Branschrekommendationer beträffande spannmålshandelns hantering av DONproblematik i skörd 2013*
1.
Gränsvärden
För spannmål gäller ett lagstadgat gränsvärde om 1250 µg/kg utom för grynhavre där
gränsvärdet är satt till 1750 µg/kg. För foderspannmål finns det ett riktvärde på 8000 µg/kg.
Detta riktvärde skall hanteras som ett gränsvärde, dvs partier som ligger över detta värde skall
hanteras som otjänliga för foderändamål.
2.
Riskanalys, provtagning och anlysering
Det är viktigt att varje företag gör en analys beträffande risken för inleveranser av spannmål
med höga mykotoxinhalter. Detta görs lämpligen genom att ta del av branschens rapporter
från förprovtagningsprojektet och kombinera detta med egen provtagning och analysering.
För så rättvisande provsvar som möjligt är av synnerlig vikt att provet är så representativt som
möjligt.
I dagsläget används två huvudmetoder för DON-analyser. Det vanligaste laboratorietestet är
ett s k Elisa-test, som bl. a. utförs av Eurofins. Det finns också ett par olika snabbtest i
marknaden, där analysen sker med hjälp av provstickor.
3.
Sortering och avräkning
Spannmål från 2013 års skörd bör, om och när så erfordras, sorteras och avräknas i tre olika
fraktioner, som därmed också utgör tre olika grundkvaliteter för handeln med spannmål.
Dessa fraktioner är följande.
a)
Livsmedelsråvara- vara som förutom grundläggande kvalitet har har ett DON-värde på
högst 1250 µg/kg (1750 för grynhavre)
b)
Foderspannmål- vara som förutom grundläggande kvalitet har ett DON-värde på högst
8000 µg/kg .
c)
Bränslekärna-vara som har ett DON-värde över 8000 µg/kg.
4.
Ekologiska produkter
Ekologiska produkter skall i DON-hänseende hanteras på samma sätt som konventionell vara.
5.
Löpande kontroll
DON-läget kan förändras snabbt, bl a till följd av väderomslag. Alla aktörer uppmanas därför
att utifrån egen riskbedömning fortlöpande under säsongen provta och analysera
spannmålsleveranser med avseende på DON
6.
Andra mykotoxiner
Även om det framförallt är DON som de senaste åren utgjort ett problem i svensk spannmål,
finns anledning att utifrån en riskanalys provta och analysera spannmål även ifråga om andra
fusariumorsakade mykotoxiner, i första hand Zeralenon (ZEA), T-2 och HT-2.

* Rekommendationerna har arbetats fram i samråd mellan Lantmännen, Svenska Foder AB
och Föreningen Foder och Spannmål.

