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FÆLDENDE 
UVIDENHED
Det kan få 

store økonomiske kon-
sekvenser. Det samme 
kan manglende viden 
om krydsoverensstem-
melsesreglerne. 
Og skattereglerne.  
Og sådan kunne man 
blive ved. 

Flere slagtesvin
I Sønderjylland kunne der produceres 
90.000 flere slagtesvin årligt i 
eksisterende stalde, men lovgivningen 
spænder ben. 

Bekymring i Rusland
På den danskejede storfarm Idavang i Rusland 
håber Martin Thorsen og hans medarbejdere 
ikke de varslede handelsrestriktioner mod Rus-
land vil ramme deres foderforsyninger. 
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Viverda
Danmarks stærkeste

svampemiddel til korn!

LURMARK
Vest-Himmerlandsimporten • 9868 1315

Følg landbruget 
- hver dag...
Kontakt Hanne Gommesen
hago@effektivtlandbrug.dk  
eller ring på tlf. 63 38 25 49
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Kontakt Hanne Gommesen
hago@effektivtlandbrug.dk  
eller ring på tlf. 63 38 25 49

Prøveabonnement

tirsdag - lørdag

i tre måneder

kr. 500,-
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Mere end 40 foderprøver 
viste forekomst af i gennem-
snit 4,93 mykotoksin-typer 
pr. prøve. Det største fund 
af toksiner i én prøve var 
10 forskellige typer. Dyrlæ-
ge mener, at især majs - og 
håndteringen af afgrøden - er 
en væsentlig faktor.

AF JACOB LUND-LARSEN

n En ny test af 41 foderrationer fra 
danske kvægbesætninger viser, at der 
er massive problemer med forekom-
sten af mykotoksiner. Toksinerne er 
under stærk mistanke for at resultere i 
betydelige sygdomsforekomster i hus-
dyrbesætninger.  

- Jeg er meget overrasket. Og der er 
ingen tvivl om, at vi har brug for et nyt 
fokus på det her område, siger dyrlæ-
ge Erik Træholt, LVK, på baggrund af 
undersøgelsen.

I gennemsnit fandt man 4,93 typer 
mykotoksiner pr. prøve. Det største 
fund i én prøve var 10 forskellige typer 
toksiner.

Ifølge dyrlægen er den type af my-
kotoksiner, der er fundet i foderratio-
nerne, især kommet fra majsen, som 
anvendes i rationerne.  

Testen viser samtidig, at der er tale 
om en kombination af såkaldte præ-
dannede mykotoksiner som fusarium 
(DON), der dannes i majs i slutningen 
af vækstsæsonen kort før høst, samt 
penicillium-mykotoksiner. 

- Kombinationen af DON-relaterede 
mykotoksiner og penicillium-myko-
toksiner er rigtig dårlig, fordi det er en 
kombination, som går ind og forstyrrer 
køernes fordøjelse betydeligt, pointe-
rer Erik Træholt.

Dyrlægen anbefaler blandt andet, 
at fokus rettes mod håndteringen af 
majsen både i marken og hjemme på 
bedrifterne.

Prøverne er undersøgt via firmaets 
Alltechs testsystem, hvor hver prøve 
testes for forekomst af 38 forskellige 
mykotoksin-typer. 

Massive forekomster  
af forgiftet kvægfoder

En ny test af 41 foderrationer fra danske kvægbesætninger viser, at der er massive 
problemer med forekomsten af mykotoksiner.
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Mængde og antal af svampegifte  
i kvægfoder overrasker dyrlæge
Der er massive proble-
mer med mykotoksiner 
i danske mælkeprodu-
centers foderblandin-
ger, hvor der indgår 
majsensilage, viser ny 
undersøgelse. 

AF JACOB LUND-LARSEN

- Jeg er meget overra-
sket. Og der er ingen 

tvivl om, at vi har brug for et 
nyt fokus på det her område.

Sådan siger dyrlæge Erik 
Træholt, LVK, på baggrund 
af en frisk undersøgelse, hvor 
han sammen med en række 
mælkeproducenter har fået 
41 foderrationer til malke-
køer undersøgt for mykotok-
siner.

Prøverne er undersøgt via 
firmaets Alltechs testsystem, 
hvor hver prøve testes for fore-
komst af 38 forskellige myko-
toksin-typer. 

Foderprøverne, der er testet, 
er opsamlet på foderbordet 
kort tid efter, at rationerne er 
udfodret til køerne. De teste-
de foderprøver omfatter både 
fuldfoder samt kraftfoder, der 

for eksempel er tildelt i en 
kraftfoderautomat. 

Fem-ti toksintyper 
pr. prøve
Undersøgelsen taler ifølge dyr-
lægen sit eget tydelige sprog. 
I gennemsnit fandtes der så-
ledes 4,93 mykotoksin-typer 
pr. prøve. Og det største fund 
af toksiner i én prøve var 10 
forskellige typer.

Mykotoksiner er affalds-
produkter, som produceres af 
over 100 forskellige skimmel-
svampe.

- Den type af mykotoksiner, 
vi fandt i foderrationerne, er 
især kommet med majsen. In-
gen tvivl om det. Og den røde 
tråd i det her er, at der er tale 
om prædannede mykotoksi-
ner, som går ind og påvirker 
køernes immunforsvar, for-
klarer dyrlægen.

Prædannede mykotoksi-
ner er eksempelvis fusarium 
(DON), der dannes i majs i 
slutningen af vækstsæsonen 
kort før høst.

- Samtidig finder vi også be-
tydelige mængder penicilli-
um-mykotoksiner i foderet, og 
det kan være fra både græs- og 
majsensilage. Og kombinatio-
nen af DON-relaterede myko-

toksiner og penicillium-my-
kotoksiner er rigtig dårlig, for-
di det er en kombination, som 
vi oplever går ind og forstyrrer 
køernes fordøjelse betydeligt, 
pointerer Erik Træholt.

Forstyrrende effekt
Penicillium-mykotoksiner 

findes i næsten 80 procent af 
prøverne. Disse toksintyper 
dannes typisk i ensilagestak-
kene efter høst og kan findes 
både hos majs, græs og helsæd 
m.m.

Problemet med disse peni-
cillium-mykotoksiner er, at 
de forværrer effekterne af de 
øvrige toksiner i rationen. 

- Dette hænger sammen 
med den forstyrrende effekt, 
som penicillium-mykotok-
sinerne har på vommiljøet. 
Egentligt har drøvtyggere en 
stor evne til at neutralise-
re diverse toksiner via deres 
enorme pulje af mikroflora 
i vom og tarm, men her kan 

penicillium-mykotoksiner-
ne desværre reducere denne 
evne væsentligt med muligt 
sygdomsudbrud til følge, for-
klarer dyrlægen.     

Cocktail-effekt
Altså en form for cocktail-ef-
fekt?

- Ja, lige præcis. I praksis op-
lever jeg som dyrlæge, at jeg 
støder på syge køer, som ender 
med at »vælte« helbredsmæs-
sigt. De er simpelthen ikke i 
stand til selv at bidrage til 
deres egen helbredelse, fordi 
deres immunforsvar er ned-
brudt. Og det er vanskeligt at 
stille en egentlig diagnose.

- Jeg oplever samtidig køer, 
der slet ikke reagerer på anti-
biotika. Det er som at hælde 
vand på en gås. Det preller 
simpelthen af. Og jeg er, efter 
at have beskæftiget mig med 
den her problemstilling i flere 
år nu, mere og mere overbe-
vist om, at det hænger sam-
men med de mykotoksiner og 
mængden heraf, som vi finder 
i foderet.

- Og det er netop det, den 
her analyse af de 41 foderrati-
oner også påpeger, siger Erik 
Træholt.

      jll@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 48

KVÆGFODER

Hovedproblemer - og indsatsområder
n Fusarium-syre findes i 90 procent af prøverne. Fusarium-syre dannes på planterne sidst 
i vækstsæsonen og er en indikator for, at der er fusarium-skimmelsvampe i foderet. Én af 
toksinerne fra fusarium er DON, som er kendt for sine skadelige effekter såsom nedsat 
foderoptag, forstyrret vommiljø og nedsat immunforsvar.

Svampetoksiner dannet på afgrøderne i sidste del af vækstsæsonen er et væsentligt 
problem. Forebyggende indsatser heroverfor er sædskifte, stubmarkhåndtering, svampe-
sprøjtning.

Svampetoksiner dannet i stakken under/ved/efter lagring er især penicillium-mykotoksin, 
som forværrer problemet med forekomst af de øvrige mykotoksiner. Implementering af et 
kontrolprogram anbefales - herunder toksinbinder, reduktion i andel af »farligt foder« m.m.   

Kilde: Erik Træholt, LVK

Det er kommet bag på kvæg-
dyrlæge Erik Træholt, LVK, hvor 
store problemer med mykotok-
siner der er i 41 forskellige fo-
derrationer, som er blevet testet 
hos firmaet Alltech.  

Majs skal have fuld fokus
Køer, som fik valget 
mellem to foderblan-
dinger, valgte blanding 
med et højt toksinind-
hold fra. 

AF JACOB LUND-LARSEN

Køer vælger mykotok-
sin-holdigt foder fra, 

hvis de får muligheden. Det 
tyder et forsøg fra praksis i 
hvert fald på.

- Jeg har været med til at 

give køer fra to naboejen-
domme valget mellem fo-
deret fra ejendommene. På 
forhånd vidste jeg, der var 
problemer med foderet fra 
den ene ejendom, mens jeg 
vidste, at foderet fra den an-
den ejendom var langt mere 
friskt og indbydende at se på 
og lugte til.

- Resultatet var da også, 
at køerne helt fravalgte det 
foder, jeg fornemmede, der 
var problemer med. Og ef-
terfølgende viste vores fo-
deranalyse da også, at det 

foder, dyrene fravalgte, var 
det, som havde den højeste 
forekomst af mykotoksiner 
blandt de 41 foderrationer, 
vi testede, forklarer dyrlæge 
Erik Træholt, LVK.

Pløjning og sædskifter
Ifølge dyrlægen er årsagen til, 
at to naboejendomme kan 
få vidt forskelligt foder, at 
de håndterer majsen både i 
marken og hjemme på gården 
forskelligt.

- Der skal fuld fokus på maj-
sen. For mig at se er det ikke 

majsandelen i sig selv, der er 
et problem. Det er derimod 
dyrkningen og håndteringen 
af majsen. Nogle landmænd 
har mere fokus på at pløje kor-
rekt og på at lave strategiske 
sædskifter end andre. Og det 

betyder, at deres majs er langt 
sundere som foder, fordi de 
derved eliminerer en betydelig 
del af svampe i jord og afgrø-
der på marken.

- Også håndteringen - ek-
sempelvis brugen af toksin-
bindere - hjemme på ejen-
dommen, er vidt forskellig fra 
landbrug til landbrug. Og den 
forskellige håndtering resulte-

rer i sidste ende i foder af vidt 
forskellig kvalitet, vurderer 
Erik Træholt.   

Forskellene i majshånd-
teringen kan dermed både 
aflæses i dyrenes sundheds-
tilstand, i mælkeydelsen og 
på mælkeproducenternes 
bundlinje.

      jll@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 48

Hvis jorden pløjes så sløset som her, vil det have en effekt på den efterfølgende afgrøde, fordi man 
ikke får håndteret skimmelsvampe fra den høstede majs effektivt. Og er der tale om majs efter majs, 
kan det få store følger for det kvægfoder, som majsen er en væsentlig bestanddel af, påpeger dyrlæge 
Erik Træholt, LVK.  
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