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Het maïs areaal in België bedroeg in 2012, 173540 ha en 72025 ha, respectievelijk voor voedermaïs en korrelmaïs 
(www.statbel.fgov.be). Dit areaal is bestemd voor de binnenlandse markt. Het grote probleem van de maïsteelt is 
de aantasting op het veld door verschillende soorten Fusarium (F. crookwellense, F. culmorum, F. equiseti, F. gramine-

arum, F. oxysporum, F. poae, F. proliferatum, F. sambucinum, F. solani, F. sporotrichoïdes, F. subglutinans, F. verticillioides). 
Recent is een nieuwe soort, F. temperatum verwant aan F. subglutinans, geïdentificeerd in Belgische maïs. Naarge-
lang de intensiteit van de infectie, kunnen de opbrengstverliezen oplopen tot 15% voor voedermaïs en 30% voor 
korrelmaïs. Deze schimmels zijn niet enkel fytopathogeen, maar ze kunnen ook ernstige problemen veroorzaken 
voor consumenten van maïs en afgeleide producten, omwille van hun uitgesproken mycotoxinogene eigen-
schappen. De Fusarium-stammen kunnen immers een grote variëteit aan toxines produceren, zoals fumonisines, 
zearalenone en trichothecenen (deoxynivalenol, T2 en HT2 toxines). Deze toxines zijn stabiel tijdens de verwer-
king van maïs. Er zijn maximumgehalten vastgelegd door de autoriteiten in de Europese Unie (CE/856/2005, 
CE/576/2006, CE/1126/2007) en in andere landen (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5499f/y5499f00.pdf ). Deze 
gereglementeerde toxines blijven grotendeels onder controle dank zij de bestaande controleprogramma’s en 
eventueel ook door corrigerende acties.

Daarentegen is er weinig informatie beschikbaar wat betreft fusarine C, een toxine dat nog niet gereglementeerd 
is. Fusarine C houdt reële gezondheidsrisico’s in aangezien het mutagene en immunosuppressieve eigenschap-
pen bezit, vergelijkbaar met deze van aflatoxine B1 en sterigmatocystine. Fusarine C is door het Internationaal 
Centrum voor Kankeronderzoek (IARC) geclassificeerd als een mogelijk carcinogene stof. Het ontbreken van een 
commercieel verkrijgbare standaard en de instabiliteit van fusarine C in oplossingen kunnen verklaren waarom de 
aanwezigheid ervan in levensmiddelen niet bepaald wordt. Bovendien wordt ook fusaarzuur, dat de toxiciteit van 
bepaalde trichothecenen versterkt, nauwelijks geanalyseerd. In die context is het belangrijk om een analytische 
procedure op te stellen voor de identificatie van deze nieuwe opduikende chemische risico’s, teneinde het risico 
te kunnen inschatten. Voor monsters uit het controle-programma gebruiken sommige nationale referentielabo-
ratoria (NRL) en officiële controlelaboratoria referentiemethoden die grotendeels gebaseerd zijn op HPLC. Het 
Belgische NRL heeft een gevoelige en betrouwbare methode ontwikkeld die gebaseerd is op vloeistofchromato-
grafie gecombineerd met massaspectrometrie (LC-MS/MS) voor de simultane bepaling van fusarine C, fusaarzuur 
en fumonisines B1 (FB1), FB2 en FB3 in monsters van maïs geïnoculeerd met stammen van F. graminearum, 
F. venenatum en F.verticillioides. Deze stammen werden vooraf geïsoleerd uit Belgische maïsplanten. Om een der-
gelijke methode te kunnen ontwikkelen werd eerst een zuiveringsmethode voor fusarine C uitgewerkt. Een zuive-
re standaard van fusarine C is nodig voor de identificatie en de kwantificatie van het toxine. Vertrekkend van een 
vloeibare cultuur van F. graminearum, werd fusarine C geïdentificeerd, geïsoleerd en gezuiverd met HPLC-DAD en 
gekarakteriseerd met LC/MS-MS. De analysemethode berust op een snelle extractie die doorgaans ‘QuEChERS’ ge-
noemd wordt, gevolgd door een snelle scheidingmethode (< 8 min). De methode liet toe de productiecapaciteit 
te evalueren van 11 stammen van F. verticillioides, alle verzameld in België, en gebruikt om gesteriliseerde maïskor-
rels te inoculeren (figuur 1).  
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Fig. 1: Alle stammen produceren in verschillende mate de 5 gezochte mycotoxines, in concentraties tot 441 mg/
kg fusaarzuur , 74 mg/kg fusarine C, 1301 mg/kg FB1, 367 mg/kg FB2 en 753 mg/kg FB3 (zie tabel 1).

Tabel 1: Concentraties (in mg/kg) van de 5 mycotoxines geproduceerd door 11 stammen van F. verticillioides op 
gesteriliseerde maïskorrels. 

Nr. 
Stammen         

Fumonisines (mg/kg) Fusarine C 
(mg/kg)

Fusaarzuur 
(mg/kg)B1 B2  B3

1 1301.3 367.2 504.8 19.7 9.5

2 382.4 71.7 165.8 12.5 0.7

3 134.6 12.5 83.4 32.6 24.8

4 49.5 14.8 24.3 27.6 132.3

5 96.3 17.5 14.2 43.2 441.2

6 94.8 22.1 48.0 17.5 154.1

7 967.6 268.4 753.3 20.3 30.8

8 637.8 122.2 562.6 11.3 9.8

9 697.0 105.7 324.1 11.2 2.8

10 310.2 38.9 173.9 74.3 77.3

11 863.9 119.5 340.2 49.6 7.8
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Die waarden suggereren een potentieel risico op de aanwezigheid van al die mycotoxines in voedermiddelen op 
basis van cultivars die gevoelig zijn voor de vernoemde schimmels. Daarnaast kunnen de toxines ook aanwezig 
zijn in levensmiddelen bereid uit deze gevoelige cultivars, zoals in Duitsland aangetoond werd. Fusarine C bleek 
aanwezig in monsters van maïskorrels en afgeleide producten zoals popcorn, polenta en cornflakes. Andere 
mycotoxines zoals enniatines, beauvericine, fusarenone X en nivalenol kunnen ook aanwezig zijn, naargelang de 
schimmelsoort. Een aanpassing van de analysemethode dringt zich op, naargelang de specifieke matrix. Er moe-
ten ook dringend maatregelen genomen worden in de hele voedselketen (van riek tot vork) om de besmetting 
op een werkbaar en zo laag mogelijk niveau te houden.

De Europese verordeningen die afzonderlijk de maximaal toegelaten gehalten in levensmiddelen voor elk van de 
contaminanten vastleggen, zouden bijgevolg herzien kunnen worden. Hierbij moet rekening gehouden worden 
met onafscheidelijke natuurlijke interacties en de kwetsbaarheid van bepaalde consumenten, met name kinderen 
met een laag lichaamsgewicht.

De “multi-mycotoxine” controleanalyses zullen toelaten een verklaring te geven en een realistische controlestra-
tegie voor contaminanten uit te werken om zo tot een grotere doeltreffendheid van controleprogramma’s te ko-
men. Gebruik maken van vloeistofchromatografie gecombineerd met massaspectrometrie is zeker aan te raden, 
gezien de relatief eenvoudige extractie en multidetectie van mycotoxines en dit met een grotere gevoeligheid.
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