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Mögel i spannmål och halm
kan orsaka dyrbara störningar
Sverige har haft bra skördeväder i år 
med få undantag. Trots bra skörde-
väder gäller det att hantera, torka och 
lagra spannmålen på bästa sätt. Den 
ska torkas ner till lagringsduglig vat-
tenhalt, <14%, annars kan det produ-
ceras ochratoxin. Tillväxer mögel kan 
det skapa problem i produktionen. Det 
gäller spannmål och halm.

mögel
Även under växttiden kan spannmål drab-

bas av svampen fusarium. Smittan sker re-
dan under blomningen/axgången om det 
då är mycket nederbörd. Även en sen höst 
med sen skörd på grund av mycket neder-
börd ökar risken för Fusarium. I Danmark 
var det under 2003 och 2004 goda betingel-
ser för fusariumsmitta, stod att läsa i ds-nyt 
januari 2005. Otillräckligt torkad spannmål 
kan få tillväxt av ochratoxin.

Flera toxiner samtidigt ger tidigare 
symtom
De mest frekventa fusariumtoxinerna är vo-

mitoksin, nivalenol och zearalenon. Av dessa 
kan en eller fl era fi nnas i kärnorna, enligt 
danska undersökningar. Vid utfodring kan 
då uppstå problem. Från Danmark har det 
förekommit att besättningar funnit symtom 
på toxinförgiftning även om det analysera-
de värdet legat under gränsvärdet. Tydligen 
är det så att fl era toxiner tillsammans ger en 
negativare effekt tidigare än ett gränsvärde 
för ett enkelt toxin.
Ett parti spannmål som är bemängt med 

fusariumsmitta har rödaktiga kärnor, en-
ligt en artikel i ds-nyt av Lisbeth Jörgen-
sen, LU, Danmark. 
För att minska risken för fusariumangrepp 

i kärnorna ska inte vete odlas på mark där 
förfrukten varit majs. Vete efter vete på mar-

ker med oplöjd mark ökar också risken för 
fusariumangrepp. Odla sorter som inte är 
mottagliga för fusarium. 
Ökad risk för fusariumangrepp kan det bli 

vid nederbörd, speciellt vid vetets blomnings-
tid/axgång. Jordbruksverket har meddelat i 
år att det fanns fusariumangrepp på en del 
vetefält. Därmed kan problem uppstå, kan-
ske även på vete avsett för livsmedel.

Viktigt med snabb nedtorkning
Det är viktigt med snabb nedtorkning av 

kärnorna för att sänka vattenhalten till lag-
ringsduglig nivå. Annars kan det bli lagerska-
dor och därmed förekomst av toxinet och-
ratoxin. Toxiner som negativt påverkar pro-
duktionen. Under min praktiska tid i pro-
duktionen fi ck vi rejäla problem med sug-
gor och smågrisar då orsaken visade sig vara 
mögligt vetekli i fodret. Det blev ätproblem, 
de digivande suggorna fi ck juverinfl amma-
tioner, de diande smågrisarna magrade och 
fi ck diarré, osv. Dödligheten steg. När vete-
kliet togs bort från fodret återgick allt till 
det normala. 
Under den trösksäsongen var det en peri-

od på några veckor mellan korn- och vete-
skörden som var regnig. Det var under den-
na tid som det tydligen bildades mögel på 
kärnorna. Vilken typ av mögel det var blev 
inte analyserat.

Det är även producenter som köpt spann-
mål med lagerskador, som blivit sjuka av de 
toxiner som fanns i spannmålen. Grisarna blir 
också sjuka på olika sätt, se tabell. 
Även halmen blir mögelangripen vid då-

ligt väder och bärgning. Detta påverkar ock-
så djurens hälsa, liksom det är psykiskt be-
svärligt för personalen. Därmed försämras 
produktionen negativt med sämre ekono-
miskt resultat som följd.

Nils Andersson

Hur påverkar toxinerna
grisarnas immunförsvar?

Rödfärgade kärnor är tecken på Fusari-
um smitta. I sådana partier är det stor risk 
för högt innehåll av toxiner. Bild från ds-
nyt jan 2005.

Halmbalarna 
bör förvaras på 
rätt sätt för bäs-
ta kvalitet och 
minimala pro-
blem i produk-
tionen.

När jag tar del av uppgifterna i tabel-
len om de olika toxinerna blir jag 
konfunderad. Får grisarna i sig någon 
eller några av toxinerna får de nedsatt 
immunitet. Det vet alla som jobbar 
med djur vad det innebär. Med nedsatt 
immunitet finns risk att grisarna blir 
sjuka. 

kommentar
Finns då virus i stallet, som kanske sprids via 

ohyra, kan det infektera grisarna som kan bli 
sjuka. Om PMWS eller andra zoonoser fi nns 
i stallarna, ges de större möjlighet att utveck-
la sig om grisarnas immunförsvar är nedsatt 
på grund av mögeltoxiner?? Kan det nedsatta 
immunförsvaret hos djuren, orsakat av toxiner-
na, även påverka klövhälsan hos djuren nega-
tivt eller försvåra för djuren att utnyttja olika 
näringsämnen som behövs för bra klövhälsa? 
Med mögeltoxiner i foder och i luften, liksom 
bakteriehärdar på sliten, dålig inredning med 
sprickor och nere i slitna golv, påverkar det ne-
gativt lungfunktionerna hos djuren? Om det 
påverkar djuren fi nns ju även risk att det på-
verkar personalen negativt. Vi människor är 
ju mycket lika grisarna genetiskt.

Smittämnen i både foder och halm
I samband med smågrisarnas avvänjning 

fortsätter normalt deras totala immunitet 
att öka. Men fi nns då samtidigt möglig halm 
i boxarna med sina toxiner kan det göra att 
immuniteten trots allt minskar och sjukdoms-
bilden kan öka. Kanske med ökad dödlig-
het som följd. 
Beträffande foder följer det med många 

olika smittämnen i olika foderkomponen-
ter, såväl i torr- som i blötfoder, som kan 
göra grisarna sjuka, beroende på deras ned-
satta immunitet. 

Hur motverka detta? 
Som jag ser det och från min egen praktis-

ka erfarenhet är det att ha klanderfria skör-
deprodukter. Detta innefattar väl nedtorkad 
spannmål och torr och mögelfri halm som 
lagras under tak. Men även att oönskade 
besökare och djurtransportbilar hålls bor-
ta från anläggningen för att undvika smit-
toöverföring från dessa. Viktigt är också att 
hålla mycket hög hygien överallt i anlägg-
ningen. Hög hygien innefattar även foder-
delen i såväl stallavdelningar som i foder-
kök. Inga foderrester får ligga kvar någon-
stans och ruttna och mögla. 
Ohyra, fl ugor, möss och råttor, ska elimineras. 

Dessa kan sprida olika sjukdomar till och mel-
lan djuren. Kattor inte att glömma, som kan lig-
ga under någon värmelampa tillsammans med 
grisarna. Eventuella inköp av djur ska hållas i 
karantän i tillräckligt lång tid, enligt Svenska 
Djurhälsovårdens rekommendationer.

Omlöp försämrar ekonomin
Suggbesättningar som har mycket omlöp 

och kastningar, aborter, har kanske ströma-
terial eller foder med innehåll av toxiner som 
ger dessa problem. Enligt tabellen kan mö-
gelangripen halm orsaka utebliven brunst 
och dräktighet, eller aborter. Om halm som 
innehåller mögel, uppförökas dessa i strö-
bäddarna när halmen blöts ner? Det mö-
gel som fi nns kvar i halmen när det körs ut 
på marken som gödsel, överlever möglet i 
gödseln? Kan möglet överleva eller uppför-
öka sig i marken där det senare kan infek-
tera kommande grödor?

Nils Andersson
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OREGO-STIM

Ring mig
Eva Dalakli 

för mer 
information!

• ger friska suggor 
och smågrisar 

• färre bakterier 
i suggans gödsel

• ger bättre hälsoläge

OREGO-STIM® fodertillskott

Finns nu även hos Lantmännen i smågrisfoder 
och suggfoder. Kontakta din piggforsäljare!
Fodertillverkare som använder OREGO-STIM:
Lantmännen, nu även Kalmar Lantmän
Hönryds Kvarn, Långås
AB Johan Hansson, Uppsala
Åhus Agroprodukter, Åhus
Spannexgruppens kvarnar
Knislingeortens Lagerhusförening, Knislinge
Teknosan
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SOJALL FO DER SY RA
✔ Förebygger avvänjningsdiaréer
✔ Ökar tillväxten 
✔ Ersätter vassle
✔ Är en ren naturprodukt
Innehåll:
Vinäger, surkålsaft, pepparrotsaft

Ladugårdsinrede i Jung AB
535 92  Kvänum
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