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FUSARIUM-TOKSIINIT
Vilja ja viljatuotteet
Fusarium-toksiinit ovat pääasiassa Fusariumhomeiden tuottamia homemyrkkyjä. Näitä homeita, joita kutsutaan myös punahomeiksi, esiintyy luonnostaan maaperässä, jossa ne osallistuvat
kasvinjätteiden hajottamiseen. Useat Fusarium
lajit ovat kuitenkin myös kasvitaudin aiheuttajia
ja ne tuottavat monia erilaisia hometoksiineja,
fusarium-toksiineja.
Tärkeimmät fusarium-toksiinit ovat:
A-Trikotekeenit:
• T2 Toxin
• HT2 Toxin
B-Trikotekeenit:
•
•
•
•

Deoxynivalenol (DON)
Acetyldeoxynivalenol
Nivalenol (NIV)
Fusarenone X

Muita Fusarium-toksiineja
• Zearalenone (ZON)
• Fumonisiinit

ESIINTYVYYS JA LEVIÄMINEN
Fusarium hometartuntoja esiintyy erityisesti viljoissa, kuten vehnässä, ohrassa ja kaurassa sekä
maississa. Tartunnan seuraukset voivat olla sadon
heikentyminen ja mykotoksiinien muodostuminen.
Homeiden kasvuun ja/tai mykotoksiinien muodostumiseen viljassa vaikuttavat monet tekijät, kuten
esim. sääolosuhteet (erityisesti puintiajankohtana),

viljalajike ja viljan lakoisuus. Vastoin muita homeita
ja niiden itiöitä Fusarium ei leviä tuulen mukana,
vaan tartunta tapahtuu maaperän (kasvinjätteet),
eläinten tai työvälineiden välityksellä. Homeen
itiöt ovat tahmeita ja tarttuvat helposti esim. eläinten karvoitukseen. Ilman mukana leviäminen olisi
muutoinkin vaikeaa, sillä home kasvaa yleensä kasvien sisäosissa tai jopa maan alla.
Lisäksi homeen itiöt eivät siedä UV-valoa, sillä niissä ei ole mitään suojaavia pigmenttejä. Tästä huolimatta fusarium-homeita esiintyy yleisesti meidän
ympäristössä. Niiden itiöitä löytyy elintarvikkeissa
ja rehuissa, tekstiileissä ja jopa voiteluöljyissä.
Seuraavia keinoja voidaan käyttää hometartuntojen vähentämiseksi maa-taloudessa:
•
•
•
•
•

Viljelykierto
Viljalajikkeen valinta
Siemenen peittaus
Hyvän ja elinvoimaisen kasvuston ylläpitäminen
Maan muokkaus

Käännä

LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSIA

ANALYSOINTI

Europpalaisella tasolla asetus (EY) No. 1881/2006
asettaa enimmäismäärät fusarium-toksiinien esiintymiselle tietyissä elintarvikkeissa (kts taulukko 1).
Rehuille on sen sijaan olemassa vain suositusarvoja
(EU-suositukset 2006/576/EC.)

Eurofinsin mykotoksiiniosaamiskeskusten asiantuntijoilla on pitkä kokemus fusarium-toksiineista.

Hometoksiinit esiintyvät yleensä raaoissa elintarvikkeissa erittäin epätasaisesti jakautuneena. Siksi
edustava näytteenotto on perusedellytys tulosten
luotettavuuden kannalta. Asetus (EY) 401/2006
antaa yleismaailmallisesti pätevät toimintaohjeet
viralliselle hometoksiinien näytteenotolle.

Laboratorioiden laitekantaan kuuluvat mm. erilaiset homogenointilaitteet, joiden avulla voidaan
käsitellä myös suuria näytetilavuuksia (jopa 10kg).
Laboratorioilla on käytössä lukuisia räätälöityjä ja
tarkkoja eristys- ja puhdistustekniikoita, kuten immunoaffiniteettikromatografia. Yhdessä tarkkojen
määritys- ja tunnistustekniikoiden kanssa, kuten
HPLC fluoresenssilla tai tandemmassa-spektrometrillä, laboratorioillamme on mahdollisuus detektoida fusarium-toksiineja myös erittäin alhaisissa
pitoisuuksissa.
Analyysivalikoimasta löytyy sekä nopeita seulontamenetelmiä raaka-aineiden nopeaan vapauttamiseen kuin myös vaativampia tunnistusmenetelmiä.

Taulukko 1: Joitakin enimmäismääriä Fusarium-toksiineille elintarvikkeissa
(KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1881/2006)
Tietyt elintarvikkeet
(Enimmimmäismääriä muille tuotteille on myös olemassa)

Enimmäismäärä [µg/kg]
FB1/FB2*

DON*

ZON*

Prosessoimaton vilja (muut kuin maissi, durum-vehnä ja kaura)

1250

100

Prosessoimaton kaura ja durum-vehnä

1750

100

Prosessoimaton maissi (paitsi prosessoimaton maissi märkäjauhatukseen)

1750

350

4000

Pasta (kuiva)

750

-

-

Leipä (mukaan luettuna pienet leipomotuotteet), kakut ja leivonnaiset, keksit
ja pikkuleivät, viljavälipalat sekä aamiaishiutaleet (paitsi maissipohjaiset tuotteet)

500

50

-

Maissipohjaiset aamiaishiutaleet ja maissivälipalat

500

100

800

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat (lukuun ottamatta maissipohjaisia
valmisruokia) ja muut lastenruoat

200

20

-

Imeväisten ja pikkulasten maissipohjaiset valmiruoat

200

20

200

-

400

-

Jalostettu maissiöljy
* DON: Deoxynivalenol; ZON: Zearalenone; FB1/FB2: Fumonisine B1 ja B2 (summa)
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