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Toksiner

Før høst

Efter høst



Hvilke toksiner og hvornår?

Ochratoksin

(Fusarium-toksiner)

Efter høst

Fusarium-toksiner, bl.a. vomitoksin, 

zearalenon,T-2, HT-2

Før høst





Hvilket vejr fremmer Fusarium?

• Nedbør og over 18º C under blomstring
– Blomstrer 1-7 dage efter skridning 
– Aks blomstrer på 4-5 dage
– Mark blomstrer på 7 dage

• Sen høst pga. hyppig nedbør



Øget risiko for Fusarium ved: 
• Majs som forfrugt og pløjefri dyrkning
• Majs som forfrugt og pløjning
• Forfrugt hvede og pløjefri dyrkning
• Forfrugt korn og pløjefri dyrkning
• Dyrkning af modtagelige sorter



Er toksiner problemet i besætningen?

Reproduktions-
problemer

Dødfødte
Lav tilvækst

Diarré



Grænseværdier i fuldfoder til svin
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Find grænseværdierne på: www.vsp.lf.dk



Forekomst i hvede

Gns.indhold af DON og zearalenon i ”positive” prøver
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2011 (foreløbige tal): 5 partier ud af 44 med så høje indhold af 
toksiner, at hveden ikke kan bruges ukritisk i svinefoder

2011: Foreløbige tal



DON i hvede, gns. og maks.
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2011: Foreløbige tal

DON og ZEA lavere i byg end i hvede
T2 og HT-2 højere i byg og havre end i hvede 



Muggent korn - lagerskader



Muggent korn - lagerskader



Forgiftningssymptomer

• Ochratoksin: nyreforandringer, øget vandoptagelse, nedsat 
foderoptagelse og tilvækst, nedsat immunitet

Slagtekroppen 
kasseres ved fund af 
mere end 0,025 
mg/kg i nyre

Maks. 0,1 ppm i foder



Ochratoksin
• Række forsøg efter en våd høst i 1977-1978
• Konklusioner: 

– Nyrer/lever ”afgiftes” efter fodring med toksinfrit foder i 3-4 uger

– 340 ppb: ringere tilvækst og foderudnyttelse (NS)

– 1878 ppb i 2, 4, 6 og 8 uger: væsentlig ringere produktivitet

– 1900 ppb: markant forringelse af tilvækst og foderudnyttelse samt 

kassationer

– 200 ppb: tilvækst og foderudnyttelse var ikke påvirket, men 

kassationer

– Naturligt kontamineret korn er værre, end når sundt korn tilsættes 

samme mængde krystallinsk ochratoksin

– Frarens har højest indhold af ochratoksin

– Toksinbinder: ingen effekt



Lagerskader
• Våd høst og utilstrækkelig 

tørring = risiko for 
lagerskader

• Højeste koncentration af 
ochratoksin i det øverste lag 

• Det vurderes, at ochratoksin
kan dannes i løbet af få dage



Hvad gør du? 

• Løsningsmuligheder
– Toksinbindere (produkter med 

dokumentation/godkendelse)

– Rensning af kornet mindsker problemer

– Fortynder dig ud af problemet

– Kasserer kornet



Kornrensning

5 forskellige partier hvede 

5



Kornrensning

5 forskellige partier hvede 



Spørgsmål / kommentarer?


