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Fusarium og toksiner 
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Megen nedbør under blomstring og forsinket høst som følge af 
hyppig nedbør giver ofte et øget Fusariumangreb i korn og 
dermed et øget indhold af Fusariumtoksiner. En sen høst giver 
ofte også et højere vandindhold ved indlagring og dermed øget 
risiko for angreb af lagersvampene Aspergillus og Penicillium, 
fordi det er sværere at få kornet hurtigt nedtørret. 
I den forløbne sæson er det meste korn høstet rettidigt, men 
omkring 10-15 procent af kornet blev høstet sent eller ikke hø-
stet. Der har derfor været flere spørgsmål om Fusarium og tok-
siner i korn end normalt. Flere andre svampe end Fusarium 
danner toksiner, hvorfor nogle af disse også er nævnt i det føl-
gende. 
Fusarium i maltbyg er uønsket både pga toksiner, men også 
fordi Fusarium fører til overskumning af øl. 
 

Forskellige grupper af toksiner 
I tabel 1 ses en oversigt over hvilke svampe, som man oftest 
forbinder med toksiner i korn. Flere arter indenfor slægterne 
kan producere toksiner, og der kan produceres flere toksiner 
end de angivne. 
Det fremgår, at Fusarium er en marksvamp, men at den også 
godt kan være en lagersvamp, såfremt kornet ikke nedtørres 
tilstrækkelig hurtigt. For Fusariumtoksiner vurderes det meste 
toksin derfor at være dannet i marken. 
Aspergillus og Penicillium er lagersvampe. Penicillium verru-
cosum menes at være den eneste ochratoksinproducerende 
svamp under danske forhold. Undersøgelser ved Danmarks 
JordbrugsForskning i Foulum har vist, at Penicillium også kan 
smitte allerede i marken. Det meste ochratoksin vurderes dog 
at være dannet under lagring. Ochratoksin vurderes at være det 
potentielt alvorligste problem i relation til mycotoksiner i 
dansk produceret korn. 
Aflatoksin dannes under tropiske og subtropiske forhold og 
findes kun i importerede varer. 
Toksiner er generelt meget varmestabile, dvs er de dannet, er 
det svært at komme af med dem igen. Der findes flere toksin-
afgiftningsmidler på markedet som har varierende effekt. 
Svampene kræver ilt til vækst og toksinproduktion, men enkel-
te som f.eks Penicillium roqueforti har vækst ned til et iltind-
hold på 0,5 procent. Denne art findes ofte i gastæt lagret korn, 
specielt i forårs- og sommermånederne, hvor risikoen er stor 
for luftindslip i de halvtomme siloer. Arten kan danne en ræk-
ke toksiner. 
 
I tabel 2 ses en oversigt over symptomer, som de forskellige 
toksiner kan være årsag til. Grænseværdier for grise er angivet. 
Grise er generelt mere følsomme end andre dyregrupper – se 
tabel 3. Der er endnu ikke fuld enighed om grænseværdierne 
for fusariumtoksiner, men der arbejdes i EU på at fastsætte 
fælles grænseværdier. 

 

 
�������� Vejledende grænseværdier for indhold af toksiner i 
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Dyr DON ZEA 
Søer og slagtesvin 1,0 0,25 
Polte 1,0 0,05 
Kalve, ikke drøvtyggende 2,0 0,1 
Kvier og malkekøer 5,0 0,5 
Slagtekvæg 5,0 * 
Høns 5,0 * 
*) Efter den nuværende viden er en grænseværdi ikke nød-
vendig, da de normalt forekommende mængder ikke forårsa-
ger skade. 
 

������	. Toksindannende svampe i korn. 
Svampeslægt Opformeres hovedsagelig Trives ved, vandpct. Danner flg. toksiner 
Fusarium  (F. culmorum, F. 
graminearum, F. poae, F. 
tricintum m.fl) 

I marken Ned til 18-22 Vomitoksin (= deoxynivalenol = DON), nivale-
nol, zearalenon, Fusarenon-X, 3 acetyl deoxyni-
valenol, T-2 toksin, DAS m.fl. (Kaldes – bortset 
fra zearalenon - under et ofte for trichothecener) 

Penicillium verrucosum På lager Ned til 16 Ochratoksin A 
Aspergillus flavus, A. para-
siticus 

På importerede råvarer - Aflatoksin 

������
�  Oversigt over de mest kendte svampetoksiner, 
grænseværdier og giftvirkning. Kilde: Kongres for svinepro-
ducenter 2001 
Toksin Maks. indhold i 

fuldfoder ppm 
Giftvirkning 

Vomitoksin < 1 ppm a**) 
< 2 ppm b**) 

Fodervægring, opkastning, 
nedsat tilvækst, diarré 

Zearalenon <0,1-0,25 ppm 
**) 

Polte/ungdyr: Hævede 
kønslæber og mælkekirtler. 
Søer: Manglende brunst og 
drægtighed, tidlig foster-
død, svagtfødte grise, 
abort. 
Nyfødte smågrise: Hævede 
og røde kønslæber. 

T-2 toksin 
DAS 

<8-10 ppm**) 
< 1 ppm 

Fodervægring, opkastning, 
mave- og tarmblødning, 
mund- og hudlæsioner, 
nedsat tilvækst, diarré, 
nedsat immunitet, abort. 

Ochratoksin < 0,1 ppm **) Mugnefrose (lyse nyrer), 
øget vandoptagelse og uri-
nering, nedsat tilvækst og 
foderoptagelse, nyre- og 
leverskader, nedsat immu-
nitet (evt. død) 

Aflatoksin 
B1 

<0,01 ppm a *) 
<0,02 ppm b *) 
<0,05 ppm c*) 

Nedsat tilvækst, øget foder-
forbrug, fedtlever, ødelagte 
leverceller, ondartede svul-
ster, nedsat immunitet 

*) Er beskrevet i ”Bekendtgørelse om foderstoffer”. Plantedi-
rektoratets bekendtgørelse nr. 346 af 3. juni 1993 
**) Skal opfattes som vejledende grænser ved opfodring af 
eget korn 
a) Fuldføder til små svin, b) Fuldfoder til store svin, 
c) Ublandede foderstoffer 

cvp
Indlæg på Seminar om planteværn 2002 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter



 2

De fleste symptomer på forgiftninger er ikke særlig karakteri-
stiske, og det kan være svært at afgøre, om problemerne skyl-
des svampetoksiner eller andre forhold ( fejlfodring, klimafejl, 
infektioner o.lign). Alle slagtesvin i Danmark kontrolleres på 
slagtelinien for forekomst af forandrede nyrer (mugnefrose). 
Afhængig af indholdet af ochratoksin kasseres hele slagte-
kroppen eller kun organerne. Især efter fugtige år ses høje kas-
sationsprocenter. I 1988 – året efter det fugtige år 1987- var 
kassationsprocenten høj. Her blev 4520 slagtesvin totalkasseret 
p.g.a. ochratoksin. 
Analyser af hvedekerner ved Plantedirektoratet har også vist, 
at der især findes meget Fusarium på kernerne efter år med 
meget nedbør i  juni-august. Nedbør under blomstring fremmer 
også Fusarium. 
I tabel 4 ses, hvilket indhold af vomitoksin og ZEA som DLG 
har fundet i hvede de senere år. Det fremgår, at i 2001 lå ind-
holdet af DON over grænseværdien på 1000ppb 
(=1ppm=1mg/kg) i 5 prøver. 
Ved formaling til mel halveres indholdet af Fusariumtoksiner. 
I foderblandinger til grise indgår skaldelene også men hvede 
udgør typisk kun 70 procent af indholdet. 
Analyser for toksiner udføres i Danmark af Bioteknologisk In-
stitut og af Steins Laboratorium.  
  

Fusarium i maltbyg 
Det er ikke fuldt klarlagt, hvorfor Fusarium kan føre til over-
skumningsproblemer i øl. 
Overskumning kan også forårsages af andre svampe end Fusa-
rium f.eks af lagersvampene Aspergillus og Penicillium, men 
så vil byggens spireevne være så påvirket, at den kasseres pga 
lav spireenergi. Fusariumangreb nedsætter ikke nødvendigvis 
spireevnen, hvorfor det er nødvendigt at undersøge kernerne 
for Fusarium eller stofskifteprodukter fra svampen for at hin-
dre problemer med overskumning. De danske malterier benyt-
ter hertil den såkaldte Carlsberg test. Denne test er en specifik 
immunologisk test (Elisa-test). 

Ved testen fremkommer en gul farvereaktion. Jo mere gul jo 
kraftigere angreb. Farvereaktionen aflæses i enheder. Nedenfor 
ses, hvordan farvereaktionen tolkes. Uanset antallet af enheder 
gælder det, at der ikke må være anmærkninger til kornets ud-
seende og lugt. 
 
������������������� �������������
Under 20 Byggen godkendes 
20-40 Byggen godkendes kun, såfremt spi-

reevnen er høj 
Over 40 Byggen godkendes normalt ikke, evt. 

kan der udtages en ny prøve af parti-
et, som undersøges 

 

Toksiner i økologisk korn 
Indholdet af Fusariumtoksiner i økologisk og konventionel 
korn varierer tilsyneladende ikke. Derimod har Fødevaredirek-
toratets overvågningssystem i perioden 1986-97 vist, at økolo-
gisk rug indeholder mere ochratoksin end konventionel rug. 
Årsagen hertil er ikke fuldt klarlagt, men det vurderes at en 
bedre håndtering af økologisk korn i forbindelse med nedtør-
ring vil nedsætte problemet væsentligt. 
 

Hvad kan landmanden gøre? 
Lagersvampene kan landmanden reducere til et minimum ved 
at tørre kornet ned til lagerfasthed så hurtigt som muligt. I ta-
bel 5 ses en driftsvejledning for lagertørringsanlæg. Det frem-
går, at det er vigtigt ikke at have for stor lagerhøjde ved høst af 
vådt korn. Endvidere er det vigtigt ikke at tilsætte for meget 
varme, da der herved kan dannes kondens mellem det nederste 
meget tørre korn og det øverste fugtige korn. Herved kan også 
dannes et tæt lag, som luften kun vanskeligt kan trænge igen-
nem. Endelig er det vigtigt at have tilstrækkelig blæserkapaci-
tet.  
 

 
�������� Indhold af DON og ZEA, ppb i hvedeprøver analyseret ved hjælp af ELISA hos DLG i 1998-2001. #��	�
��$������%����&���
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Antal pr. år Antal pr. år 
DON 

1998 1999 2000 2001 
ZEA 

1998 1999 2000 2001 
<30 20 13 0 0 0 31 14 27 8 
30-100 1 0 5 3 1-10 41 5 24 33 
101-200 3 6 14 10 11-20 10 1 1 14 
201-300 13 1 14 18 21-30 7 1 1 2 
301-400 19 2 13 12 >30 3 2 0 7 
401-500 7 0 3 3      
500-1000 32 0 4 15      
>1000 0 1 0 5      
I alt 96 22 53 66  92 23 53 64 
 
�������� Driftsvejledning for lagertørringsanlæg. (Kornbehandling, Landskontoret for Bygninger og Maskiner). 
Kornets vandindhold Under 20% 20-22% 23-24% Over 24% 
Lagtykkelse Maks. 3,0 m Maks. 2,5 m Maks. 2,0 m Maks. 1,5 m 
Tørring uden varme Blæser kører i dagtimerne efter 

ligevægtskema, dog min. 2 timer 
Blæser kører i døgndrift, indtil kornet føles ”levende” i toppen. Derefter 
i dagtimerne. 

Hygrostatstyret blæser Hygrostat stilles på 65% Hygrostat stilles på 85% i de første dage, derefter 65%. 
Let opvarmning u/automatik Varme tilsættes kl. 20-08 samt 

om dagen efter ligevægtskema. 
Ingen varmetilsætning, før kornet føles ”levende” i toppen. 

Let opvarmning m/hygrostat i 
hovedkanal 

Hygrostat stilles på 65%. Blæseren kører uafbrudt, indtil kornet er tørt. 

Korntemperatur Korntemperaturen følges i hele lagringsperioden. Der blæses med kold natteluft, når lufttemperaturen er 5°C 
under korntemperaturen. 
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Det kan nævnes, at man ved Danmarks JordbrugsForskning, 
Bygholm i 2000 har udført forsøg med tromletørring af byg og 
hvede. Det var her muligt at reducere mængden af Fusarium 
samt skimmel- og gærsvampe på kornkernerne, specielt  
ved høj tørretemperatur (60–65°C). Den mikrobiologiske kva-
litet af kornet kunne her forbedres væsentligt uden at skade de 
øvrige kvalitetsparametre for maltbyg og brødhvede. Metoden 
er dog ikke tilpasset praksis, hvor det kan være sværere at styre 
temperaturen, så spireevnen ikke nedsættes. Mht Fusarium, så 
er det også stofskifteprodukter fra svampen, der forårsager 
skumningsproblemerne, og en stor del af disse er ofte dannet 
før høst. 
Det kan endvidere nævnes, at frarensning af de mindste kerner 
i forsøg har vist sig at reducere angrebet af Fusarium. 
Marksvampene kan landmanden  kun påvirke i et begrænset 
omfang, da klimaforholdene i vækstsæsonen er af afgørende 
betydning for angrebene. Jo fugtigere vækstsæson, jo kraftige-
re angreb af Fusarium. I Danmark vurderes der at være ”Fusa-
rium-år” i et år ud af omkring 8-10 år. 
 

Forebyggelse af Fusarium 
Følgende forhold fremmer Fusariumangreb:  
• Høst af korn med høj vandprocent og langsom nedtørring  

(utilstrækkelig tørringskapacitet). 
• Dyrkning af modtagelige sorter - se figur 1. Krises mod-

tagelighed er pt usikker. Sorten har været næsten ligeså 
modtagelig som Ritmo i tyske forsøg. Forsøgene i figur 1 
har været indledende screeningsforsøg i spandeforsøg 
(semifield). Forsøgene er videreført som parcelforsøg i år 
og med flere sorter. Der udføres kunstig smitte. 
I andre forsøg har der været en rimelig god sammenhæng 
mellem angreb af Fusarium og indhold af toksiner – se fi-
gur 2. I disse forsøg var korrelationskoefficienten 0,86. 
Der har også været en god sammenhæng mellem Fusa-
riumangreb og strålængde – se figur 3. Forædlerne oplyser 
dog, at der fremover også vil komme kortstråede sorter på 
markedet, som har en rimelig god resistens mod aksfusa-
rium. 

• Dyrkning af hvede med forfrugt majs eller hvede. 
• Pløjefri dyrkning af hvede efter forfrugt majs eller hvede. 
• Lejesæd. 
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Betydningen af svampebekæmpelse 
Svampebekæmpelse har kun mindre effekt mod aksfusarium. 
Der er udført talrige forsøg, der belyser dette emne. Folicur har 
bedst effekt mod aksfusarium. I forsøgene i figur 1 er der an-
vendt  fuld dosering af Folicur, og sprøjtetidspunktet har været 
optimal, fordi der er udført kunstig smitte, og sprøjtningen har 
derfor kunnet placeres rigtigt. Forsøgene kan derfor ikke over-
føres til praktiske forhold. Andre forsøgsresultater ses i figur 4. 
I praksis anbefales det ikke at bekæmpe aksfusarium, fordi Fo-
licur har for dårlig effekt, når der anvendes nedsatte doser, li-
gesom smitten under praktiske forhold ikke kun sker på en en-
kelt dag. Smitten sker ofte omkring blomstring. Det er endvi-
dere svært at afgøre, om der i det pågældende år bliver et Fusa-
rium-år (ca 1 år ud af 8-10 år). 
I forsøg er det undersøgt hvilken effekt blandingen af Amistar 
og Folicur contra ren Amistar har på indholdet af vomitoksin 
og nivalenol – se tabel 6. Det fremgår, at der er en tendens til 
lavere indhold ved at bruge blandingen til aksbeskyttelse. 
Denne blanding anvendes også i meget stort omfang til aks-
beskyttelse i praksis (ca. 75 procent af tilfældene i 2001). 
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�������� Gennemsnitligt indhold af DON og NIV i kerneprøver (mikrogram/kg) fra 16 hvedeforsøg. (Landsforsøg og DJF-forsøg 
2000) 

Behandling DON 
Standard- 
afvigelse 

DON 

Antal forsøg 
med højeste 

DON 
NIV 

Standard- 
afvigelse 

NIV 

Antal forsøg 
med højeste 

NIV 

Ubehandlet 163 a 121 4 32 a 26 8 
Folicur * 140 a 133 4 17 b 16 1 
Amistar 195 a 147 7 23 a 20 3 
Amistar + Folicur 116 a 91 0 20 a 21 0 

    
    Lokalitet 

Fungicid 

Pr>F 
0,0001 
0,021   

Pr>F 
0,0001 

0,05   
*) indgik kun på 15 lokaliteter. Opus indgik på en lokalitet. 
 
 
 
 




