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Homeista riittää puhuttavaa

K eskustelu hometoksiineista jat-
kuu kiivaana, sillä tämän vuoden 
viljasato jäi toiseksi pienimmäksi 

2000-luvulla ja varsinkin myöhään kor-
jatuissa viljoissa on paljon homemyrkky-
ongelmia. Kun myös edellisen satokau-
den viljoissa oli ongelmia, hyvälaatui-
nen rehuohra- ja kaura on ainakin peri-
aatteessa arvossaan, vaikkei se oikein näy 
rehuviljan hinnoissa.

Viljelijät olivat varsin närkästyneitä, kun 
Lantmännen Agro toi maahan rehuoh-
raa. Vaikka määrä oli pieni eli käytännössä 
yhden ison yhdistelmäsikalan vuotuinen 
rehuviljamäärä, se kuitenkin kertoi sen, 
ettei rehuviljamarkkina nyt oikein toimi. 

Tavaraa on, mutta väärässä paikassa, 
pieninä erinä ja osin väärän laatuisena. Ja 
isolle sikatilalle voi olla järkevämpää ostaa 
viljakauppiaan tarkistamaa, todennäköi-
semmin hometoksiineista vapaata viljaa, 
kuin riskeerata oman viljan tai lähialueen 
tuottajilta ostetun viljan kanssa, jos oman 
alueen kasvukauden ja korjuun olosuhteet 
olivat hankalat. 

Moni pyrkii käyttämään omaa rehuvil-
jaa, vaikka siinä olisikin lieviä homeongel-
mia ja korjaamaan tilannetta homesieppa-
reilla ja/tai homeiden hajottajilla. 

Tunnetuin homesieppari eli bentoniitti 
tehoaa aflatoksiineihin, jotka ovat meillä 
varsin harvinaisia. Suomessa tärkeim-
piin hometoksiineihin eli DON’eihin, 
ZON’eihin ja T-2/HT-2-toksiineihin löy-
tyy toki hajottajia, mutta nekään eivät vält-
tämättä toimi naudoilla ja kaiken kaikki-
aan eri hometoksiinien yhteisvaikutukset 
ovat osin vielä tutkimatta. 

Viisain reitti on siis pyrkiä välttämään 
hometoksiineja ja tarpeen tullen turvau-
tumaan ostoviljaan. Homemyrkkyjen pit-
kävaikutteiset ongelmat voivat olla niin 
suuria, että hieman kalliimpi rehu mak-
saa itsensä takaisin eläinten tuotoksen ja 
terveyden kautta. Nautatiloilla säilörehun 
hometoksiinit ovat kertaluokkaa vaikeam-
pia ongelmia, sillä omalle säilörehulle on 
harvoin vaihtoehtoa. Silloin eri rehuerien 
sekoittaminen, useat testaukset ja eläin-
ten huolellinen tarkkailu ovat pääroolissa.

Lääkejakelun häiriö paljasti ongelmat

S uomen suurimman ja eläinlääke-
puolella lähes monopoliasemassa 
olevan lääkejakelijan, Oriolan, toi-

mitusjärjestelmän muutos aiheutti suuria 
ongelmia lääkejakelulle ja erityisesti eläin-
lääkkeiden jakelulle. Vaikeuksia oli myös 
humaanipuolella, mutta siellä varastot oli-
vat paremmat ja toinen jakelija, Tamro, 
pystyi paikkaamaan puutteita omalla jake-
lullaan.

Lääkejakelu on yksi niistä kriitttisistä toi-
mialoista, jossa vapaa markkinatalous ei 
oikein tunnu toimivan. Jakelu on äärim-
mäisen keskittynyttä, ja kun ongelmia 
tulee, häiriö tuntuu heti.

Ongelmaa lisää eläinlääkepuolella se, 
ettei eläinlääkäri voi ottaa katetta myymis-
tään lääkkeistä. Tämä merkitsee käytän-
nössä sitä, että lääkkeistä koituu tappiota 
eläinlääkärille, koska osa lääkkeistä menee 
aina hukkaan tai vanhenee. 

Eläinlääkäreillä ei ole taloudellista kan-
nustinta pitää omia varastoja, joten lää-
ketoimituksia ja tilauksia tehdään varsin 
usein ja pieninä erinä. Tämä osaltaan hei-

kentää lääkejakelijoiden kiinnostusta eri-
tyisesti tuotantoeläinlääkkeisiin, sillä logis-
tiikkakulut ovat merkittäviä, kun pieniä 
lääke-eriä kuljetetaan kauas maaseudun 
rauhaan.

Lääkehuolto on yksi osa huoltovar-
muutta ja paljon kohutun soteratkaisun 
myötä koko eläinlääkintähuolto lienee 
uudelleenjärjestelyn kohteena.

Nyt tapahtuneesta häiri-
östä pitäisi ottaa opiksi ja 
järjestää uudella maakun-
tatasolla jonkinlainen krii-
siajan maakunnallinen 
eläinlääkevarastointi, 
jottei vastaava ongelma 
pääsisi uusiutumaan.


