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Kända svamptoxiner
Toxin Finns i Giftverkan
Mjöldryga Råg, rågvete Kan påverka nervsystemet: svimning
toxinproduktion vete, gräsarter kramper, bakdelsförlamning, slöhet, ev
sker före skörd Möjligen i korn död. Kan även nedsätta blodgenomström-
 Havre ning och ge kallbrand, grisarna kan tappa
  öra, svans, tryne, reproduktionsproblem 
  och kastningar.

Ochratoxin Korn, havre, Ökat vettenupptag och därav urinering,
Toxinproduktion Vete, råg, majs, nedsatt tillväxt och foderupptagning, njur- 
efter skörd, Bönor och och leverskador, nedsatt immunitet.
lagerskador Jordnötter

Afl atoxin Majs, jordnötter Nedsatt tillväxt, ökad foderförbrukning.
Toxinproduktion Sojaskrå, ris, fettlever, förstörda leverceller, ondartade
före och efter skörd Spannmål svulset och nedsatt immunitet.

Zearalenon Korn, vete, råg, Gyltor: svullna könsläppar och juverkörtlar.
Toxinprod före o  Havre, majs, suggor: utebliven brunst och dräktighet
efter skörd Sorghum tidig fosterdöd, svagfödda grisar, aborter,
  nyfödda smågrisar: svullna och röda köns-
  läppar.

Trichothecener Majs, vete, råg,
>40 toxiner korn, havre, hö
tox.prod f o e skörd och halm.

Vomitoxin  Matvägran, uppkastningar, nedsatt tillväxt,
Tox.prod f o e skörd  diarré.

T-2 toxin DAS  Matvägran, uppkastningar, mag- och tarm-
toxinproduktion  blödning, mun- och hudförändringar, nedsatt
före o efter skörd  tillväxt, diarré, nedsatt immunitet, aborter.
Källa: InfoSvin, LU, Danmark.

Bekämpning med glyfosat
gynnar fusariumsvampar
En fyraårig studie i Kanada i de stora 
spannmålsområdena i prärien visar 
att glyfosfatbesprutning i odlingen 
har ett starkt samband med förekomst 
av fusariumgift i spannmål. Där har 
fusariumangrepp blivit ett allt större 
problem. 

Forskarnas uppgift var att se om de kun-
de identifi era odlingsfaktorer med betydel-
se för fusariumangrepp. 

Resultaten visade att odlingssystem och grö-
dan året före hade viss betydelse för Fusarium-
svampens förekomst. Men allra tydligast under 
de fyra åren var sambandet med besprutning 
med bekämpningsmedel innehållande glyfos-
fat. Besprutning senaste 18 månaderna ökade 
risken för fusariumangrepp ännu mer.
Studien presenterades 26 augusti 2005 i 

Crop Sci.2055 45:1908-1916.

450 suggor med 30,5 små-
grisar per sugga

Årets danska grisuppfödare är kompanjo-
nerna Torben Rasmussen och Karsten Rask 
Hansen, Maribo. De har nybyggd smågris-
produktion med 450 suggor och 30,5 små-
grisar per sugga.
2002 tänkte båda avveckla, eftersom de 

bor i en by där grannarna inte var gla-
da för ytterligare grisproduktion. De fann 
varandra och byggde en helt ny besätt-
ning tillsammans utanför byn. 4 personer 
är anställda. De har också 160 hektar åker. 
Källa: LVK.

Grisar vill ha nyheter
Grisar är undersökande, uppsökande och 

allätare. Hos frilevande grisar är nyfiken-
heten en överlevnadsfaktor. Ny dansk 
forskning visar att grisar vill ha perma-
nent tillgång till material att rota i och 
med nyhetsvärde. Materialet ska därför 
ha olika struktur och vara komplext och 
varierat, t ex ha stora och små, flata och 
runda stycken. Nyhetsvärdet uppfylls av 
växter med både blad och stjälkar. Be-
löning bör finnas i form av munsbitar i 
materialet. Källa: Danmarks Jordbrugs-
Forskning.

All salmonella i livsmedel 
ska rapporteras

Det är förbjudet att släppa ut salmonella-
smittade livsmedel på marknaden. Men reg-
lerna för egenkontroll tvingar företagen en-
dast att anmäla förekomst i kött och köttpro-
dukter. Anmälningskraven utökas nu till att 
gälla alla livsmedelsprodukter. Det är fram-
för allt förekomsten av salmonella i grod-
dar och kryddor som föranlett lagändring-
en. Källa: Jordbruksdepartementet.

Dansk klonad gris i vår
Den förste danske klonade grisen väntas 

födas till påsk. Lagen har tidigare förbju-
dit kloning, men nu är det tillåtet för för-
söksändamål.
-Värdet av klonade djur är svårt att bedö-

ma innan vi sett resultaten, säger Gabor Vaj-
ta, Danmarks Jordbrugsforskning. Projek-
tet drivs tillsammans med Institut for Hu-
man Genetik på Århus universitet. Källa: 
Århus Universitet.
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