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Fødevareministeriet 

 

Vedrørende udredningen: ”Fører forbedret beskyttelse mod in-

sektgnav i kolber af Bt-majs også til en reduktion i indholdet af 

mycotoksiner såsom fumonisin?” 

 
Nærværende udredning fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og 

Jordbrug er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og 

Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetje-

ning m.v. på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 2011-2014” (Punkt 

6.18 i aftalens Bilag 2).  

Udredningen er udarbejdet af forskningsleder Preben Bach Holm, Institut 

for Molekylær Biologi og Genetik. 

Titlen på udredningen er omformuleret i forhold til den oprindelige tekst i 

punkt 6.18. Den oprindelige tekst lød ”Udredning om kvalitet af høstpro-

dukter fra genmodificerede insektresistente afgrøder sammenlignet med 

tilsvarende produkter fra konventionelle afgrøder”. Da opgaven jf. udred-

ningens indledning er meget afgrænset og veldefineret, har forfatteren 

valgt at gøre overskriften mere specifik.      

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
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Fører forbedret beskyttelse mod insektgnav i kolber af Bt-majs 

også til en reduktion i indholdet af mycotoksiner såsom fumo-

nisin? 

 

Forskningsleder Preben Bach Holm, Aarhus Universitet, Science and 

Technology, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Forskningscenter 

Flakkebjerg, 4200 Slagelse 

 

1. Indledning 

 
En række insektresistente varianter af majs er godkendt til fødevarebrug i 

EU. Planterne har fået indsat et gen fra bakterien Bacillus thuringiensis 

(Bt), som gør planten resistent over for angreb af visse insektlarver.  

Fødevareministeriet ønsker en vurdering af, hvordan dette påvirker af-

grødernes kvalitet i form af, om der er mindre insekt-grav på kerner osv., 

hvilket kunne føre til at produkterne har en længere holdbarhed end til-

svarende konventionelle produkter. Desuden ønskes undersøgt, om der er 

en effekt på indholdet af svampetoksiner (mycotoksiner) i produkterne, 

idet den formodentlig mere intakte overflade af Bt-produkterne giver 

mindre ujævnheder i overfladen af høstprodukter som kerner osv. og 

dermed færre steder, hvor svampe kan udvikle sig og danne mycotoksiner.  

En række svampearter af slægterne Fusarium, Aspergillus og Penicillium 

invaderer frugter og frø af primært kornarterne men også jordnødder og 

andre typer af nødder. Svampene udskiller såkaldte mycotoksiner, der har 

markante sundhedsskadelige effekter på mennesker og dyr. Der er fem ty-

per, der har landbrugsmæssige konsekvenser: 

1) Fumonisin (FUM), især B1 typen, der udskilles af Fusarium verticil-

lioides som invaderer majs   

2) Deoxynivalenol (DON) og 3) Zearalenon (ZEA), der produceres 

af Fusarium graminearum og som forekommer i majs og de småkernede 

cerealier 

4) Aflatoksin, der produceres af Aspergillus flavus (forekommer i majs 

og nødder) 

5) Ocratoksin A, der produceres af Penicillium verrucosum og adskillige 

Aspergillus arter (forekommer i majs, småkernede ceralier, druer, kaffe og 

andre planteprodukter for human konsumption).   

 

I USA vurderes mycotoksinerne at forårsage årlige tab i størrelsesordenen 

en milliard US dollar på grund af overskridelse af tærskelværdierne for 

anvendelse som foder og menneskeføde. Problemet er endnu mere alvor-

ligt i udviklingslande i troperne grundet manglende muligheder for at be-
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kæmpe svampene under dyrkning og opbevaring samt, at landene ikke har 

de nødvendige værktøjer for måling af mycotoksinindhold. Svampeinfek-

tionerne og dermed overførsel af mycotoksiner kan markant forøges gen-

nem insektgnav i frø og frugter, dels via almindelige spredningsmekanis-

mer som vind og vejr, dels via insekterne, der kan virke som vektorer for 

overførsel.  

 

Særlig fumonisinerne er velundersøgte, i særdeleshed B1 typen. I husdyr 

er forbindelserne giftige for især lever og nyre. Hos mennesker er fumino-

sin B1 klassificeret som et formodet carcinogen, der især påvirker lever og 

spiserør, men som også formodes at forårsage neuralrørsdefekter. EU 

fastsatte i 2007 via Regulativ (EC) No. 1126/2007 følgende grænseværdier 

– Fumonisin: 4000 ppb, Deoxynivalenol: 1750 ppb og Zearalenon: 350 

pbb (se James (2003) og Miller (2008) for review). 

  

2. Bt-majs og Bt-toksin 

 

Angreb af insektlarver, primært arter indenfor Lepidoptera (sommerfugle 

og møl), Coleoptera (biller) og fluer (Diptera) er i årtusinder blevet be-

kæmpet ved anvendelse af bakterier af arten Bacillus thuringiensis. Den-

ne art, der er globalt udbredt, danner indvendigt krystaller af såkaldte Bt-

toksiner under sporedannelsen. Såfremt insektlarver indtager disse sporer 

eller krystaller sker der i den midterste del af fordøjelsessystemet en op-

løsning af krystallerne, hvorefter Bt-toksinerne binder sig til receptorer i 

tarmvæggen. Herved sker der en perforering af tarmen, og insektet dør af 

væske og salttab. Siden midten af det forrige århundrede er der sket en sy-

stematisk anvendelse af blandinger af bakteriesporer og krystaller til in-

sektbekæmpelse. Bt-toksin vurderes som værende det mindst giftige og 

mest miljøvenlige insekticid, der er på markedet, eftersom det er helt ugif-

tigt for mennesker og højere dyr. Da det er et ”naturstof”, er Bt-toksin 

godkendt til anvendelse i det økologiske jordbrug.  

 

Bt-toksin har primært været anvendt til sprøjtning af træer og grøntsager. 

Indtil videre har insekterne ikke udviklet resistens mod udsprøjtede Bt-

toksiner, dog med en enkelt undtagelse nemlig kålmøllarver (”diamond 

back moth” (Plutella xylostella)) i Thailand. I laboratoriet, hvor det er mu-

ligt at anvende langt mere effektive selektionsmekanismer, kan der opnås 

resistens i en række arter.   

 

Med introduktionen af genteknologien i begyndelsen af 1990’erne blev der 

udviklet en række insektresistente plantesorter, primært majs og bomuld, 

der indeholder forskellige varianter af gener kodende for Bt-toksin (Tabel 

1).  
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Tabel 1: Oversigt over Bt gener samt deres specificitet overfor insektlarver 

 

Gen Aktive mod følgende 

cryI (adskillige undergrupper: A(a), 

A(b), A(c), B, C, D, E, F, G 

Lepidopta 

cryII (undergrupper A, B og C) Lepidoptera og Diptera 

Cry III (undergrupper A, B og C) Coleoptera 

Cry IV (undergrupper A, B og C Diptera 

Cry V-IX Forskellige 

 

Disse majs- og bomuldsplanter har vist sig at have en meget effektiv in-

sektbeskyttelse, idet Bt-toksinet bliver optaget af insektlarven, når den 

æder plantevævet. Sprøjtning er derimod langt mindre effektiv, især mod 

de sene larvestadier af insektarter, hvor larverne gnaver sig ind i stænglen. 

I majs er majshalvmøllet (”European Corn Borer” (Ostrinia nubilalis)) en 

primær skadevolder. Dette insekt har spredt sig fra Europa til Nordameri-

ka og er indenfor Europa udbredt i Middelhavsområdet. Det er nu på vej 

op gennem Mellemeuropa i takt med den stigende grad af majsdyrkning. 

Ifølge DuPont Agro (2011) er majshalvmøllet observeret syv gange i Dan-

mark og er nu på listen over skadevoldere, som der skal holdes øje med. 

 

Den permanente insektbeskyttelse har ført til en meget hurtig udvikling af 

insektresistente sorter af majs og bomuld i såvel industri- som udviklings-

lande. Især i bomuld har denne implementering ført til et markant fald i 

forbruget af insekticider. I 2009 blev der samlet set dyrket 35 mill. ha. 

med Bt-majs og 15 mill. ha med Bt-bomuld. I USA er 80% af al dyrket 

majs genetisk modificeret Bt-majs (Ostry et al. 2010). Et omfattende re-

view om transgen majs og bomuld er givet i James (2003). 

 

De første Bt-majssorter indeholdt et enkelt Bt-gen. I den såkaldte Bt176 

linie bliver Bt-toksinet kun produceret i planternes grønne dele og i polle-

net, mens der i andre typer som MON810 produceres Bt-toksin også i 

majskolberne. Bt176 anvendes ikke længere. I de nyere sorter er der in-

korporeret yderligere Bt-gener, der giver resistens mod andre skadevolde-

re såsom majsrodbiller (”root worm” (Diabrotica spp.)) eller som kan 

supplere det allerede indbyggede Bt-resistensgen. Indsættelse af flere for-

skelige gener foretages bl.a. for at forebygge udvikling af resistens mod Bt-

toksinerne. Efter 15 års anvendelse af Bt-majs og Bt-bomuld er der i dag, 

med en enkelt mulig undtagelse, ingen bevis for resistensudvikling i disse 

afgrøder. Dette skyldes bl.a., at man har anvendt såkaldte refugier af ikke-

gensplejsede planter, hvor små bestande af skadevolderen kan oprethol-

des. Herved er der mulighed for, at potentielt resistente insekter kan parre 
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sig med de Bt-sensitive og frembringe afkom, der stadig er Bt-sensitivt og 

således forhindre spredning af resistensen. 

 

3. Beskyttelse mod insektgnav i kolber af Bt-majs i relation til 

reduktion i indholdet af mycotoksiner såsom fumonisin? 

 

I 1997 rapporterede Munkholm et al. resultater fra et tre-årigt markforsøg 

(1994-1996), hvor man undersøgte Fusarium-angreb i Bt-majs (CryIA(b)). 

Til forsøgene blev anvendt nær-isogene linier (dvs. genetisk næsten iden-

tiske linier af samme sort) udviklet fra henholdsvis MON810, Bt176 og 

Bt11. Planterne blev manuelt smittet med larver af majshalvmøllet samt 

Fusarium. Hovedparten af Fusarium-infektionerne blev udført med F. 

moniliforme, F. proliferatum og F. subglutinans. Undersøgelserne viste, 

at frekvensen af ”ear rot” (kolberåd) i Bt-majsen i de tre forsøgsår var re-

duceret med 87%, 58% og 68%. Tilsvarende var omfanget af kerneinfekti-

oner reduceret med 96%, 54% og 64% og infektionshyppigheden med 

17%, 38% og 38%. Bt176 linierne havde ikke nogen konsistent lavere in-

fektionshyppighed med Fusarium end de isogene linier, hvilket kan til-

skrives, at Bt-genet i Bt176 linierne ikke bliver udtrykt i majskernerne, der 

derfor ikke er beskyttet mod insektgnav. 

 

Der er i 2010 lavet en metaanalyse over de hidtil publicerede undersøgel-

ser af Fusarium-mycotoksiner i Bt-majs (Ostry et al. 2010).  Fireogtredive 

artikler blev analyseret for, om der var en reduktion af Fusarium toksi-

nerne fumonisin (FUM), deoxynivalenol (DON) og zearalenon (ZEA) i 

majs linier udviklet på baggrund af MON810, Bt176 og Bt11. Elleve af ar-

tiklerne levede efter Ostry et al.’s vurdering ikke op til kvalitetskravene 

vedrørende markforsøgsdesign, validering af de analytiske metoder og 

kvaliteten af de analytiske resultater for Fusarium mycotoksinerne. Ud af 

de 23 resterende viste de 19, at Bt-majsen havde et mindre indhold af Fu-

sarium-mycotoksiner (FUM, DON og ZEA) (se Tabel 2).  

 

I 2010 blev der ligeledes publiceret et omfattende fransk studium over ef-

fekten af Bt-egenskaben på mycotoksin indholdet i majs (Folcher et al. 

2010). Forsøgene blev udført i 2005 og 2006. Det blev understreget i re-

viewet, at der er tale om en kompleks problematik, hvor svampeinfektio-

nerne er afhængige af en række parametre såsom klima, type af insektska-

devolder og svampeart. Resultaterne er imidlertid markante. Gennemsnit-

ligt var der i Bt-majsen sammenholdt med de isogene konventionelle lini-

er 90% reduktion i koncentrationen af  fumonisiner og en mere en 50% 

reduktion for zearalenon.  
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Tabel 2. Fusarium mycotoksiner i Bt-majs, modificeret efter Ostry et 

al. (2010). Referencerne i tabellen kan findes i Ostrey et al. (2010) 

     

Reduceret myco-

toksin i Bt-majs? 

FUM DON ZEA 

 USA Tyskland Tyskland 

Ja Munkvold et al. 

1999 

Aulrich et al. 

2001 

Aulrich et al. 

2001 

Ja Dowd 2010 Pabst et al. 

2005 

 

Ja Hammond et al. 

2002 

Valenta et al. 

2001 

 

Ja Hammond et al. 

2004 

Magg et al. 

2002 

 

 Argentina Canada  

Ja De la Campa et 

al. 2005 

Schaafsma et 

al. 2002 

 

Ja Barros et al. 

2009 

  

 Spanien  Spanien 

Ja Bakan et  al. 

2002 

 Bakan et al. 

2004 

 Frankrig  Frankrig 

Ja Bakan et al. 

2002 

 Bakan et al. 

2002 

 Tyskland   

Ja Pabst et al. 

2005 

  

 Italien   

Ja Masoero et al. 

1999 

  

 Filippinerne   

Ja De la Campa et 

al. 2005 

  

  Tyskland  

Nej  Magg et al. 

2002 

 

  Svejts  

Nej  Naef et al. 

2006 

 

Nej  Argentina  

  Barros et al 

2009. 
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For deoxynivalenol var der imidlertid en svag stigning i Bt-majsen sam-

menlignet med den konventionelle majs, men niveauet var for begge lavt. 

Holdt op mod grænseværdierne i Regulativ (EC) No. 1126/2007 (Fumoni-

sin: 4000 ppb, Deoxynivalenol: 1750 ppb og Zearalenon: 350 pbb) kunne 

det konkluderes, at 93% af Bt-majs produktionen ville kunne kommercia-

liseres, mens det kun var tilfældet for 45% af den konventionelle majs. 

Forfatterne konkluderede, at Btteknologien ville være nyttig for at reduce-

re mycotoksinindholdet i majs ligesom det ville være muligt at markant 

reducere forbruget af insektmidler.     

 

Pazzi et al. (2006) lavede i 2006 et review baseret på tretten eksperimen-

telle studier fra perioden 1995-2002. Den generelle konklusion var, at der 

ikke var nogen entydig korrelation mellem Bt-egenskaben og indholdet af 

aflatoksin, DON og ZEA, hvorimod fumonisinindholdet var reduceret i Bt-

majsen. Denne forskel blev tilskrevet, at de Fusarium- og Aspergillus-

svampe, der producerer disse tre typer af toksiner, ikke er afhængige af in-

sektgnav men kan inficere gennem hunblomsternes støvfang. Derudover 

er angreb af disse svampe meget klimaafhængige. Wu (2006) nåede til en 

lignende konklusion, nemlig at mens der er god evidens for, at fumonisin 

indholdet kan reduceres via anvendelse af Bt-majs, synes der ikke at være 

markant effekt på aflatoksinindholdet.  

 

Samlet set viser de eksisterende undersøgelser, at Bt-majs ud-

sat for insektangreb har et markant lavere fumonisinindhold 

end konventionel majs primært grundet mindre insektgnav i 

majskernerne.  Sådanne gnav er den primære infektionsvej for 

Fusarium verticillioides, der er den primære kilde til fumoni-

sin.  Forekomsten af de øvrige mycotoksiner synes derimod 

primært at afhænge af alternative infektionsveje for svampene 

såsom gennem støvfanget samt temperatur og fugtighed. Der er 

derfor ikke nogen konsistent nedgang i mycotoksiner som afla-

toksin, DON og ZEA i Bt-majs udsat for insektangreb. 

 

Det bør dog også understreges som ovenfor beskrevet af Ostry et al. 

(2010), at Bt-egenskaben i majs yder en høj grad af beskyttelse mod fore-

komst af fumonisin i majskerner. Som angivet i Tabel 3 er disse reduktio-

ner imidlertid ikke altid tilstrækkelige til at fumonisinindholdet kommer 

under grænseværdierne. 
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Tabel 3. Forskelle i fuminosinindhold i Bt og konventionel majs i undersøgel-

ser udført i Italien (Efter Pazzi et al. (2006), heri findes tabellens referencer)     

 

 År Fumonisin indhold (ppb) Maksimalt niveau (Reg. 856/2005/EC) 

  Bt-majs Konventionel Produkt Grænsværdi 

(ppb) 

Pietri and Piva 

(2000) 

1997 2.021 19.759 Uprocesseret majs 2.000 

 1998 5.448 31.632 Majsgrits og majs-

mel 

1.000 

 1999 1.394 3.902 Majsbaserede føde-

varer til direkte 

konsumering 

400 

      

Masoero et al. 

(1999) 

1997 1.970 20.050 Processeret små-

børns- og babymad 

200 
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