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DISPOSITION

• Bakgrund

− Mykotoxiner

− Syfte och omfattning

− Förutsättningar och antaganden

• Verktygets uppbyggnad

− ”Checklista”

− Faktatexter

• Tankar om användning



Kemiska faror av 
mikrobiologiskt ursprung

”Mykotoxiner är sekundära 
metaboliter producerade av 
mögelsvampar.”

VAD ÄR MYKOTOXINER?



Mykotoxiner som bildas i fält

• Deoxynivalenol, DON

• T2 och HT2 – toxin

• Zearalenon, ZEN

Mykotoxiner som bildas vid lagring

• Ochratoxin A, OTA

• Aflatoxin B1, B2, G1 och G2

VAD ÄR MYKOTOXINER?



SYFTE OCH OMFATTNING

• Tar upp de vanligaste mykotoxinerna

− Fusariumtoxinerna DON, ZEN, HT2- och T2-toxin samt 
Zearalenon

− Penicillium- och Aspergillustoxiner ochratoxin A och 
aflatoxiner

• Fokus på lagringstoxiner

− Störst möjlighet att påverka förekomst

• Kortfattad läsbar text

• Foder och livsmedel

• Extremväder och ”klassiska” skördeskador tas inte upp



FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANTAGANDEN

• Baserat på SMHI:s utsläppsscenarier 

− RCP 4,5, dvs en måttlig klimatförändring med CO2-
maximum 2040 och 

− RCP 8,5 med fortsatt höga CO2-utsläpp

Ökad temperatur

Mer nederbörd

Mer tork-perioder



KLIMATETS PÅVERKAN PÅ 
PRODUKTIONEN AV SPANNMÅL MM

• Längre vegetationsperiod (1-4 månader)

• Ändrat förhållanden mellan vår- och höstgrödor på 
många håll

• Mer majs, även tröskad

• Andra sorter, andra arter

• Varmare klimat ställer högre krav på 
lagringsförhållandena



KLIMATVERKTYG – FODER 

➢ Allmänt/intro

➢ Checklista

➢ Kort sikt (årlig)

➢ Lång sikt, investering

Fakta:

Mykotoxiner,

förekomst

Fakta:

Mykotoxiner,

Verkan/toxicitet

Fakta:

Konservering

Torkning

Kylning

Gastät lagring

Syrning

Ensilering



KLIMATVERKTYG – EXEMPEL 
1) SÄSONGSPERSPEKTIV

• Planering
− Växtodlingsplan med hänsyn till risk för 

fusariumtoxiner

− Planering av skördekedjan inklusive 
konservering
▪ Beredskap för hantering av spannmål med 

höga halter av mykotoxiner som bildas i fält
o Följ branschens löpande analyser

o Förbered för sortering av partier med olika 
kontaminationsgrad

− Planera för hantering av stor skörd
▪ Minimera mellanlagringen

▪ Kontrollera temperaturen

▪ Ha plan för överskott



KLIMATVERKTYG – EXEMPEL 
2) INVESTERINGSPERSPEKTIV

• Analysera hela kedjan från fält till 
förbrukning/leverans

− Varmare och kortare vintrar ställer högre 
krav på konservering och lagring.

− Mellanlagring utan tillskottskyla måste 
minimeras

− Temperaturövervakning - inget är billigare 
att mäta än temperatur!

− Planera för sortering



TEMPERATUR OCH VATTENHALT AVGÖR 
LAGRINGSTID



KONSERVERINGSMETODER – TORKNING

• Varmluft: Effektivt, men var noga med kylning

• Kalluft: Mindre effektivt: Risk för Ochratoxin A (OTA)

− OTA kan bildas vid 5-10 °C och drygt 16 % vatten

• Silotorkar är kalluftstorkar med omrörning och 
tillskottsvärme



KONSERVERINGSMETODER – KEMISKA 
METODER

• Syrabehandling: Avgörande med dosering efter 
vattenhalt. Var extra försiktig vid inlagring av partier 
med olika vattenhalt. Obs aldrig myrsyra till 
spannmål!

• Gastät lagring: Det måste vara tätt! Tillsätt gärna CO2

vid inläggning. Minimera syreinträngning vid uttag

• Slanglagring: Det måste vara tätt! Skydda slangen mot 
skador. Minimera syreinträngning vid uttag



KONSERVERINGSMETODER – KYLNING

• Aktiv kylning med kylaggregat kan användas för 
långtidslagring men är vanligare i samband med 
mellanlagring innan torkning

• Ännu ej så vanlig i primärproduktionen

− Jämn kylning är kritiskt



NÅGRA TANKAR OM ANVÄNDNINGEN

• Klimatverktyget är kortfattat och tänkt att finnas 
tillgängligt på webben

• En ”komihåglista” för att ta hänsyn till ökade 
mykotoxinrisker i ett varmare och fuktigare klimat

• Ett komplement till tekniska rådgivningsmaterial som 
fokuserar på utförande medan verktyget ska hjälpa till 
att ställa frågor vid planering och hantering.

• Under 2018 kommer klimatverktyget att utvidgas till 
andra fodergrödor som vall mm



TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!


