Zdraviu
Skodliive
snovi
v mleku
V mlekuz blejskega
posestva
so odkrilirakotvorni
aflatoksin.
zadrugiSava
V kmetijskogozdarski
Lescelastnokrivdoizkljudujejo.
Cvrro Zaprot.Nrr

isti dan na farmi vzelavzorce sina preseZenav vzorcu kovseh sestavinkrmnega obro- ruznega Srota, ki ga farma
Bled - Veterinarskaupravaje ka za molznice,ki so pokaza- dobiva iz meialnice larnil v
v tetrtek popoldne sporoCila, Ii, da je bila vsebnostaflatok- Ajdov5dini. Takoj je opravila
da je eden od gorenjskih zbiralcevmleka, ki prodajamleko v ltalijo, r3. januarja obvestil Obmocni urad Kranj, da
je v mleku naSelaflatoksin.
Zbiralecje zaraditegaprenehal oddajati mleko za javno
potroSnjoin hl<ratizatel preiskovati vzorce mleka, s katerimi bi ugotovili, katero krnetijsko gospodarstvoje onesnaZilo mleko. Rezultati analiz z dne 16. januarja so pokazali, da spomo mleko izvira z blejske farme, ki sodi
pod okrilje Kmetijsko gozdarske zadruge Sava Lesce. Mleko z blejskegaposestvaso tudi vderajodpeljali na
Veterinarskain5pekcijale Se unitenje v Koto. / Foto:corazdKavti.

pregled tudi v me3alnici in
pri tem ugotovila, da je isto
serijo spornegakoruznega
Srota dobila 5e farma iz Vodic. Tudi zato farrnoje odredila zadasnoprepovedoddajanja mleka v jawro potro5njo. Ker je bilo mleko teh
krav prek Ljubljanskih mlekam oddano v javno potro5njo, je veterinarska uprava v
Cemekzaradi za3ditezdraya
potroSnikov uvedla nadzor
hrdi v mlekami, kjer je bilo
odvzetih devetvzorcevmleka
in mlednih izdelkov. Po analizah, h jih ie izvedel Nacionalni veterinarski inititut, je
bilo osem vzorcev negativnih, analize devetegapa v
petek 3e niso koniali.
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I r. stran
Kot je povedala Moica Pa.
pler, vodja Kmetijsko gozdarske zadruge Sava Lesce,
je na blejskem posestvu287
krav. Dnevno namolzejo od
45oo do pet tisod litrov mleka, ki ga zdai vozijo na neSkodliivo unidenje v Koto.
Skodo Seocenjujejo, odvisna
pa bo predvsem od tega,kdaj
bo mleko spet primerno za
prodajo. Iastno krivdo za povedanowednost aflatoksinov
v mleku izkljudujejo. Kot so
zapisaliv izjavi za javnost,na
podlagi analiz vzorcev krme,
dodatnih krmil in vitaminskih dodatkov ugotavljajo, da
je izvor aflatoksina v krmilih
(koruzni Srot). Poklicali smo
tudi v podjetie za proimodnjo krmil Vajet v Ajdov5dini,
kjer nam je direltor Evgen
Kosmat povedal, da so koruzni Srot iste serije isti dan
dobavili tako blejski kot vodiSki farmi, vendar se rezultati
analiz motno razlikujejo:
medtem ko so bili za vodi5ko
farmo negativni, so bili za

Tudi pri tej prehranski aferi se je pokazalo,da krava mqlze pri gobcu. Sporna krma je
namreC"OneSnaiila"tudi mlekO.I roto:
corazd
Kavri(
na. Ved bo znano, ko bodo
kondane analize vzorcev ved
kot tisod ton koruze, ki je, kot
je zatrdil Kosmat, izkljudao
slovenskegaizvora.
Aflatoksine izloia plesen

V Sloveniii v zadniih petih letih v uradno odvzetih vzorcih krme niso zaznali aflatoksinov.
Plesen,s katero ie okuZena

raziskavahse pri kravah z visoko mlednostio z zelo intenzivno presnovo preko mleka
izlodi kar Sestodstotkov zauZitega toksina. Pri pasterizaali oz. predelavi mleka se
ne uniti, najvet ga ugotavljav mleku v prahu, sirih in
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analiz modno razlikujejo:
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Plesen, s katero je okuiena
farmo negativni, so blli za
pojasnjujejo
Kot
na
veterikrma,
izloia aflatoksine. Do
blejsko pozitivni, dovoljena
tvorbe aflatoksinov lahko privsebnost aflatoksina pa je narski upravi, so mikotoksibila pri tem motno preseZe- ni strupeni (toksidni) pro- de Ze med rastjo na polju,
dukti plesni, ki so lkodljivi
najved pa jih praviloma naza Livah.in ljudi. Trave, dete- stane po spravilu krrne v neKomisiia Ewopske uniie lje in zelena fita se med rast- ustreznih r ann erah sldadilv lanski uredbi doloCa jo lahko olcuZijos t. i. poljski- denja. Najpogostefejih ugonaivetie dovoliene kolidi- mi plesnimi, pri tem pa je tavljajo v ara5idih, bombaZokuZba obidajno modnejla
nem semenu in oljnih tropine aflatoksina Br v krmi
ob deZevnem wemenu, v
nah, med Ziti pa najvetkrat v
in aflatoksina Mr v mlesulnih obdobjih in v drugih
koruzi. Aflatoksini, med kaku in mleCnih izdelkih,
stresnih razmerah. V ne- terimi je toskin Br najbolj
pri tem pa ie kolidina za ugodnih raznerah sHadiSde- strupen in raz3irjen v krmi
doiendke za polovico niinja (povedanavlaga in temza Livali, preidejo iz krme
peratura)
plesnise
okuZba
s
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gobcu. Sporna krma ie

raziskavah se pri kravah z visoko mletnostjo z zelo intenzivno presnovo preko mleka
izloti kar Sestodstotkov zauZitega toksina. Pri pasterizaaji oz. predelavi mleka se
ne unidi, najvedga ugotavlajo v mleku v prahu, sirih in
hratiza dojendke.
In kakSen je udinek aflatoksina na zdravje liudil Kot
pojasnjujejo v veterinarski
upravi, se aflatoksin Br, ki ga
llah zauiljejo s kontamini
rano lcrno, v jetrih pretvori v
aflatoksin Mr, ta pa ima pri
ljudeh hepatotoksiden,genotoksiden in kancerogen udinek. Mednarodna agencija
za raziskavo raka je 1993.
leta z raziskavo potrdila, da
sta oba aflatoksina. tako Br
kot Mr, kancerogena oz. rakotvorna.

