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The suitability of methods for determination of residual amounts of aflatoxin B1 and deoxynivalenol in grain, 
products and feeds from grain by the method of high-performance liquid chromatography with validation criteria 
was evaluated: linearity, detection limit, specificity, intralaboratory reproducibility, correctness (return). It was 
concluded that the methods for determining in cereal cultures of aflatoxin B1 and deoxynivalenol content with 
purification on immunoaffinity columns by the method of high-performance liquid chromatography are suitable for 
the study of grain, products and feeds from grain and can be used by laboratories for conducting similar studies. 
Adapted methods of mycotoxins determination are highly sensitive and meet European requirements according 
to their parameters. The recovery percentage is 85.8 ± 3.65 % for all the concentrations of aflatoxin B1 analyzed. 
It corresponds to the minimum allowable value according to Commission Decision 2002/657 / EC, with the 
coefficient of variation (CV,%) being 2.13 ± 0.67 and is in accordance with Commission Decision 2002/657 / EC. 
The recovery rate is 89.2 ± 5.3% for all analyzed concentrations of deoxynivalenol, which corresponds to the 
minimum allowable value according to Commission Decision 2002/657 / EC, the coefficient of variation (CV, %) 
is 9.4 ± 1.65 and is suitable
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Проведено оцінку придатності методик для визначення залишкових кількостей афлатоксину 
В1 та деоксиніваленолу в зерні, продуктах і кормах із зерна методом високоефективної рідинної  
хроматографії за валідаційними критеріями: лінійність, межа виявлення, специфічність, 
внутрішньолабораторна відтворюваність, правильність (повернення). Встановлено, що методики 
з визначення у зернових культурах вмісту афлатоксину В1 та деоксиніваленолу з очисткою на 
імуноафінних колонках методом високоефективної рідинної хроматографії є придатними для 
дослідження зерна, продуктів і кормів із зерна та можуть використовуватися лабораторіями 
для проведення аналогічних досліджень. Адаптовані методики з визначення мікотоксинів є 
високочутливими та за своїми параметрами відповідають європейським вимогам. Для всіх 
проаналізованих концентрацій афлатоксину В1 відсоток повернення складає 85.8±3.65 %, що 
відповідає мінімально допустимим значенням згідно Commission Decision 2002/657/ЕС, при цьому 
коефіцієнт варіації (CV, %) складає 2.13±0.67 і є відповідним згідно Commission Decision 2002/657/ЕС. 
Для всіх проаналізованих концентрацій деоксиніваленолу відсоток повернення складає 89.2±5.3 %, 
що відповідає мінімально допустимим значенням згідно Commission Decision 2002/657/ЕС, коефіцієнт 
варіації (CV, %) складає 9.4±1.65 і є відповідним.
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