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Mykotoksiner
– affaldstoffer fra skimmelsvampe

• Mykotoksiner i malkekøernes foder er ikke et 
ukendt fænomen. 

• Svære at håndtere, da de både kan være 
vanskeligt at måle, og vanskelige at vurdere 
effekten af.

• Mykotoksiner er stofskifte-affaldsprodukter, som 
produceres af over 100 forskellige 
skimmelsvampe.

• Mange mykotoksiner er kendt for at påvirke dyrs 
trivsel.



Immunforsvaret virker ikke….

• Køers immunforsvar kan påvirkes negativt, så 
der ses flere sygdomstegn end vanligt, 
samtidig med at disse sygdomme er 
vanskeligere at behandle og kurere. 

• Det virker som om, at køernes eget 
immunforsvar ikke rigtigt ”spiller med” i 
forsøget på at bekæmpe en konstateret 
sygdom.



Fedtlever 
– hvorfor kom koen ikke i gang med at æde?



Mykotoksikoser.

• Sygdomme forårsaget af skimmelsvampe kaldes 
mykoser. Disse ses sjældent i Danmark som et problem.

• Sygdommene forårsaget af mykotoksinerne ses 
væsentligt oftere i det danske dyrehold.

• Disse sygdomme går under betegnelsen 
mykotoksikoser , og giver jævnligt anledning til store 
sygdomsmæssige udfordringer.

• Det er svært at diagnostisere disse mykotoksikoser pga. 
problemer med at finde repræsentative prøver af 
foderkilden indeholdende toksinet, ligesom det kan 
være svært at isolere toksinets rolle i et sygdomsforløb.



De daglige overvejelser.

Hvorfor hænger koen i bremsen? Er der noget galt med foderet?



Sådan finder du toksinerne i foderet:

• Toksiner kan spores og identificeres ved 
analyser af  foderet. 

• Ved analyse af foderet kan man vælge at teste 
de enkelte grovvarer i foderrationen eller at 
teste det færdige miks (fuldfoderet/TMR).



Svampetoksin-analyser tilbydes og 
udføres bl.a. hos:

• -Eurofins, Eurofins Agro, kontakt Louise Lund Christensen, +4586604242
• Eurofins tilbyder bl.a.:
• Fusarium-toksin analysepakke (DON, T-2, HT-2 og Zearalenon) til 2295,- kr.
• Ochratoxin A analyse til 1051,- kr. 
•

• -Alltech, kontakt Morten Hansen, mobil +4540187752
• Alltech tilbyder svampetoksin-testen ”Alltech 37 +”
• (tester for 55 forskellige svampetoksiner), koster 2350,- kr.
•

• -Biomin, kontakt Simon Skaarup Jensen, mobil +4520493861
• Biomin tilbyder 2 forskellige svampetoksin-test:
• Spectrum top 50 ( tester 55 forskellige svampetoksiner på 5 dage), koster 

300 Euro (ca. 2250,- kr.).
• Spectrum 380 (tester 380 forskellige svampetoksiner på 10 dage), koster 

også 300 Euro (ca. 2250,- kr.). 







Tolkning af fund af toksiner i foderet:

• Mykotoksiner i køernes foder betyder ikke 
nødvendigvis, at dyrene bliver syge. Det hænger 
sammen med drøvtyggeres fantastiske evne til 
at omdanne/nedbryde toksinerne via mikrobiel 
aktivitet i vommen!

• Men specifikke sygdomssymptomer og  
tilstedeværelsen af giftstofferne giver (når andre 
relevante årsager er udelukket) basis for at 
antage, at køernes evne til at neutralisere 
toksinerne er oversteget, og dyrets 
sundhedstilstand er negativt påvirket heraf. 



Tegn på toksin-påvirkning hos køerne:

• Don, ochratoksin og T2-toksin har 
immunosuppresiv effekt, hvilket ses ved at det 
toksin-påvirkede dyr tildrager sig flere 
sygdomme, og dyrets evne til hurtigt at blive 
raskt igen er reduceret. 

• Man kan fx se uspecifikke sygdomstegn hos 
nykælvere, hvor forekomsten af fx børbetændelse 
efter kælvning er unormalt høj kombineret med 
ringe effekt af  den valgte antibiotiske behandling 
mod infektionen.



Tegn på toksin-påvirkning hos køerne:

• Vomforstyrrelser 
(indigestion, diarre, 
nedsat foderoptag) kan 
tyde på forskellige typer 
af penicillin-toksiner fra 
det lagerskadede 
grovfoder – ofte 
græsensilagen.



Læs mere på LVK´s hjemmeside



Og se toksin-oversigt på ”Kvæg plus+”



1. Sygdommen skal kunne relateres til foderet.
2. Sygdommen skal ikke være smitsom, overførbar eller 

infektiøs.
3. Sygdommen skal ikke kunne henføres til forekomsten af en 

sygdomsfremkaldende organisme.
4. Sygdommen skal ikke kunne kureres med noget stof eller 

antibiotika.
5. Sygdomssymptomerne forsvinder, når det toksinforurenede 

foder fjernes.
6. En foderanalyse bekræfter, at der i foderet forefindes 

mykotoksiner, som er kendt for at kunne forårsage 
sygdomssymptomer.  

Regelsæt, som skal opfyldes for at man med 
rimelighed kan konkludere, at mykotoksiner er 

involveret i udvikling af sygdom:



Hvad hvis min besætning er 
mykotoksin-påvirket?

• Mykotoksinerne kan ikke fjernes fra foderkilden, 
når først toksinet er tilstede eller dannet i 
foderet. 

• Forskellige firmaer tilbyder midler, som ”binder” 
og neutralisere toksinerne. Der er forskellige 
beretninger om effekten heraf. 

• En mulighed  (evt. i kombination med toksin-
bindere) kan  være, at reducere andelen af det 
toksinholdige foder mest muligt, så dyrenes 
daglige optag af mykotoksiner minimeres.



Reducer toksin-påvirkningen

• Når dyrenes kapacitet til at omdanne og 
detoksificere mykotoksinerne er overskredet 
ved den aktuelle rationssammensætning, vil 
det være klogt at ændre på dette.

• Identifikation af det farlige fodermiddel og 
reduktion af dette i den samlede ration vil ofte 
være løsningen med forbedret produktion og 
sundhed til følge.



Case 1: svampetoksinet Penicillin Acid

• Ved de regelmæssige nykælverundersøgelser
konstateres det, at flere køer har vandig diarre. 
Dette ses også sporadisk og spontant ved køer 
senere i latationen. Tilsyneladende ingen rød tråd 
i hvilke køer som angribes.

Syge køer undersøges: 
• Der ses nedsat vommotorik. Hos de fleste køer er 

der ikke feber, nærmere subnormal temperatur.
• Forløbet strækker sig over 1-3 dage, hvor også 

mælkeydelsen er nedsat. Herefter retter koen sig, 
og opnår igen omtrent normal produktion. 



Case 1: svampetoksinet Penicillin Acid

• Årsag?? Noget tyder på, at køerne er ramt af 
en ”vom-forgiftning”, hvor det normale 
vommiljø skubbes ud af balance med svær 
diarre til følge. 

• Der udtages prøve af græsensilagen til 
toksinanalyse hos Alltech:

• Resultat: Stort indhold af svampetoksinet 
Penicillin Acid: 550,54 µg/kg.



Case 1

• Det er svært at se svampe-angrebne områder i 
snitfladen på græsensilage -stakken, men vi 
ved at toksinerne dannes ved iltning. Alle 
mistænkelige partier i græsensilagen kasseres. 



Case 1:Alltech resultatet:



Case 1:



Pløjefri dyrkning…….



Pløjefri dyrkning og T2



Pløjefri dyrkning og DON



Take home:

• Mykotoksiner kan være vigtige i din 
produktion.

• Ved mistanke: Lav grundigt detektivarbejde –
der kan være mange grunde til at køerne 
underpræsterer.

• Sammenhold toksin-analyseresultaterne med 
symptomerne. Hvor og hvorfor påvirkes 
køerne?

• Målret reduktionen af toksinpåvirkningen. 


