millega 
kaasnes väiksem piimatoodang, kõhulahtisused ja 
ebaõnnestumised taastootmises. Maisisilos tuvastati 
mükotoksiinid (600 ppb DON-i, 50 ppb ZEA-d; 
naturaalsöödas).

Tagasiside

Farmis hakati kasutama Mycofix®-i 30 g/looma kohta/
päevas. Juba nelja päeva pärast oli söömus täielikult 
taastunud.  Mycofix®-i kasutati kuu aega (2 nädalat 
30 g/loom/päevas; edasi 20 g/loom/päevas) ning 
söömuse ja piimatoodangu parameetrid olid jälle 
normaalsel tasemel. 

Kuu aja möödudes otsustas farmer Mycofix®-i 
kasutamise lõpetada. Kahe päevaga tulid samad 
probleemid tagasi alates kiirest söömuse langusest. 
Piima näitajad probleemsel perioodil olid järgmised: 
som.rakud 400000; rasv 3,95 %; valk 3,35 %; laktoos 
5,00 %; karbamiid 24 mg/dl. 

Mycofix® lisati uuesti ratsiooni. Mõne päeva pärast olid 
söömus ja piimatoodang taas stabiliseerunud. Piima 
näitajad normaliseerusid samuti: som.rakud 160000; 
rasv 3,75 %; valk 3,30 %; laktoos 5,00 %; karbamiid 
24,5 mg/dl.

Uuring 1

• Piimafarm Euroopas, 
50 holsteini tõugu piimalehma

Taust

Karjas esinenud probleemide hulka kuulusid teiste 
seas langenud viljakus ja rohked abordid. Sööda 
analüüs mükotoksiinidele näitas ZEA taset 120 ppb-d 
ja B-trihhotetseenidel 1000 ppb-d.

Tagasiside

Mycofix®-i lisati TMR-i 25 g/looma kohta/päevas 
ning söödeti kogu karjale 8 kuu jooksul. Seemen-
damiste keskmine arv langes Mycofix®-i kasutamisel 
3,4-lt 1,9-ni. 

Madalaid viljakusmäärasid enne Mycofix-i kasutamist 
tähistab kolmanda korra kunstlike seemenduste kõrge 
protsentuaalsus. 

Esimese seemenduse määrad paranesid 9 %-lt enne 
Mycofix®-i kasutamist 43 %-ni 2006.a. sügis-talvel, 
mis näitab selgelt paranenud
reproduktiivsuse efektiivsust.

Uuring 3

• Piimafarm Aasias, 
90 piimalehma ristandit

Taust

Piimast leiti ligikaudu 1 kuni 1,2 ppb-d aflatoksiin 
M1-e (AfM1).

Tagasiside

Mycofix® 15 g/looma kohta/päevas ning andmeid 
koguti 30-päevase perioodi jooksul. AfM1 sisaldus 
piimas vähenes selles farmis 67 %.

 
Joonis 2. AfM1 vähenemine piimas pärast Mycofix®-i 
kasutuselevõttu.
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Allikas: Biomin

Joonis 1. Mükotoksiinide ja endotoksiinidega 
(bakteriaalsed toksiinid) saastunud sööda kasutamise 
tavalisemad mõjud piimalehmadel. 

•  DON – deoksünivalenool
• ZEA – zearalenoon
• AFB1 – aflatoksiin B1

• T-2 – T-2 toksiin

•  Tungaltera – tungaltera 
toksiinid

• Endotoksiinid

 Tungaltera toksiinid Häiritud termoregulatsioon • Krambid

 T-2, DON, AFB1 Sooltepõletikud • Verejooksud sooltes • Vähenenud vatsatöö •     Kõhulahtisus • Ketoos

 ZEA, Tungaltera toksiinid Ebaregulaarsed innad • Madalad sigivusmäärad  • Munasarja tsüstid • Embrüonaalsed kaotused   • Abordid • Vähene munandite areng • Madal spermatosoidide tootmine

 T-2, DON, Tungaltera toksiinid Vähenenud söömus • Vähenenud söödaväärindus

 AFB1, T-2, DON Piima saastumine • Piimatoodangu langus • Mastiit

 DON, Tungaltera toksiinid, Endotoksiinid Laminiit (lonkamine)
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Andmed on kogutud üle maailma. Eriline tänu Doug Taylor’ile, 
Bryan Miller’ile, Luis Cardo’le ja Shu Guan’ile.    

Viited on vajadusel saadaval.
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Uuring 4

• Piimafarm Ameerikas, 1100 holsteini 
tõugu piimalehma

Taust

Farmil oli probleem kõrgenenud somaatiliste 
rakkude arvuga (SRA) ning põhjusena kahtlustati 
mükotoksiine. Ühe aasta jooksul söödeti Mycofix®-i 
(30 g/loom/päevas) ning tulemused salvestati.

Tagasiside

Võrreldes katseperioodi esimese 2 kuu keskmist 
SRA-d (kõige lähedasem kasutusperioodi eelsele) 
viimase 2 kuu SRA-ga, võib täheldada umbes 
40 %-list langust.
Koos SRA langusega leidis farm, et neil on palju 
vähem lehmade karjast praakimise põhjuseid: kõrgem 
toodang, vähem mastiiti ja sigimisprobleeme. See 
võimaldas karjas alles hoida suurema toodanguga 
vanemaid lehmi ning müüa nooremaid mullikaid 
lisa sissetulekuallikana. 

Joonis 3. Somaatiliste rakkude arvu vähenemine 
Mycofix®-i abil ühe aasta jooksul.

Uuring 5

• Piimafarm Aasias, 
600 holsteini tõugu piimalehma

Taust

Segusöödas (TMR) tuvastati mükotoksiinid (peamiselt 
ZEA, 200 ppb ja DON, 1200 ppb).

Tagasiside

Andmed koguti 3 kuu jooksul ning võrreldi kahte 
erinevat gruppi (kontrollgrupp ilma Mycofix®-ita vs 
katsegrupp Mycofix®-i kasutuskogusega 2 kg/tonni 
sööda kohta).
Pärast Mycofix®-i kasutuselevõttu TMR-is paranes 
katsegrupi loomade tervislik seisund mõne üksiku 
haigusjuhtumini. 

Joonis 4. Haiguste esinemissagedus kontroll- ja katsegrupis.
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Sõrahaigused Mastiit Kokku

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

n Kontroll n Mycofix®

Allikas: Biomin

Mükotoksiinide vältimine

1. Alusta põllul
2. Jätka silo 
tootmisel

3. Lõpeta avatud silo 
jm. sööda korrektse 
haldusega
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