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1.1. Produkter med skærpet risikoprofil: Kokos- og bomuldsfrøkager,
rismel/-skaller og majs (konventionelle og økologiske produkter)
Risikoprofil
Ovenstående produkter udgør en specifik risiko for indhold af aflatoksin. Den øgede risiko knytter sig specielt
til kokos, bomuld, rismel/-skaller samt majs dyrket i Sydeuropa og andre varme klimaer.
Aflatoksinindholdet er inhomogent fordelt i varen, hvorfor det er nødvendigt at analysere flere prøver for at
opnå sikkerhed mod kontaminering af aflatoksin.

Krav til håndtering
Anvendelse
Anvendelsen i foderblandinger baseres på modtagekontrollen og vurdering af analyseresultater i henhold til
tabel 2.

Prøvetagning
Definitioner
Enkeltprøve - mængden udtages ét sted i partiet (eksempelvis udtager kornspyd én enkeltprøve pr. hul i
spyddet)
Samleprøve - sammenblanding af en serie enkeltprøver. En samleprøve kan repræsentere et helt parti, eller
et delparti.
Prøvetagning skal foretages, så prøverne udtages så repræsentativt som muligt. Der skal altid udtages flere
enkeltprøver for hver transportenhed (forvogn/hænger) med egnet prøvetagningsudstyr (spyd, Rakoraf/
Monsufant).
Ved skibsmodtagelse skal der minimum udtages enkeltprøver pr. 50 ton.
En samleprøve må maksimalt repræsentere 200 ton.
Tabel 1. Prøvetagningsfrekvens afhængig af partistørrelse

Partiets størrelse
Enkeltlæs (op til 35 ton)
Flere læs op til 400 ton
Skibspartier eller flere læs med
samlet mængde over 400 ton

Mindste antal
samleprøver pr. parti:
1
Én prøve pr. læs
Én prøve pr. 200 ton

Minimum prøvestørrelse til laboratoriet

Mindste antal samleprøver, der skal
analyseres
1
Min. 2 og min. én prøve pr. 100 ton.
4
(dvs. ved partier under 800 ton
repræsenterer samleprøven mindre
end 200 ton)

På grund af den store partikelstørrelse (majs, kokos- og bomuldskager) og toksinets inhomogene fordeling
skal arbejdsprøven til laboratoriet som minimum udgøre 2 kg.
Hele arbejdsprøven skal formales inden neddeling.
For rismel/skaller med lille partikelstørrelse skal arbejdsprøven minimum udgøre 1 kg. Hele arbejdsprøven
skal formales inden neddeling.
Vurdering af analyseresultat
Ved fund af aflatoksin B1 over 5 ppb i én eller flere samleprøver af et parti, skal samtlige samleprøver af
partiet analyseres.
Hvis én eller flere prøver viser indhold af aflatoksin B1 over 2 ppb beregnes toksinbelastningen i foderet ved
at anvende middelværdien af målingen plus standardafvigelsen på bestemmelsen.
Tabel 2. Eksempel på beregning af toksinbelastning fra parti med mange prøver

Antal
Middel
Min.
Maks.
Standardafvigelse

20
3,9 ppb
0,0 ppb
10,3 ppb
2,8 ppb

Beregnet belastning

6,7 ppb

1.2

Produkter med ikke skærpet risikoprofil

Risikoprofil
Foderstofvirksomhederne skal fastlægge procedurer for prøvetagning, analyse, vurdering af
analyseresultater og tilbagetrækning efter HACCP-principperne.
For hver enkelt råvare skal der udarbejdes en risikoprofil, der fastlægger analysefrekvensen. På basis af
denne fastlægges prøvetagnings- og analyseprogram, som skal indeholde prøvetagningsfrekvenser for
overvågning af såvel fodermidler som færdigfoder. Råvarer som f.eks. nordeuropæisk produceret korn vil
normalt kunne betragtes som råvarer uden risiko, der derfor ikke behøver være omfattet af dette
analyseprogram.
Aflatoksinanalyser skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret eller autoriseret af Fødevarestyrelsen
til analyse af aflatoksin i foder.
Aflatoksinindholdet er inhomogent fordelt i råvarer generelt. Dog er homogeniteten i kager og skrå højere
end i hele frø som majs, hvorfor antallet prøver til analyse kan reduceres.

Krav til håndtering
Anvendelse
På baggrund af den udarbejdede risikoprofil kan råvaren tages i anvendelse.

Prøvetagning
Der udtages prøver i henhold til den udarbejdede analyseplan.
Definitioner
Enkeltprøve - mængden udtages ét sted i partiet (eksempelvis udtager kornspyd én enkeltprøve pr. hul i
spyddet)
Samleprøve - sammenblanding af en serie enkeltprøver. En samleprøve kan repræsentere et helt parti eller
et delparti.
Prøvetagning skal foretages, så prøverne udtages så repræsentativt som muligt. Der skal altid udtages flere
enkeltprøver for hver transportenhed (forvogn/hænger) med egnet prøvetagningsudstyr (spyd, Rakoraf/
Monsufant).
Ved skibsmodtagelse skal som minimum udtages enkeltprøver pr. 50 ton.
En samleprøve må maksimalt repræsentere 5.000 ton.
Tabel 3. Prøvetagningsfrekvens afhængig af partistørrelse

Partiets størrelse
Enkeltlæs (op til 35 ton)
Flere læs op til 2.000 ton

Mindste antal
samleprøver pr. parti
1
Én prøve pr. læs.

Skibspartier eller flere læs med
Én prøve pr. 1000 ton.
samlet mængde over 2.000 ton men
ikke over 10.000 ton

Mindste antal prøver, der skal
analyseres
1
1
(sammenblanding af enkeltprøver)
1
(sammenblanding af samleprøver)

Skibspartier eller flere læs med
samlet mængde over 10.000 ton

En prøve pr. 5.000 ton –
dog minimum 2 prøver

1
(sammenblanding af samleprøver)

Minimum prøvestørrelse til laboratoriet
Ved store partikelstørrelser og på baggrund af toksinets inhomogene fordeling skal arbejdsprøven til
laboratoriet som minimum udgøre 2 kg.
Hele arbejdsprøven skal formales inden neddeling.
Ved lille partikelstørrelse skal arbejdsprøven minimum udgøre 1 kg. Hele arbejdsprøven skal formales inden
neddeling.
Vurdering af analyseresultat
Ved fund af aflatoksin B1 over 5 ppb i den analyserede prøve af et parti, skal samtlige samleprøver af partiet
analyseres.
Hvis én eller flere prøver viser indhold af aflatoksin B1 over 2 ppb, beregnes toksinbelastningen i foderet ved
at anvende middelværdien af målingen plus standardafvigelsen på bestemmelsen.
Hvis der findes aflatoksin i produkter uden skærpet risikoprofil skal dette straks meddeles til Følgegruppen.
Følgegruppen vil herefter tage stilling til, om råvaren skal ændre status til ”skærpet risikoprofil”.
Tabel 4. Eksempel på beregning af toksinbelastning fra parti med mange prøver

Antal
Middel
Min.
Maks.
Standardafvigelse

20
3,9 ppb
0,0 ppb
10,3 ppb
2,8 ppb

Beregnet belastning

6,7 ppb

1.3

Tilskudsfoder og fuldfoder til kvæg

Risikoprofil
Foderstofvirksomhederne skal fastlægge procedurer for prøvetagning, analyse, vurdering af
analyseresultater og tilbagetrækning efter HACCP-principperne.
For hver tilskudsfodergruppe, høj og lav procent konventionelt og økologisk, skal der udarbejdes en
risikoprofil, der fastlægger analysefrekvensen. På basis af denne fastlægges prøvetagning- og
analyseprogram, som skal indeholde prøvetagningsfrekvenser for overvågning af færdigfoder.

Krav til håndtering
Anvendelse
Foderet kan udleveres uden forudgående analyse, da det forventes, der er taget højde for evt. råvare med
risiko forud for produktion.

Prøvetagning
Der udtages prøver i henhold til den udarbejdede analyseplan.
Det er vigtigt, at alle fodertyper hen over året bliver analyseret.
Vurdering af analyseresultat
Ved fund af aflatoksin B1 over 2 ppb i et parti kontaktes Følgegruppen og en evt. tilbagetrækning
iværksættes.

