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Grūdai yra žmonių mitybos pagrindas, todėl jie visuomet bus naudojami maisto ir pašarų gamybai. 

Siekiant užtikrinti kokybę turi būti kontroliuojama visa grūdų gamybos ir perdirbimo grandinė, pradedant 

nuo pirminės gamybos iki grūdų produktų realizavimo vartotojams.  

Lietuvoje ir visame pasaulyje tapo itin populiarūs duonos gaminiai, makaronai ir įvairi konditerija, 

pagaminta iš viso grūdo miltų taikant inovatyvias technologijas. Tačiau vis dažniau teigiama, kad tokiuose 

gaminiuose mikotoksinų rizika yra didesnė. Tai labai svarbu, jeigu iš viso grūdo miltų gaminamas maistas 

kūdikiams arba mažiems vaikams. Todėl, auginant ir gaminant tokius maisto produktus, itin siekiama jų 

saugumo, didesnės mitybinės vertės.  

Pagrindiniai mikotoksinai, kurie gali atsirasti įvairių javų grūduose augalams dar augant ir stabiliai 

išsilaikyti jų produktuose, yra deoksinivalenolis (DON) T-2 bei HT-2 toksinai (T2/HT2) ir zearalenonas 

(ZEA).  

Tyrimo tikslas – nustatyti mikotoksinų pasiskirstymą vasarinių javų (kviečių, avižų ir kvietrugių) 

grūdų produktų grandinėje (grūdai – sėlenos – miltai – miltų frakcijos – duona) ir atskiruose grūdų arba 

miltų komponentuose (krakmole, glitime); įvertinti mikotoksinų koncentracijų įtaką miltų technologinėms 

savybėms ir viso grūdo miltų bei kitų grūdų produktų užteršimo riziką; išanalizuoti derliaus nuėmimo laiko 

įtaką užterštumui mikotoksinais ir miltų technologinėms savybėms.  

Tyrimo rezultatai parodė, kad didžiausią įtaką užterštumui mikotoksinais vasarinių kviečių, 

kvietrugių ir avižų grūduose turėjo derliaus nuėmimo laikas, javų rūšis ir meteorologinės sąlygos. Dėl 

lietingo vasarinių javų augimo ir derliaus nuėmimo laikotarpio (2017 m.) visų rūšių javų grūdų užterštumas 

DON ir ZEA buvo kelis kartus didesnis nei leistina pagal ES reglamento reikalavimus. DON ir jo darinių 

(3-ADON bei 15-ADON) pasiskirstymas grūdų produktuose (viso grūdo miltuose sėlenose, baltuose 

miltuose) priklausė nuo meteorologinių sąlygų sezono metu ir grūdų užterštumo lygio.  

Tyrimo metu nustatyta, kad miltų frakcionavimas negali būti veiksminga priemonė DON 

koncentracijoms sumažinti, ypač labai užterštų kviečių grūdų mėginiuose. Rezultatai patvirtino DON 

stabilumą 170 °C temperatūroje, nes DON koncentracijos viso grūdo ir baltuose miltuose kepimo metu 

išliko panašios. Mikotoksinų koncentracijos krakmole ir glitime liko gana didelės.  

Lietingais metais vėlinant derliaus nuėmimą, sumažėjo vasarinių avižų, kvietrugių bei kviečių 

grūdų hektolitro masės ir kvietrugių bei kviečių kritimo skaičiaus rodikliai. Nustatyta neigiama koreliacija 

tarp vasarinių javų grūdų didelio užterštumo mikotoksinais (DON, 3-ADON, 15-ADON, T-2 bei ZEA) ir 

baltymų kiekio, miltų klampos, kvietinės tešlos reologinių ir duonos kepimo savybių.  

Didėjant mikotoksinų koncentracijoms, pastebimi miltų ir sėlenų struktūros pakitimai (1 ir 2 

paveikslai).  
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1 paveikslas. Miltai ir sėlenos iš mikotoksinų 

nepažeistų vasarinių kviečių grūdų 

2 paveikslas. Miltai ir sėlenos iš vasarinių kviečių 

grūdų, kuriuose deoksinivalenolio koncentracija buvo 

apie 10000 µg kg-1 

 


