
Odlingtekniska åtgärder  
för att minimera risken  
av mögeltOxiner

Axfusarios i spannmål

I Finland har spannmålsbranschens samarbetsgrupp  (VYR) /säkerhetsarbetsgruppen i samarbete med MTT, Evira och 
ProAgria gjort regelbunden uppföljning av mögeltoxiner i spannmål fr o m 1999.  För uppföljningen har man utvecklat 
ett system som består av uppsamling av spannmålsprov, analyser, betraktandet av resultaten samt riskutvärdering mot 
bakgrundsinformationen. Uppföljningen omfattar spannmålsodlingen i hela Finland.  Provmaterialet samlas via Eviras 
kvalitetsuppföljning av spannmål.  Analyserna genomförs i MTT:s  laboratorium för forskning om växtproduktionen med 
användandet av ackrediterade kromatografiska metoder. 

Vad är mögeltoxiner?
Toxiner är mögelsvamparnas ämnesomsättningsprodukter 
som ofta är giftiga för människor och djur. Produktionen utlö-
ses av olika miljöfaktorer antingen på åkern eller i spannmåls-
lagret.  Långvarig exponering av toxiner försämrar husdjurens 
produktion och motståndskraft och orsakar störningar i frukt-
barheten. Långvarig exponering är skadlig och man känner 
ännu inte i dag till alla verkningar.  Akuta förgiftningssymtom 
är sällsynta. 

Fusarium-svamparna bildar i första hand deoxynivalenol 
(DON), T-2 och HT-2 toxiner samt  zearalenon. För spannmål 
i livsmedelsanvändning är gränsvärdet för DON-toxiner 1750 
mikrogram per kg för havre och 1 250 mikrogram per kg för 
övriga spannmål. Gränsvärdet för zearalenon är 100 mikro-
gram per kg. För foderspannmål och toxinerna T-2 och HT-2 
gäller tillsvidare endast rekommendationer.  

.

Hurdant är läget i Finland?
1999-2011 var halterna av DON-toxiner i finska spannmåls-
prov i medeltal 285 mikrogram per kilo.  Halterna varierade 
från 25 (nedre gränsvärde ) till 1 750 mikrogram/kg. Enstaka 
höga halter (3 000 – 8 800 mikrogram/kg) har påträffats årli-
gen i havre, korn och vårvete. Halterna har i genomsnitt varit 
högre i havre medan man inte påträffat nämnvärt förhöjda 
halter i höstspannmål och maltkorn. T-2 och HT-2 halterna har 
börjat öka i Finland speciellt i havre och foderkorn.  Zearale-
non har observerats i små mängder endast i enstaka prov.

Vad är rödmögel och hur bekämpas det?
Rödmöglen sprids i jordmånen via växtrester och utsäde. Röd-
möglen gynnas av försommartorka och senare under växtpe-
rioden av fuktiga och regniga väderförhållanden. Broddar un-
der utveckling besmittas redan under blomningen, men även 
senare under växtperioden på utsidan. 

Rödmögel kan bäst förebyggas genom att välja en kvalitets-
mässigt god och iståndsatt eller sertifierad spannmålssort samt 
genom betning och växtföljd. Bekämpningspreparaten mot 
rödmögel har en liten effekt, men endast om behandlingen 
sker i ett senare skede, i början av blomningen. I bekämpning-
en av rödmögel är dessutom satsningarna på ett livskraftigt 
växtbestånd, sortval (tidighet, stråstyrka), samt omsorgsfull 
torkning av  spannmål till under 14 % fukthalt så snabbt som 
möjligt efter tröskandet beaktansvärda faktorer. Spannmålets 
kvalitet kan också förbättras genom sortering. Små och för-
krympta korn är ofta besmittade av rödmögel och innehåller 
höga halter av mögeltoxiner. Med skalning av spannmål kan 
man också märkbart reducera toxinhalten. 

Rödmögelsvampar (Fusariumsvampar) är sjukdomsalstrare som förekommer i växtrester och orsakar stråbassju-
ka och rödmögel i axen på spannmål. Fusariumsvamparna kan bilda giftiga ämnen (mögeltoxiner) i spann-
målskorn under utveckling. Man har tillsatt stadgar om största tillåtna mängd rödmögeltoxiner i spannmål.  
Gränsvärdena gäller all spannmål som säljs till industrin för livsmedelsanvändning. För fodersäd finns rekom-
menderade gränsvärden.

• iståndsatt utsäde
• växtföljd
• sortart 

nyckelord för kontroll över mögeltoxiner är

• betning
• torkning
• sortering

Mera information: www.vyr.fi /tuotanto- ja viljelytietoa



Odlingsområde och skifte Risken för rödmögel

ökar 
inte

liten måttlig stor egna observationer

Område

odlingszon 1 alla spannmål

odlingszon 2 alla spannmål

odlingszon 3 alla spannmål

odlingszon 4 alla spannmål

Åkerskifte
jordart

lerjord

mo, sand

mull

gyttja, gyttjelera

torv

lskiftets pH under 6,0 alla spannmål

Förfrukt

Samma växt 2 år i rad
havre

övrig vårsäd

Samma växt 3 år i rad havre

övrig vårsäd

Samma växt 4 år i rad havre

övrig vårsäd

Markbearbetning

växtperiodens  
såningsmetod

direktsådd
forskningsresultaten otillräckliga

annan än direktsådd

markbearbetning  
föregående höst

höstplöjning

forskningsresultaten otillräckligalättbearbetning

ingen markbearbetning

Odlingsteknik

Odlingssätt
konventionell odling

havre

övrig vårsäd

ekoodling alla spannmål

Odlingsväxt

spannmål

havre

korn, vårvete

maltkorn

höstsäd

sort
havre

övrig vårsäd

Utsäde

oiståndsatt utsäde alla spannmål

certifierat utsäde alla spannmål

obetat utsäde alla spannmål

gödsling
balanserad gödsling som baserar sig på åkerns bördighet,  
alla spannmålssorter

ensidig gödsling, alla spannmålssorter

växtskydd

ogräsbekämpning
havre

övrig vårsäd 

ogräs- och sjukdomsbekämpning
havre

övrig vårsäd 

ogräsbekämpning och växtreglering
havre

forskningsresultaten otillräckliga
övrig vårsäd 

väderförhållanden under växtperioden
väderförhållanden  
i början på växtperioden början på växtperioden

regnigt

torrt

väderförhållanden  
under blomningen blomningen

regnigt

torrt

väderförhållanden  
under skördesäsongen

skördesäsongen
sen

regnigt

temperaturvariationer stora

skördandet och torkning

liggsäd-%

under 25 % alla spannmål

5 - 25 % havre

övrig vårsäd

över 25 % alla spannmål

torkning

varmluftstorkning,  
fukt-% vid tröskning

under 25 %

över 25 %

skörden torkas ej genast,  
fukt-%

under 14 %

över 14 %

Iståndsättning osorterat alla spannmål

Lagring lagerutrymmen bristfälliga

Risktabell

Broschyren har utarbetats av Spannmålsbranschens samarbetsgrupp (VYR), 
MTT, Evira och ProAgria och finansierats av jord- och skogsbruksministeriet. 


