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SLOVO ÚVODEM
Miroslav Jůzl – Šárka Nedomová – Ivo Ingr
Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Potraviny. Pokrmy. Jídlo. Ať již dílčí suroviny nebo výsledný produkt určený k lidské výživě
nazveme jakkoli, zaujímá v našem myšlení podstatnou úlohu. Zajistit si dostatek kvalitní
potravin primárně bylo, a stále zůstává, prioritou každého jedince. Samozřejmě s vývojem
společnosti došlo k jistým změnám skutečností a potřeb. Od prvotní nutnosti, aby si člověk
vůbec nějakou potravu obstaral a kryl jí zejména svůj energetický výdej, až třeba k tomu, aby
si vybral hodnotné potraviny úměrně dostupné jeho potřebám, představám a i finančním
možnostem. Potravinou jsou látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo
upraveném stavu, v pevném nebo tekutém stavu. V případě finální úpravy pro konzumaci
spotřebitelem můžeme hovořit o těchto produktech jako o pokrmech. Ty jsou součástí
národního dědictví, specifické suroviny jsou člověkem měněny do finální podoby v souladu
se společenským a technickým vývojem v konkrétní regionální oblasti. S lidským vývojem po
stránce technické nebo sociální, se některé tyto markantní rozdíly stírají, nebo jejich význam
klesá. I přes takzvanou globalizaci si jednotlivé regiony stále zachovávají svůj kolorit, i co se
týká stravování.
Letošní konference, ač vypustila z názvu tradiční „seminář“, se opět skládá z přednášených
a posterových sdělení. Ta byla vybrána tak, aby aktuálností dala posluchači možnost zamyslet
se nad současným stavem a vnímáním jakosti potravin a rovněž si udělat přehled o soudobém
výzkumu v této oblasti. Úvodní vystoupení zahraničního hosta, pana prof. Hartoga
z Nizozemska, se týká udržitelného vývoje v oblasti výživy zvířat a lidí. O významu
nasycených mastných kyselin ve výživě nám pohovoří paní prof. Dostálová z VŠCHT
v Praze. V současné době je kvalita potravin aktuálním a velice častým tématem
v masmédiích, a to v negativních souvislostech. Spotřebitelé byli v poslední době svědky
několika závažných potravinových kauz. V této otázce se začíná více zmiňovat i aspekt
dovozu potravin ze sousedních zemí. Jak vnímají kvalitu potravin naši nejbližší sousedé,
občané Slovenské republiky, s tím nás seznámí další zahraniční host, paní Ing. Fašiangová.
Snad vůbec nejvíce se u českých spotřebitelů přetřásá jakost masných výrobků, o tom, jaké
metody pro kontrolu jejich jakosti lze využít, nám poví pan doktor Pospiech z VFU Brno. Na
oblast nanomateriálů a nanotechnologií se momentálně zaměřuje velké množství špičkových
vědeckých týmů a pracovišť. O této tématice obecně, ale i konkrétně o jejím využití
-6-

v potravinářství, pojednává příspěvek, který přednese pan Ing. Kalhotka. Pan doc. Mareš
uvede několik příkladů, jak je výrobci rybí maso označováno a jak je hodnoceno. Na pana
doktora Pospiecha naváže s příspěvkem o senzorickém hodnocení masných výrobků
systémem DLG pan Ing. Josef Jandásek z VFU Brno. Přednášená sdělení uzavře svým
příspěvkem o činnosti pracoviště Ústavu technologie potravin AF MENDELU, které je
hlavním pořadatelem této konference, paní prof. Jarošová z MENDELU.
Náš seminář se v průběhu let přetransformoval do podoby regulérní konference, zabývá se
jakostí potravin a surovin v nejširším měřítku – jakostními znaky a jakostními
charakteristikami, složením a vlastnostmi, nutriční a senzorickou jakostí, kulinárními
a technologickými vlastnostmi a mnoha dalšími. Věříme, že tradice našeho setkávání není
zanedbatelná, a těší nás Váš zájem o tuto problematiku.

-7-
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NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY VE VÝŽIVĚ A V POTRAVINÁCH
SATURATED FATTY ACIDS IN NUTRITION AND FOOD
Jana Dostálová
Ústav chemie a analýzy potravin, Fakulta potravinářské a biochemické technologie,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Tuky jsou nezbytnou složkou výživy člověka. Vysoký příjem tuků a nevhodné složení
mastných kyselin přijímaného tuku však působí na lidské zdraví negativně. Celkový podíl
tuku v energetickém příjmu by neměl u dospělých překročit 30 % optimální energetické
hodnoty (tzn. u lehce pracujících dospělých cca 70 g na den), u vyššího energetického výdeje
35 %, příjem nasycených mastných kyselin by měl být nižší než 10 % (20 g), polyenových
7 – 10 % z celkového energetického příjmu a příjem trans-nenasycených mastných kyselin by
měl být co nejnižší a neměl by překročit 1 % (cca 2,5 g/den) z celkového energetického
příjmu.
Z hlediska vzniku některých neinfekčních onemocnění, zejména nemocí kardiovaskulárních
jsou za nejrizikovější považovány trans-nenasycené mastné kyseliny (TFA). V posledních
letech se díky legislativním omezením v některých zemích a osvětě, zejména prostřednictvím
medií, jejich obsah v potravinách výrazně snížil a částečně ztužené rostlinné tuky vyráběné
hydrogenací, které jsou jejich nejvýznamnějším zdrojem, se již vyrábějí velmi omezeně. Jako
náhrada částečně ztužených tuků se dnes používají tuky s vysokým obsahem nasycených
mastných kyselin. Vysoký příjem nasycených mastných kyselin však také negativně ovlivňuje
složení krevních lipidů a přispívá ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění, která jsou
nejčastější příčinou úmrtí v České republice i v celé Evropě. Proto Společnost všeobecného
lékařství s podporou dalších profesních organizací (Česká společnost pro aterosklerózu,
Fórum zdravé výživy, Společnost pro výživu a další) vyhlásila letos kampaň na podporu
snížení konzumace nasycených mastných kyselin. Ke snížení příjmu nasycených mastných
kyselin nestačí pouze omezit příjem tuků živočišného původu (kromě tuků ryb), ale i příjem
potravin, které obsahují tuk kokosový a palmojádrový, které jsou zdrojem nejrizikovějších
nasycených mastných kyselin (kyseliny laurové, myristové a palmitové). Právě těmito tuky
jsou často nahrazovány tuky částečně ztužené s vysokým obsahem TFA. Analýzou složení
mastných kyselin různých druhů potravinářských výrobků jsme zjistili, že počet výrobků
s vysokým obsahem TFA na českém trhu klesá, např. v margarínech se TFA již téměř
nevyskytují. Zvýšil se ale výskyt nasycených mastných kyselin, protože výrobci stále více
používají tuk kokosový a palmojádrový. Tyto tuky můžeme nalézt zejména v čokoládových
10

výrobcích neoznačených jako „čokoláda“, polevách na müsli tyčinkách, mražených krémech,
dortech a cukroví, mražených krémech s rostlinným tukem, cukrářských výrobcích,
rostlinných náhradách smetany a šlehačky, sušených sójových nápojích, jíškách,
dehydrovaných polévkách aj.
Klíčová slova: příjem, energetická hodnota, lipidy
Kontaktní adresa:
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Ústav chemie a analýzy potravin, Fakulta potravinářské a
biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28
Praha 6. E-mail: jana.dostalova@vscht.cz
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VÝŽIVA OBYVATEĽSTVA A KVALITA POTRAVÍN NA SLOVENSKU
PEOPLE´S NUTRITION AND FOOD QUALITY IN SLOVAK REPUBLIC
Katarína Fašiangová
AHOLD Retail Slovakia, k.s., Ivánaska cesta 12, 821 04 Bratislava
Výživu obyvatelstva, jej kvalitu a obsah, všeobecne určuje geografická poloha krajiny,
historická a rodová tradícia, miestne aj všeobecné poznatky medicíny. Výživu obyvateľstva
na Slovensku ovplyvňuje v posledných rokoch aj jeho klesajúca uvedomelosť, čo konzumuje
a jeho ekonomické možnosti.
Geografická poloha Slovenska je daná, historické a rodové tradície v stravovaní slovenského
spotrebiteľa často netrendové. Miestne a všeobecne poznatky medicíny vztiahnuté na výživu
- vnímané faktograficky.
Pretože ekonomické možnosti priemerného slovenského spotrebiteľa nie sú lichotivé,
v oblasti výživy bude úspechom dostať ho na takú úroveň, aby vedel rozpoznávať kvalitu
potraviny vo vzťahu k cene a to najmä z pohľadu jej zloženia. Kľúčovým nástrojom sa javí aj
pravdivé označovanie potravín výrobcami a schopnosť spotrebiteľov porozumieť mu.
Európsky parlament, ktorý ako jedinú inštitúciu v EÚ volili občania v priamych voľbách,
venoval tiež niekoľko posledných rokov problematike označovania potravín veľkú pozornosť.
Jeho záujmom bolo zabezpečiť pravidlá, pre jasné a zrozumiteľné označovanie balených
potravín. Z tohto dôvodu, ako orgán oprávnený prijímať legislatívu v tejto oblasti, prijal
koncom roka 2011 na základe návrhov Európskej komisie nový právny predpis, ktorý
zámerne nenazval nariadením o označovaní potravín, ale nariadením o poskytovaní informácii
o potravinách spotrebiteľom.
Kľúčové slová: výživa obyvateľstva, informácie o potravinách, kvalita potravín, spotrebiteľ
Kontaktná adresa:
Ing. Fašiangová Katarína, PhD., AHOLD Retail Slovakia, k.s., Ivánaska cesta 12, 821 04
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METODY PRO KONTROLU SLOŽENÍ MASNÝCH VÝROBKŮ
METHODS FOR VERIFICATION OF THE COMPOSITION OF MEAT PRODUCTS
Matej Pospiech – Bohuslava Tremlová
Ústav vegetabilních potravin a rostlinné produkce, Fakulta veterinární hygieny
a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
V zájmu zachování kvality masných výrobků a ochrany spotřebitele je nevyhnutelné věnovat
pozornost také metodám, které umožnují ověřit složení masných výrobků a případně ověřit
falšování nebo kontaminaci. Cílem příspěvku je poskytnout stručný přehled o těchto
metodách. Kontrolu masných výrobků lze rozdělit na ověření deklarovaného složení, průkaz
kontaminantů nebo rizikových látek a průkaz falšování jak bude pojednáno níže. Požadavky
na složení některých vyjmenovaných masných výrobků vyplývají z vyhlášky č. 326/2001 Sb.
v platném znění. Další upřesnění složení včetně technologie výroby vylývá pro masné
výrobky zapsané podle Nařízení Rady (ES) č. 509/2006. U výrobků které v uvedených
legislativních podkladech nejsou uvedeny, vyplývá složení jen z deklarace udané výrobcem.
Přičemž platí, že výrobce musí pravdivě uvádět složení a umožnit tím spotřebiteli možnosti
výběru. Kontrolní organy se tedy mohou u masných výrobků setkat se širokým spektrem
použitých surovin, což rozšiřuje také množství metod pro jejich kontrolu.
Ověření deklarovaného složení je obecně pro potraviny náročné na analytické metody. Tento
fakt se týká také masných výrobků. Důvodem je zejména široké spektrum používaných
surovin a také častá změna v jejich používaní. Pro určení složení nám tedy nestačí jenom
jedna metoda ale je nutno zvolit kombinaci různých analytických metod tak abychom
prokázali všechny obsažené komponenty. Také u masných výrobků jsou často používany
rostlinné přídavky a to zejména u tepelně opracovaných masných výrobků, konzerv
a polokonzerv. Pro stanovení složek masných výrobků nám tedy nestačí jenom průkaz
svalové bílkoviny (hovězí, vepřové, drůbeží…), tuku, vaziva, vody, soli, koření a antioxidantů
ale je nutno brát v potaz také další často rostlinné přídavky jako jsou například škroby a další
hydrokoloidy, rostlinné bílkoviny, živočišné bílkoviny jiného původu než z masa,
zvýrazňovače chutě, stabilizátory, emulgátory. Za zmínku určitě stojí určení druhu masa,
které bylo na výrobu masného výrobku použito. S náhražkou dražšího masa masem levnějším
zejména drůbežím nebo vepřovým se setkáváme zejména u tepelně opracovaných masných
výrobků. Na průkaz druhu masa případně jeho poměru se používají zejména molekulárně
biologické metody (PCR). V souvislosti s tlakem na nižší ceny výrobků se často setkáváme
také s náhražkou masa masem strojně odděleným, kterého průkaz je založen na stanovení
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množství vápníku a nálezu kostních úlomků. Také vyšší množství vaziva ve výrobcích může
poukázat na použití vepřových kůží nebo kožních emulzí, které jsou často používané
u tepelně opracovaných masných výrobků. Stanovení množství vaziva je možné jako součást
výpočtu čisté svalové bílkoviny. Jak už bylo zmíněno, také rostlinné suroviny našly uplatnění
u masných výrobků a na jejich určení byy také vyvinuty metody kontroly. Pro průkaz škrobů
lze použít reakci s lugolovým roztokem a také metody mikroskopické. Na průkaz rostlinných
bílkovin a bílkovin jiného původu než z masa (vejce, syrovátková bílkovina) se používají
zejména imunochemické metody. Průkazu zvýrazňovačů chutí, stabilizátorů a emulgátorů se
v současnosti u masných výrobků nevěnuje velká pozornost, na jejich průkaz ale lze použít
některé chromatografické a elektroforetické metody.
Kromě složek, které jsou nutné pro výrobu masných výrobků muže docházet k příměsi složek
nežádoucích. Nejčastěji se jedná o nežádoucí kontaminaci rizikovými látkami nebo
bakteriální kontaminaci výjimečně jsou popsány také virové infekce po konzumaci potravin.
Na jejich odhalení je nutno znát aspoň obecně povahu kontaminantu, aby mohla být v této
souvislosti vhodně zvolená detekční metoda. U bakteriálních kontaminací se jedná o metody
průkazu založené na kultivaci, nebo PCR na průkaz genetické informace. U rizikových látek
se v případě alergenů jedná o imunochemické metody nebo PCR metody. U masných
výrobků, zejména u výrobků uzených, se často vyskytují polycyklické aromatické
uhlovodíky, které lze prokázat chromatografickými metodami. Mezi další rizikové látky patří
těžké kovy (Pb, Cd, Hg, As, Al) na jejichž průkaz se používají zejména metody atomové
absorbční spektrometrie. Pro průkaz reziduí pesticidů (dioxiny, PCB) a reziduí veterinárních
léčiv (ATB, chemoterapeutika, hormony…) se používají zejména chromatografické metody
ve spojení s hmotnostní spektrometrií.
Ověření složení masných výrobků je také jedním z kroků pro odhalení falšování těchto
výrobků. Definice falšování potravin není jednoznačná a ani přesně zakotvena v české
legislativě. Důvodem pro falšování může byt obohacení se výrobcem na úkor spotřebitele
nebo také neznalost platné legislativy a tedy neúmyslná záměna některých složek masného
výrobku. Průkaz falšování je náročný na analytické metody zejména z důvodu široké
možnosti náhrady jednotlivých složek potravin. U masných výrobků se jedná zejména
o neuvedení nebo vyšší obsah soli a volné vody. Na průkaz soli se používá argentometrická
titrace, pro stanovení obsahu vody se používá gravimetrická metoda. Dále se můžeme setkat
s nepravdivými údají o obsahu čisté svalové bílkoviny nebo celkového obsahu tuku. Zejména
referenční stanovení čisté svalové bílkoviny (titrační stanovení po hydrolýze Kjeldalovou
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metodou) je zatíženo chybou, která nezohledňuje případnou přítomnost jiných než
živočišných bílkovin.
Klíčová slova: deklarace složení, metody průkazu, falšování, potraviny
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NANOČÁSTICE A NANOTECHNOLOGIE V POTRAVINÁŘSTVÍ
THE NANOPARTICLES AND NANOTECHNOLOGY IN FOOD TECHNOLOGY
Libor Kalhotka1 - Jaroslav Buchar2 - Jaroslav Lev3
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Předpona „nano“ pochází z řeckého jazyka a označuje „trpaslíka“, avšak ve vědě a technice
znamená 10-9 (jedna miliardtina = 0,000 000 001), jeden nanometr (nm) je tedy miliardtina
metru. Nanověda je studium jevů a manipulace s materiály na atomové a molekulární
a supramolekulární úrovni (obvykle od 0,1 do 100 nm), kde se vlastnosti výrazně liší od
vlastností při větších rozměrech. Aplikacemi znalostí při vytváření užitečných struktur,
materiálů či zařízení se zabývá nanotechnologie. Termín nanotechnologie použil jako první
Taniguchi v roce 1974, když popisoval výrobní způsoby a měřicí techniku, při kterých je
možné dosáhnout přesnost výroby součástí v nanometrech.
Definice pojmu - nanotechnologie není jednoznačně ustálena. Podle definice OECD (2009):
je nanotechnologie kolektivní termín pro skupinu vzájemně propojených věd a technologií,
které společně přispívají k pochopení vlastností hmoty a procesů ve velmi malých rozměrech
(typicky v rozsahu 1 – 100 nm), nebo dle ISO TC 229, 2008: Nanotechnologie je pochopení
a řízení vlastností hmoty a procesů v nanorozměrech, typicky, ale ne výlučně, pod 100 nm,
v jednom nebo více rozměrech, kde rozměrově závislé jevy umožňují nové aplikace, kde
jeden nanometr je jedna tisícina miliontiny metru.
Existují dva základní postupy vytváření nanostruktur, top-down (shora dolů) postupy
zmenšování, dělení větších struktur. Naopak postupy

bottom-up (zdola – nahoru) jsou

nanostruktury vytvářeny z malých, elementárních částic (atomů a molekul). Podle prostorové
dimenze dělíme nanomateriály do 4 skupin: 0-dimenzionální (nanočástice), 1-dimenzionální
(drátky, vlákna, trubičky), 2-dimenzionální (filmy) a 3-dimenzionální (porézní objemové
materiály). Pro studium velikosti a morfologie nanočástic se používají elektronové
mikroskopy a mikroskopické techniky se skenující sondou.
Nanotechnologie se objevují v mnoha oborech lidské činnosti, uplatňují se v elektronice
(paměťová média, spintronika, bioelektronika, kvantová elektronika), lékařství (cílená
doprava léčiv, umělé klouby, chlopně, náhrada tkání), strojírenství, stavebnictví, chemickém
textilním, elektrotechnickém, optickém automobilovém, vojenském a kosmickém průmyslu,
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v optice a životním prostředí. Je možné je najít všude okolo nás, v počítačích (procesor
s nanotranzistory), čistící přípravky obsahují nanočástice zabraňující usazování nečistot
a rozvoji bakterií, oblečení obsahuje nanočástice stříbra zabraňující vzniku zápachu, potraviny
mohou obsahovat přídavky nanočástic pro zlepšení chuti a prodloužení trvanlivosti,
kosmetika obsahuje nanočástice pro lepší vstřebávání, fasáda domu je ošetřena nanonátěrem
zvyšujícím tepelnou izolaci atd.
V potravinářství se s nanočásticeni a využitím nanotechnologií rovněž setkáváme. V první
řadě jsou to v potravinách přirozeně se vyskytující nanostruktury jako bílkoviny, většina
polysacharidů a lipidy (např. tukové globule v mléce) jejichž úpravou dosáhneme lepších
vlastností potravin. Dále se s nimi setkáváme jako se systémy dopravy bioaktivních látek do
organismu (nanokapsle vytvořené opouzdřením účinné látky – vitaviny, enzymy, aj.
– nanočásticemi a přidané do potraviny), organickými či anorganickými nanomateriály
(pomocí nanomateriálů se dá měnit charakteristika potravin – chuť, vůně, nutriční hodnota,
textura, konzistence), materiály přicházejícími do styku s potravinami (nanosenzory detekující
plyny uvolňované při kažení či přítomnost patogenů nebo znečišťujících látek)
a potravinářskými obaly, které jsou nejrozvinutější oblastí aplikací nanomateriálů
a nanotechnologií v potravinářství (nanokompozitní materiály pro balení potravin). Tyto
obaly např. podstatně zvyšují bariérový efekt pro únik CO2 a průnik nežádoucího kyslíku,
nanočástice stříbra přítomné v obalech pak působí baktericidně. Nanočástice a nanomateriály
jsou využívány také pro nanofiltrace nebo dekontaminaci vody.
Rozvoj využití nanotechnologií představuje pro společnost velký technologický a ekonomický
potenciál. S rychlým rozvojem výroby a aplikací je však nezbytné také ověřovat potenciální
rizika, které mohou nanotechnologie přinášet. Rozměry nanočástic jsou natolik malé, že jsou
schopny pronikat přes všechny buněčné stěny. Expozice živých organismů částicím velikosti
nanorozměrů, je a vždy byla přirozenou součástí života, jelikož přírodními procesy
(vulkanická činnost, hoření, abraze) dochází k uvolňování nanometrických částic do ovzduší
a následně do dalších složek životního prostředí. S těmito materiály přicházejí živé
organismy, včetně člověka, do styku již dlouhodobě a měly možnost si vytvořit jisté
obranné mechanismy jak eliminovat rizika spojená s přítomností těchto částic v organismu.
S rozvojem nanotechnologií však přibývají další zdroje nanometrických částic, které se
mohou uvolňovat do životního prostředí. V mnoha případech se jedná o materiály, které mají
chemické i strukturní složení rozdílné od přírodních nanočástic. Toto představuje potenciální
rizika pro živé organismy včetně člověka. Do organismu se nanočástice mohou dostat třemi
cestami, kontaktem s pokožkou, inhalací a konzumací. Posuzováním bezpečnosti se zabývá
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Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) představuje hlavní nezávislý orgán EU,
v rámci EFSA existuje vědecká síť pro posuzování rizika při použití nanotechnologie,
Pracovní skupina ES pro potraviny nového typu a nanotechnologii (ILSI Europe, Mezinárodní
institut přírodních věd), Světová zdravotnická organizace OSN pro výživu a zemědělství
(WHO/FAO), Úřad pro potraviny a léčiva v USA (US FDA), a další. Bezpečností
nanomateriálů se zabývají vědecká pracoviště na celém světě. ČR se hlásí k společné
iniciativě EU v oblasti nanotechnologií zaměřené na bezpečnou a odpovědnou strategii
v nanovědách a nanotechnologiích. V tomto směru bylo publikováno doporučení EK "kodex
chování pro odpovědný výzkum v oblasti nanověd a nanotechnologií" (a code of conduct for
responsible nanosciences and nanotechnologies research) (Brussels, 07/02/2008, C(2008) 424
final). Legislativa týkající se nanočástic a nanotechnologií v potravinářství je představována
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových
složkách potravin. Autorizace nanomateriálů přicházejících do kontaktu s potravinami se řídí
nařízením Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk
s potravinami. Použití nanomateriálů v aktivních a inteligentních materiálech a předmětech
určených pro styk s potravinami se řídí nařízením Komise (ES) č. 450/2009 (požadavek na
individuální posuzování rizika z nanočástic). Značení potravin, do nichž byla přidána
nanosložka je stále diskutováno.
Klíčová slova: nano, struktura, potraviny, zdravotní nezávadnost
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KVALITA RYBÍHO MASA A AKTUÁLNÍ HODNOCENÍ JAKOSTI RYB
THE QUALITY OF FISH MEAT AND THE ACTUAL QUALITY RATING OF FISH
Jan Mareš1 – Tomáš Brabec1 – Alžběta Jarošová2
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Připomínat nízkou spotřebu rybího masa v ČR nemá valného významu. Na trhu se objevují
zpracované a mražené ryby mořské, v posledních letech pak dochází ke zvýšení nabídky
chlazených mořských ryb. Sladkovodní ryby jsou tradičně zastoupeny sortimentem živých ryb
s postupně se rozšiřujících spektrem chlazených a vakuově balených výrobků a polotovarů.
Vedle kapra se jedná o celou řadu dalších druhů ryb z různých podmínek chovu,
produkovaných na základě přirozené potravy i kompletních krmných směsí. Je potřeba se
zmínit i o importovaných sladkovodních rybách, zejména o tilapii, clariasu či kontroverzně
přijímanému pangasiovi. Druh ryby, její původ, podmínky chovu i použitá výživa významně
ovlivňují kvalitu nabízeného produktu. Na rozdíl od nákupu celé řady ostatních potravin, není
zatím obvyklé nakupovat ryby se známým původem a „přívlastkem“. Zatímco u vína, piva,
sýrů nebo mléčných výrobků je standardní výběr podle výrobce nebo původu, u ryb se jedná
spíše o výjimku. Běžný dotaz na prodavače či obsluhu v restauraci na původ nabízených ryb
ve většině případů dotázané přivádí do ošemetné situace. O něco lepší je situace při
stánkovém prodeji nebo ve specializovaných prodejnách. Přesná charakteristika původu ryb
a tím i jejich kvalita zatím není zcela běžná. Nicméně i zde můžeme nalézt určitý posun.
„Český kapr“ je registrovaná ochranná známka, skrývající v sobě technologii chovu
v rybničních podmínkách na bázi přirozené potravy a případné přikrmování zpravidla
obilovinami. Chráněné označení původu „Pohořelický kapr“, získané v roce 2007, zaručující
již zákazníkovi standardní jakost produktu, je zárukou původu v daném regionu, využívající
stejné podmínky a stejnou technologii chovu. Obdobně „Třeboňský kapr“ podchází z chovu
v Třeboňské pánvi. U ostatních prodávaných ryb se jedná o úplné výjimky. Jednou z nich je
označení produktu pstruží farmy nedaleko Brna s názvem Rybářství Skalní mlýn. Jedná se
o „Punkevního pstruha“, rybu produkovanou na ve vodě z řeky Punkvy s použitím krmných
směsí definované firmy. Označení původu je tedy zárukou standardní kvality, skrývá v sobě
technologii chovu, kvalitu prostředí a použitou výživu. Právě standardizaci kvality je
v posledních letech věnována producenty značná pozornost. Setkáváme se s požadavkem na
laboratorní analýzu jejich produktů. Pozornost je zaměřena na nutriční parametry i hodnocení
v senzorické laboratoři. Základem je stanovení obsahu vody, bílkovin a tuku ve svalovině ryb.
19

Běžně je požadována analýza spektra matných kyselin, včetně poměru mastných kyselin řady
n-3 a n-6, a jejich množství ve svalovině. Akcentován je zdravotní význam konzumace rybího
masa. Někteří z producentů již garantují určitou úroveň mastných kyselin řady n-3 ve
svalovině produkovaných ryb. Takovým příkladem může být produkt s označením
„Omega3kapr“, garantující příjem minimálně 1 g omega 3 mastných kyselin v 1 porci (200 g)
masa tohoto kapra. Tento obsah je dosažen přikrmováním kapra v rybničním chovu speciální
směsí s použitím řepkových výlisků a extrudovaného lnu. Tyto kyseliny ale ryby přijímají
i v přirozené potravě. Nicméně i další výrobci garantují složení svaloviny chovaných ryb
právě v návaznosti na použitou technologii chovu. Podle analýz svaloviny jsme např. schopni
odlišit kapra pocházející z ČR od ryb z okolních zemí. Na základě výsledků laboratorních
analýz i senzorických parametrů pak použité krmivo, případně podmínky chovu. Velký
význam má samozřejmě způsob zpracování rybího masa. Cílem je jednoznačně garantovat
standardizovanou kvalitu vyžadovanou zákazníkem a zároveň navyknout zákazníky na nákup
ryb definovaného původu.
Klíčová slova: rybí maso, nutriční hodnota, senzorická analýza, mastné kyseliny,
standardizace jakosti, obchodní značka, Český kapr
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DLG HODNOCENÍ MASNÝCH VÝROBKŮ
DLG SENSORY EVALUATION OF MEAT PRODUCTS
Josef Jandásek1,2 – Robert Gál3
1

Raps GmbH &Co.KG, Kulmbach, SRN
2
3

FVHE, VFU Brno

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Senzorické hodnocení masných (potravinářských) výrobků 5-bodovou hodnotící stupnicí
(5-Punkte-Skala) umožňuje nezávislé posouzení vyškolenými hodnotiteli, jež se pravidelně
účastní soutěžních přehlídek. Hodnotící metoda je vybranou komisí pravidelně upravována
(vylepšována), čímž se zvyšuje její objektivnost. Při hodnocení je mimo jiné zohledněna
významnost jednotlivých deskriptorů (vzhled výrobku, textura atd.) koeficienty významnosti.
Taktéž je zohledněn výskyt většího počtu vad u jednotlivého deskriptoru, což celé hodnocení
značně objektivizuje. Výsledky hodnocení jednotlivých výrobků jsou členy komise společně
diskutovány, dochází k závěrečnému konsenzu a vyplnění závěrečného hodnotícího
formuláře. Tento formulář je na vyžádání k dispozici i producentovi výrobku, který výsledku
může využít k systematickému zlepšování kvality.
Pravidelné posuzování senzorické kvality patří k jednomu ze základních pilířů sledování
kvality masných (potravinářských) výrobků. V praxi se uskutečňuje převážně u tzv. „jednoho
stolu“ případně v senzorických kójích podnikových laboratoří. Výrobní podniky v ČR zasílají
své výrobky k posouzení také na různé výstavy, přehlídky, soutěže, jako jsou například
Regionální potravina, Zlatá Salima, Zlatá chuť jižní Moravy, Perla Zlínska, KLASA atd.
V sousedním Německu je nejvíce rozšířeno hodnocení a ocenění společností DLG (Deutsche
Landwirtschafts-Gesellschaft). Oproti řadě dalších hodnocení, která se v Evropě v současné
době uskutečňují, má DLG systém několik předností. Výrobky hodnotí zkušení hodnotitelé,
kteří musí úspěšně absolvovat senzorické zkoušky. Hodnocení výrobků se musí pravidelně
účastnit. Pro hodnocení se používá metoda (5-Punkte-Skala), jež je cíleně zaměřena na
hodnocení konkrétních potravinářských výrobků a zajišťuje vysokou objektivitu hodnocení.
Nejedná se přitom pouze o německou záležitost, ale tato ocenění se těší velké popularitě
i v jiných evropských a mimoevropských zemích, například Jižní Koreji, Japonsku.
Zemědělsko-potravinářská společnost DLG byla založena před více než 127 lety Maxem
Eythem. Hlavním cílem bylo a stále je, přenášení výsledků vědy a výzkumu do praxe.
Společnost se zaměřuje na pořádání konferencí, školení a odborných výstav, senzorických
hodnocení potravin, testování zemědělských strojů a zařízení atd. Pro hodnocení výrobků byly
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vyvinuty metody, jež se stále zdokonalují. V potravinářské sekci se mimo jiné hodnotí maso
a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky, ryby, pečivo a cukrovinky, hotové pokrmy
a lahůdky, víno, pivo, destiláty, voda a další nápoje, mražené potraviny atd. Ročně je
společností DLG hodnoceno okolo 27 000 potravinářských výrobků. Hodnocení provádí
vyškolení hodnotitelé z praxe, vědy a výzkumu, odborného školství, průmyslu přídatných
látek a všech souvisejících odvětví. Hodnotit mohou i vyškolení laikové, jež úspěšně složí
zkoušky. Společnost má dnes 23 000 členů a co je důležité – je politicky nezávislá.
Příspěvek v plném rozsahu je umístěn na přiloženém DVD.
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ENTOMOFÁGIE V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY-VHODNÉ DRUHY
ENTOMOPHAGY UNDER CONDITIONS OF CZECH REPUBLIC – SUITABLE
SPECIES
Martina Bednářová1 – Marie Borkovcová2 – Ladislav Zeman3
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ABSTRACT
Aim of this work was to evaluate the interest in entomophagy in Czech Republic and find
suitable species of insect, which was done both by evaluation of nutritional values and
questionnaries. The questionnaire was divided into four parts - suitable species, sensory
properties, difficulty of breeding and processing and respondents own attitude to the
consumption of insect species. Answers were evaluated using the semantic differential, so to
create a comprehensive picture of each insect species. Based on evaluation of more than 5,000
questionnaires, certain developmental stages of seven species of insect were selected for
further evaluation: Tenebrio molitor (TM) larvae, Zophobas morio (ZM) larvae, Gryllus
assimillis (GA) nymphs, Locusta migratoria (LM) nymphs, Galleria mellonella (GM) larvae,
Bombyx mori (BM) Pupa, Apis mellifera (AM) bee brood, while cockroaches were completely
excluded for use in entomophagy. For all of these species, basic nutritional values were
analysed, as well as content of fatty acids and amino acids. Each species appears to be
suitable for entomophagy for a different reason. Generally speaking, AM, TM and GA were
best accepted considering the sensory aspect, nutritional values are interesting especially in
BM and GM and TM wins with simplicity of its breeding.
Keywords: Tenebrio molitor, Zophobas morio, Gryllus assimillis, Locusta migratoria,
Schistocerca greparia, Galleria mellonella, Bombyx mori, bee brood, nutritional value,
preference of entomophagous people
ÚVOD
Zájem o entomofágii narůstá celosvětově nejen v zemích s historicky dlouhodobou
konzumací hmyzu, jako je například Mexiko (RAMOS-ELORDUY, 2009), Japonsko
(NONAKA, 2009), Čína (CHEN et al., 2009) a mnohé africké země, ale i v Evropě
(OONINCX and DE BOER, 2012), kde je sice nadbytek potravin, ale z Bruselu již zazněly
hlasy na podporu rozvoje entomofágie také zde. Na zasedání FAO v dubnu 2012 (FAO, 2012)
byla vytvořena strategie podpory celosvětové konzumace hmyzu vzhledem k mnoha
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pozitivům z této konzumace vyplývajícím, tedy nejen jako zdroje základních živin (FAO,
2012), ale také jako funkční potraviny (WATTANATHORN et al., 2012) a možnosti přispět k
udržitelnému životu na Zemi (DEFOLIART, 1997;). Evropa dosud nahlížela na entomofágii
jako na potravinu spojenou s minulostí tohoto kontinentu a hmyz navíc považuje za
“špinavého” přenašeče chorob a potravu hladových Nicméně ve světle nových výzkumů, kdy
některé druhy hmyzu jsou zkoumány a vzhledem ke svým nutričním vlastnostem
a jednoduchosti chovu také hodnoceny jako velmi vhodné pro stravu kosmonautů, případně
obyvatel satelitních měst na oběžné dráze Země (KATAYAMA et al., 2008), mění se i pohled
Evropanů na hmyz. Tento trend lze pozorovat i v České Republice (BORKOVCOVÁ et al.,
1999). Vzhledem k narůstajícímu zájmu o entomofágii v České republice bylo cílem této
práce na základě dlouholetých zkušeností i nejnovějších poznatků navrhnout nejvhodnější
druhy hmyzu pro využití v entomofágii v rámci České republiky, a to jak z hlediska
nutričních hodnot, tak z hlediska přijatelnosti pro konzumenty, celoroční dostupnosti na trhu
a obtížnosti chovu.
MATERIÁL A METODY
Veškerý hmyz použitý v této práci byl získán nákupem od firem či institucí v České
Republice, které již mají s jejich chovem dlouholetou zkušenost. Housenky BM a GM byly
nakoupeny z chovů Masarykovy university v Brně, včelí plod byl nakoupen od firmy Přidal
Brno a všechny ostatní druhy pak od firmy Frýželka Brno. Hmyz byl s výjimkou AM
zakoupený živý a dále uchováván v kontejnerech z plastu bez potravy v laboratorních
podmínkách (teplota 22oC, vlhkost 42%) byli postupně odebíráni jedinci jednak na analýzy
a jednak na přípravu ochutnávek. Rozbory aminokyselin byly provedeny metodou podle
Sochora et al. (2011) a rozbory mastných kyselin metodou Soxhlet-Henkela. V rámci
dotazníkových šetření byly nejprve respondentům předkládány dotazníky týkající se výběru
vhodných druhů hmyzu (5 otázek), věku respondentů (1 otázka), vzdělání (1 otázka) a jejich
dosavadní zkušenosti s entomofágií (5 otázek). Pro 7 nejlépe hodnocených druhů hmyzu byl
vypracován další dotazník v podobě sémantického diferenciálu, který zahrnoval otázky
týkající se senzorických vlastností vybraných druhů hmyzu (5 otázek), obtížnosti chovu
a kuchyňského zpracování (4 otázky) a vlastního postoje respondenta ke konzumaci tohoto
druhu hmyzu (3 otázky).

25

VÝSLEDKY A DISKUZE
Z nabízených druhů hmyzu byly respondenty jako přijatelné vybrány larvy Tenebrio molitor
(TM), housenky Galleria mellonella (GM), larvy Zophobas morio (ZM), nymfy Locusta
migratoria (LM), larvy a kukly trubců Apis mellifera (AM), nymfy Gryllus assimillis (GA)
a kukly Bombyx mori (BM), a to v uvedeném pořadí od bezproblémových až po nejméně
přijatelné (Graf 1). Tyto druhy jsou celosvětově v rámci entomofágie velmi dobře přijímány
a zejména BM a TM hrají významnou roli ve výzkumných pracech týkajících se budoucí
výživy lidstva – na Zemi i ve vesmíru (KATAYAMA et al., 2008; OONINCX et al., 2010).
Nejobtížněji chovatelný se respondentům jeví BM, což také odpovídá realitě. Naopak jako
snadný se jevil chov TM, jednoznačně také proto, že s vlastním chovem tohoto druhu mělo už
zkušenost více jak 20 % respondentů. Tento druh se jeví jako základní pro entomofágii, právě
pro jednoduchost chovu ve srovnání s ostatními hodnocenými druhy hmyzu, a také pro další
pozitiva spojená s menším dopadem na životní prostředí ve srovnání s hospodářskými zvířaty
(OONINCX a DE BOER, 2012), což je velkou výhodou při zavádění jako potraviny pro
člověka. Jako relativně snadný ohodnotili respondenti také chov ZM a LM, ovšem s vlastním
chovem mělo zkušenost jen 0.2 %. Naopak manipulace s kuklami BM, housenkami GM
a larvami TM a ZM byla klasifikována jako jednoduchá. Dotazník dále ukázal, že v kuchyni
při přípravě hmyzu by respondenti neměli problém s larvami TM a ZM, ale ani s LM a GM.
Naopak by si nevěděli rady s BM a AM.
Senzoricky byl nejlépe ohodnocen trubčí plod (AM) a LM. Kupodivu nejhůře dopadly
nejčastěji konzumované druhy – TM a ZM, ale také BM, u kterého vadila konzumentům
především velmi výrazná chuť a také konzistence. Trubčí plod by byli respondenti ochotni
konzumovat celý, stejně jako TM a GM. Naopak velké kukly BM, larvy ZM a nymfy LM by
jim dělaly problémy, u těchto druhů by respondenti uvítali spíše extrakty z hmyzu, nebo hmyz
drcený. AM by rádi ochutnali či dále konzumovali všichni respondenti, naopak kukly BM
a larvy ZM lákaly jen velmi malou část respondentů.
Celkové nutriční složení sledovaných druhů hmyzu ani obsahy jednotlivých aminokyselin či
mastných kyselin nijak výrazněji nevybočují z rozsahu publikovaného v jiných podobných
pracech (FINKE, 2005; SCHABEL, 2010; TOMOTAKE et al., 2010) a konkrétním
množstvím jednotlivých živin v mnoha položkách naplňují požadavky WHO na lidskou
výživu (WHO, 2007). Rozdíly v nutričním složení mohou být způsobeny způsobem chovu,
různým stářím sledovaných vývojových stádií a především složením krmné dávky.
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ZÁVĚR
V této práci byly v prvé řadě zjišťovány vhodné druhy hmyzu pro entomofágii v Czech
Republic, dále byl u vybraných druhů proveden rozbor základních nutričních hodnot,
aminokyselin a mastných kyselin, a vybrané druhy byly dále hodnoceny respondenty
z pohledu senzorických vlastností, způsobu chovu, manipulace a přípravy a osobního vztahu
respondentů k jednotlivým

vybraným druhům hmyzu. Rozbory nutričních hodnot

i dotazníková šetření ukázaly, že pro obyvatele České republiky jsou vhodné následující
druhy hmyzu: larvy Tenebrio molitor (TM), larvy Zophobas morio (ZM), nymfy Gryllus
assimillis (GA), nymfy Locusta migratoria (LM), housenky Galleria mellonella (GM), kukly
Bombyx mori (BM) a kukly trubců Apis mellifera (AM). Všechny tyto druhy jsou v České
republice chovány, žádný není potřeba pro účely entomofágie dovážet. Kromě BM a AM se
jedná o celoročně dostupné druhy, druh TM je velmi snadno dostupný a chovatelsky
přátelský. Druhy BM, GM a LM lze z nutričního hlediska hodnotit jako velmi výživné.
Subjektivní hodnocení jednotlivých vybraných druhů hmyzu seřadilo tyto druhy podle stupně
oblíbenosti následovně (od nejoblíbenějšího po nejméně přijatelné: 1. TM, 2. GM, 3. ZM, 4.
LM, 5. AM, 6. GA, 7. BM. Sledování ukázalo, že zájem Čechů o entomofágii narůstá, lidé
mají základní představu o možných využitelných druzích hmyzu.

SOUHRN
Cílem této práce bylo zjistit vhodné druhy hmyzu pro entomofágii v podmínkách České
republiky, tyto druhy prozkoumat z hlediska nutričního složení a dále zjistit názor samotných
obyvatel České republiky na tyto vybrané druhy. Materiál pro práci byl získán nákupem
u vybraných firem v České republice, zamražen a postupně na rozbory z mrazících boxů
odebírán. Ze zakoupeného hmyzu byly dále vyrobeny ochutnávky, které byly předkládány
návštěvníkům přednášek a osvětových akcí spolu s různými formami dotazníků. První typy
dotazníků ukázaly, že vhodnými druhy pro entomofágii budou larvy Tenebrio molitor (TM),
larvy Zophobas morio (ZM), nymfy Gryllus assimillis (GA), nymfyLocusta migratoria (LM),
larvy Galleria mellonella (GM), kukly Bombyx mori (BM) a kukly trubců Apis mellifera
(AM), nikoliv však švábi, kteří vzbuzovali v respondentech spíše odpor. Proto byly všechny
druhy švábů vyřazeny z dalšího sledování. Rozbory nutričních hodnot vybraných druhů
podpořily možnost zařazení těchto druhů do jídelníčku, u většiny druhů se jedná spíše
o bílkovinnou než tukem bohatou potravinu, s výjimkou housenek GM, u kterých nad
bílkovinami převažují tuky. GA je významným zdrojem kyseliny 16:0, GM obsahuje hodně
mastných kyselin 16:0 a 18:1, TM je dobrým zdrojem mastné kyseliny 18:2. U GA bylo
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zjištěno významné množství aminokyseliny argininu. Pro hodnocení vybraných druhů hmyzu
byl sestaven sémantický diferenciál, na který odpovídali návštěvníci přednášek o entomofágii
různých věkových kategorií a studenti a žáci všech typů škol. Výsledky tohoto sledování
umožnily sestavit žebříček oblíbenosti jednotlivých druhů hmyzu, a sice jako nejlépe
hodnocený se umístil 1. TM, na druhém místě následoval 2. GM, a dále to byly druhy 3. ZM,
4. LM, 5. AM, 6. GA, 7. BM. Nejmenší problémy se zařazením do jídelníčku by respondenti
měli s larvami a kuklami trubčího plodu, ale obtížnost chovu řadí tento druh hmyzu celkově
až na páté místo. Celosvětově nejlépe (z nutričního pohledu) hodnocený druh pro entomofágii
– kukly BM (např. TOMOTAKE et al., 2010) byl Čechy hodnocený jako nejméně přijatelný
v podmínkách České republiky. Celkově byla entomofágie shledána jako akceptovatelná
s možností zařadit tento zdroj živin do jídelníčku obyvatel České republiky.
Klíčová slova: Tenebrio molitor, Zophobas morio, Gryllus assimillis, Locusta migratoria,
Schistocerca greparia, Galleria mellonella, Bombyx mori, včelí larva, nutriční hodnota,
entomofágie
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RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS – THE KNOWLEDGE, ATTITUDES AND
BEHAVIOR OF ADOLESCENTS
Veronika Březková1, 2 – Zuzana Derflerová Brázdová1
1

Ústav preventivního lékařství, Masarykova univerzita, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
2

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

ABSTRACT
In this work, in theoretical part, is desribed osteoporosis as a disease and prevention of
osteoporosis. Prevention of osteoporosis often focuses on older people, but is a secondary
prevention. Primary prevention begins in childhood.Aim of the work was to evaluate the
questionnaire method knowledge, attitudes and behavior of adolescents aged 16-19 related to
osteoporosis risk factors: namely, nutrition, physical activity and smoking. Half of the
students during the investigation underwent educational project. The work investigates the
impact of this educational project had on their results.
Keywords: osteoporosis, risk factors, prevention, lifestyle, nutrition, physical activity,
smoking
ÚVOD
Osteoporóza patří mezi neinfekční onemocnění hromadného výskytu. Je definována jako
systémové metabolické onemocnění skeletu charakterizované poruchou mechanické odolnosti
kosti a v důsledku toho zvýšeným rizikem zlomenin. Dochází k ní tehdy, když kostní resorpce
převáží nad kostní novotvorbou. Zvýšená lomivost kosti může být způsobena např. selháním
mechanismů, které vedou k dosažení optimálního objemu a pevnosti kosti během vývoje a růstu
skeletu, dále zvýšenou resorpcí, která snižuje objem a narušuje mikroarchitekturu kosti a také
sníženou kostní novotvorbou při zvýšené resorpci.

Jde o velmi závažné onemocnění skeletu. V současné době se odhaduje, že postihuje 7 – 10 %
populace – v České republice se její výskyt může přibližovat až k 1 000 000 obyvatel. Uvádí
se, že po 50. roce utrpí osteoporotickou zlomeninu každá třetí žena a každý šestý muž.
Osteoporóza je označována jako „tichý zloděj kostí“, neboť může být dlouhou dobu
asymptomatická a projeví se až zlomeninou. Tou nejčastěji bývají kompresní zlomeniny
obratlů, zlomeniny v krčku kosti stehenní a zápěstí.
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Ve svém důsledku bývají osteoporotické zlomeniny i příčinou morbidity a mortality. Pacienti
bývají často trvale invalidizováni a odkázáni na pomoc druhých. Osteoporóza je ve svých
následcích také problémem sociálním a ekonomickým.
Stoupající výskyt osteoporózy je částečně vysvětlován zvyšováním průměrného věku
populace, který je však současně podporován následky moderního způsobu života, kterými
jsou sedavý způsob života (sedavé zaměstnání, používání dopravních prostředků, hodiny
prosezené u počítače, televize), špatná strava a kouření. Ačkoliv studie prokazují silný
genetický vliv na dosažení vrcholu kostní hustoty, kost je metabolicky aktivní tkáň, která je
v průběhu celého života ovlivňována i faktory životního prostředí.
Prevence osteoporózy
Někdy bývá osteoporóza označována i jako „nemoc švédských sekretářek“. Ženské pohlaví
spojené s úbytkem estrogenů po menopauze, nízká pohybová aktivita, špatné stravovací
návyky, kouření a nízká expozice slunečnímu záření patří mezi základní negativní faktory
podporující rozvoj osteoporózy.
Prevence je většinou zaměřována na ženy po menopauze, neboť právě tehdy se osteoporóza
začíná rychleji rozvíjet. Jde však již spíše o prevenci sekundární. Primární prevence by měla
být zaměřena na dětství a dospívání, neboť v tomto období se vytváří kostní tkáň a návyky
životního stylu, které kvalitu kostí v průběhu života ovlivňují. Maximální kostní hustoty je
dosaženo až mezi 25-30. rokem. Ale uvádí se, že např. kostní tkáň vytvořená u dívek mezi
11 až 13 rokem přibližně odpovídá úbytku kostní tkáně během 30 let po menopauze.
Mezi neovlivnitelné faktory spojené s osteoporózou patří věk (s věkem se úměrně zvyšuje
i riziko vzniku osteoporózy), pohlaví (vlivem snížené hladiny estrogenů po menopauze jsou
ženy postiženy osteoporózou dříve a častěji než muži), geografické a klimatické (zeměpisná
šířka, roční období ale také ovzduší ovlivňují syntézu vitaminu D, který je potřebný pro
správné využití vápníku) a vlivy genetické (až z 80 % mají na dosažení vrcholu kostní hmoty
vliv genetické faktory).
Ovlivnitelné faktory naproti tomu souvisejí s celkovým životním stylem. Patří mezi ně strava,
pohyb a kouření.
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Mezinárodní nadace pro osteoporózu shrnuje doporučení pro prevenci osteoporózy do
základních pilířů:
I. zajištění adekvátního přívodu vápníku dle příslušných výživových doporučení
II. zabránění podvýživě a proteinové malnutrici
III. zajištění přiměřené dodávky vitaminu D a to expozicí slunečnímu záření a stravou
bohatou na vitamin D
IV. zvýšení pohybové aktivity
V. vyvarování se kouření
VI. vyvarování se konzumace alkoholu

MATERIÁL A METODY
Z hlediska prevence osteoporózy byl vytvořen edukační projekt, který byl součástí
dotazníkového šetření zaměřeného na stav znalostí, postojů a chování dospívajících studentů
středních škol. Cílová skupina, studenti středních škol, byla vybrána z předpokladu, že
u věkové kategorie 16-19 let dochází k nástupu větší samostatnosti a tudíž možnost
konfrontace s doporučeními v prevenci osteoporózy. U všech proběhlo dotazníkové šetření ve
dvou etapách a bylo následně hodnoceno. U poloviny studentů proběhla edukace, která
teoreticky měla zlepšit sledované výsledky znalostí, postojů a chování.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Soubor tvořilo 656 osob (404 žen, 252 mužů), průměrný věk byl 17,5 roků. Celkem 342 osob
bylo aktuálně studenty gymnázia, 314 v současnosti studovalo střední školu s maturitou.
Průměrná tělesná výška žen byla 167 cm, muži měřili 181 cm. Ženy v průměru vážily 59 kg,
muži 73 kg.
a) ZNALOSTI
Z hlediska znalostí byla zjišťována úroveň vědomostí o zdrojích vápníku. K uvedeným
zdrojům vápníku (jogurt, brokolice, ořechy, ovoce, rajče, pizza, sardinky, čokoláda, tvrdý sýr,
tavený sýr, mák, mléko, máslo, maso, paprika, květák) studenti uváděli, zda jde o dobrý zdroj
vápníku či nikoliv.
V závislosti na edukaci byly zjištěny statisticky průkazné rozdíly – studenti škol, na kterých
proběhla edukace, zlepšili své znalosti a ve svých odpovědích si byli jistější (tedy méně často
odpověděli možností „nevím“), blíže viz tab. 1.
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Tab. 1: ANO, uvedená potravina je dobrý zdroj vápníku
Zdroj vápníku
Střední škola
Střední škola
Gymnázium
bez edukace
s edukací
bez edukace
Tavený sýr
75,0 % (11,8 %) 65,4 % (4,9 %)
76,5 % (2,4 %)
Brokolice
32,4 % (25,0 %) 53,1 % (12,3 %) 25,9 % (25,9 %)
Květák
26,5 % (33,8 %) 39,5 % (21,0 %) 23,5 % (22,4 %)
Sardinky
45,6 % (22,1 %) 76,5 % (12,3 %) 61,2 % (14,1 %)
Ořechy
32,4 % (29,4 %) 33,3 % (12,3 %) 24,7 %. (2,0 %)
Mák
10,3 % (29,4 %) 45,7 % (12,3 %) 14,1 % (21,2 %)
Čokoláda
20,6 % (13,2 %) 16,0 % (11,1 %) 35,3 % (16,5 %)
(v závorce jsou uvedeny odpovědi NEVÍM)

Gymnázium
s edukací
51,2 % (1,2 %)
48,8 % (15,0 %)
46,2 % (12,5 %)
78,8 % (2,5 %)
45,0 % (1,0 %)
61,2 % (5,0 %)
21,2 % (8,8 %)

b) POSTOJE
Školy se lišily i ve změně postojů k danému problému. Studenti škol, na kterých proběhla
edukace, častěji souhlasili s uvedeným tvrzením souvisejícím s rizikem osteoporózy.
Tab. 2: ANO, souhlasím s uvedeným tvrzením
Střední škola
Střední škola
Gymnázium
Gymnázium
bez edukace
s edukací
bez edukace
s edukací
Tvrzení: „Myslím si, že vápník je pro mé tělo prospěšný“
98,5 % (1,5 %)
97,5 % (0,0 %)
97,6 % (0,0 %)
100 %
Tvrzení: „Myslím si, že tělesná aktivita přispívá ke zdraví kostí“
85,3 % (13,2 %)
92,6 % (4,9 %)
85,9 % (7,1 %)
96,2 % (1,2 %)
Tvrzení: „Myslím si, že tělesná aktivita je důležitá v prevenci osteoporózy“
57,4 % (30,9 %)
67,9 % (22,2 %)
70,6 % (24,7 %)
90,0 % (3,8 %)
Tvrzení: „Myslím si, že kouření cigaret může vést k osteoporóze“
27,9 % (39,7 %)
65,4 % (18,5 %)
43,5 % (40,0 %)
85,0 % (7,5 %)
Tvrzení: „Myslím si, že zanechání kouření může pomoci ke snížení rizika osteoporózy“
29,4 % (39,7 %)
67,9 % (19,8 %)
44,7 % (40,0 %)
71,2 % (15,0 %)
(v závorce jsou uvedeny odpovědi NEVÍM)
c) CHOVÁNÍ
Oproti předešlým výsledkům, k významným změnám nedošlo u otázek týkajících se
samotného chování. Výsledky jsou však samy o sobě zajímavým náhledem na stav ostatních
faktorů životního stylu (pohybová aktivity – její frekvence, délka a intenzita, kouření
a konzumace určitých potravin).
Dle výsledků studenti gymnázií sportují častěji (přibližně 3krát týdně, včetně tělocviku), déle
(přibližně 60 minut) a intenzivněji než studenti ostatních středních škol s maturitou.
Dle šetření na gymnáziu kouří cigarety přibližně 9 % studentů, na střední škole s maturitou
přibližně 28 %. Průměrný věk, kdy studenti vykouřili svou první cigaretu, je mezi
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12. a 13. rokem. Denně vykouří student gymnázia průměrně 5 cigaret, student střední školy
s maturitou 9 cigaret.
Zajímavé byly i výsledky průměrné konzumace zdrojů vápníku: nejčastěji, tedy 2-3krát týdně
je konzumované mléko, stejně tak tvrdý sýr či jogurt. Přibližně 1krát týdně se v jídelníčku
objevuje mléčný nápoj, 1-3krát měsíčně tvaroh či tavené sýry. Mezi uvedenými typy škol
nebyly v těchto odpovědích významné rozdíly.
ZÁVĚR
U intervenované skupiny se významně zlepšily znalosti a postoje týkající se prevence
osteoporózy, Do skutečného chování se toto však neodrazilo. Pro vyšší účinnost je třeba téma
prevence osteoporózy podpořit na více úrovních. Z hlediska svého dopadu si zasluhuje
mnohanásobně více pozornosti již od dětského věku.

SOUHRN
Práce shrnuje v úvodní části hlavní poznatky o problematice osteoporózy a její prevenci.
Cílem praktické části bylo dotazníkovou metodou zhodnotit znalosti, postoje a chování
dospívajících ve věku 16 – 19 let týkající se rizikových faktorů osteoporózy, konkrétně
výživy, fyzické aktivity, kouření.
Polovina studentu v průběhu šetření prošla edukačním projektem. Práce zjišťuje, jaký dopad
na jejich výsledky tento edukační projekt měl.
Klíčová slova: osteoporóza, rizikové faktory, prevence, životní styl, výživa, pohybová aktivita,
kouření
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STUDIE VÝSKYTU KADMIA U KAPRA OBECNÉHO CYPRINUS CARPIO L.
STUDY OF CADMIUM OCCURENCE IN COMMON CARP CYPRINUS CARPIO L.
Milena Bušová – Olga Čelechovská
Ústav biochemie, chemie a biofyziky,
FVHE VFU Brno, Palackého tř.1/3, 612 42 Brno

ABSTRACT
Our study was focused on the content of cadmium in the liver of marketable fish from a
breeding pond. Liver samples were taken from the fish in four sampling intervals within one
year. The findings of cadmium in the samples were in accordance with the literature data
under comparable conditions at other locations in the Czech Republic and ranged between
0.0077 - 0.0856 mg/kg. In the third sampling period was the average concentration of
cadmium increased (0.0856±0.0016 mg/kg) compared to the previous sample collections.
This increase could have been caused by a higher metabolic activity of fish in the summer
season. There is no set limit for liver of the common carp, but in comparison with the limit for
muscle, the given average concentration was exceeded. Unlike the data for fish from the open
waters, the average concentration values of cadmium in the carp liver in our study were low.
Keywords: cadmium (Cd), toxic metal, cumulative effect, liver, marketable carp
ÚVOD
Kontaminace prostředí kadmiem souvisí s jeho průmyslovou výrobou a použitím. Vzhledem
k jeho toxicitě a vysoké nebezpečnosti je jeho přítomnost v prostředí nežádoucí. Kadmium je
z těžkých kovů považováno za nejzávažnější kontaminant. Vzhledem k jeho účinkům na živé
organismy, jejich metabolismus a zvláště vzhledem k potenciální karcinogenitě a teratogenitě
je v mnoha zemích použití kadmia zcela zakázáno. Přesto jeho výskytu ve všech složkách
životního prostředí nelze zabránit. Závažným problémem je vstupní cesta kadmia do
potravního řetězce. Průmyslovým a zemědělským používáním přírodních materiálů
s přirozeným obsahem kadmia je kromě odpadních vod z průmyslové výroby tento kov
emitován do ovzduší a ve spadech se dostává do půdy, vody a sedimentů vodních toků
a nádrží. Jeho obsah v prostředí je závislý na lokalitě, přítomnosti zdrojů emisí a na intenzitě
průmyslu a dopravy. S tím přímo souvisí znečištění vodních toků a nádrží různými
kontaminanty, včetně kadmia. Kadmium je schopné se kumulovat ve značně vysoké
koncentraci v biomase i sedimentech nádrží. Ve vodách se vyskytuje společně se zinkem,
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i když v nižších koncentracích. Stejně jako zinek je kadmium toxické pro vodní organismy,
zooplankton a ryby už o koncentraci v jednotkách až desítkách µg/l (Pitter, 2009).
Jednou ze vstupních cest kadmia do potravního řetězce mohou být ryby a další vodní
živočichové z kontaminovaného vodního prostředí.
Na kvalitu ryb z volných vod v ČR jsou zaměřeny monitorovací studie. Podle výsledků je
patrné, že na našem území i v okolních zemích mohou sladkovodní ryby z některých lokalit
ve svých tkáních a orgánech obsahovat těžké kovy v koncentracích překračujících hygienické
limity.
S požadavkem na vyšší spotřebu ryb, která v naší republice stále není na hodnotách
doporučovaných WHO, je pozornost při produkci ryb zaměřena na kvalitu a dodržování
hygienických limitů u ryb a rybích produktů. Podle Nařízení komise (ES) č. 1881/2006 je pro
svalovinu sladkovodních ryb stanoven limit obsahu Cd 0,050 mg/kg.
Vzhledem k toxikologickým vlastnostem, kumulativnímu charakteru kadmia v orgánech a ve
způsobu persistence v organismu člověka souvisejícím se ztíženými detoxikačními cestami
a zvláště v potenciálním riziku karcinogeneze byla naše studie zaměřena na obsah kadmia
v játrech ryb z produkčního chovu.
MATERIÁL A METODY
Do studie byli zařazeni jedinci kapra obecného (Cyprinus carpio L.) tržní velikosti, stáří
3 roky o váze 2,0 ± 0,3 kg. Ryby pocházely z chovného rybníka a byly v průběhu vegetačního
období přikrmovány obilovinami. Vzorky jater byly odebrány z technologie zpracování ryb
ihned po usmrcení, otevření dutiny břišní, byly označeny, zaledovány a po transportu do
laboratoře zamrazeny v hlubokomrazícím boxu na -83°C do doby analýzy. Vzorky ryb byly
odloveny ze stejné nádrže v několika časových intervalech v průběhu 1 roku.
Pro stanovení koncentrace kadmia v jaterní tkáni byla použita metoda atomové absorpční
spektrometrie AAS (Z-5000, Perkin-Elmer, U.S.A.) technikou elektrotermické atomizace
s detekčním limitem metody pro Cd 1,25 µg/kg. Před vlastní analýzou byly vzorky jater
rozděleny a k analýze byl odebrán reprezentativní vzorek. Všechny vzorky byly poté
mineralizovány kyselinou dusičnou v laboratorních autoklávech (ETHOS-SEL, Milestone,
Italy). Validace metody byla zajištěna standardním referenčním materiálem BCR 422 – Cod
Muscle a NRC TORT-2 - Lobster Liver.
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VÝSLEDKY A DISKUSE
Výsledky koncentrací kadmia ve vzorcích jater kapra obecného byly v jednotlivých
odběrových intervalech zprůměrovány a jsou uvedeny v následující tabulce Tab 1.
Tab. 1: Obsah kadmia ve vzorcích jater
Termín odběru
Obsah Cd v mg/kg

1.

2.

3.

4.

Min (mg/kg)

0,005

0,004

0,008

0,008

Max (mg/k)

0,013

0,011

0,337

0,017

Průměr ± SD (mg/kg)

0,0077±0,0022

0,0084±0,0016

0,0856±0,0016

0,0138±0,0034

Počet ryb (vzorků jater)

10

10

10

10

Poznámka: 1. termín – listopad, 2. termín – duben, 3. termín – červen, 4. termín – září
Odběry vzorků jater byly provedeny v období od listopadu 2005 do září 2006 v intervalech
tak, aby bylo pokryto období, kdy ryby přijímají potravu s výjimkou 1. odběrového termínu,
kdy byly ryby po výlovu umístěny 1 měsíc v sádkách a potravu již nepřijímaly.
Z uvedených výsledků analýz je vidět, že průměrné koncentrace Cd ve vzorcích jater kapra
obecného byly v odběrových termínech listopad, duben a září velmi nízké a pohybovaly se
v rozmezí od 0,0077 ± 0,0022 mg/kg do 0,0138 ± 0,0034 mg/kg. Nejvyšší zjištěná průměrná
koncentrace Cd byla naměřena u ryb z 3. odběrového termínu. Maximální naměřená hodnota
v tomto souboru dat byla u jednoho vzorku jater Cd 0,337 mg/kg. Tato hodnota by
v porovnání s limitem pro svalovinu sladkovodních ryb byla více než 6-krát překročena.
Nález takto vysoké koncentrace kadmia v játrech byl v souboru sledovaných ryb však
ojedinělý. Další 3 vzorky z tohoto souboru byly zvýšené a překročily by limit pro svalovinu
– tj. koncentraci Cd 0,05 mg/kg. Celkově lze vyhodnotit průměrnou koncentraci z tohoto
odběrového termínu za nejvyšší ve sledovaném období. Důvodem zvýšení koncentrací
kadmia oproti předchozím odběrovým intervalům by mohl být zvýšený příjem potravy
a celkové zvýšení metabolické aktivity ryb vzhledem k ročnímu období. S tímto
předpokladem koresponduje i mírný pokles koncentrací kadmia u vzorků odebraných v září,
kdy metabolická aktivita ryb s ohledem na klimatické poměry v našich zeměpisných šířkách
v tomto období ustává.
Ve svalovině ryb nebyl obsah Cd testován a dá se předpokládat, že by byl pravděpodobně
nižší. Vycházíme z předpokladu kumulativního charakteru depozice těžkých kovů
v organismu, zvláště kadmia ve vnitřních orgánech, v játrech, slezině, ledvinách nejen ryb, ale
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také u jiných živočišných druhů (Drastichová et al, 2004, Čelechovská et al, 2007,
Cibulka et al, 1991).
Náš předpoklad dokládá řada studií výskytu těžkých kovů v orgánech ryb z různých lokalit
z volných vod i z chovných nádrží. Svobodová et al (2002) uvádí obsah Cd v játrech
i svalovině kapra obecného z vybraných rybníků v jižních a západních Čechách. Ve svalovině
se obsah kadmia pohyboval u všech vzorků pod hygienickým limitem, v játrech byly hodnoty
vyšší, limit však nepřekračovaly (limit je určen jen pro svalovinu). Nejvyšší koncentrace
kadmia byly podle této studie nalezeny v ledvinách.
V monitorovací studii (Jurajda et al, 2010) z povodí řeky Moravy a Bečvy nebyly ve
svalovině jelce tlouště zaznamenány nadlimitní hodnoty Cd a všechny naměřené vzorky se
pohybovaly na hranici meze detekce metody. I v další monitorovací studii (Velíšek et al,
2010), která shrnuje poznatky i z předešlých roků, jsou nalezené koncentrace Cd ve tkáních
sladkovodních ryb hluboko pod limitem. Čelechovská et al (2007) ve shodě s předchozími
monitorovacími studiemi uvádí nízké koncentrace Cd ve svalovině kapra obecného, ve
vnitřních orgánech byly tyto hodnoty vyšší. Nejvyšší koncentrace Cd společně se zinkem (Zn)
byly nalezeny v ledvinách. Při porovnání obsahů Cd mezi jednotlivými orgány ryb z této
studie vyplynuly vyšší koncentrace Cd v ledvinách oproti nálezům v játrech. Ve srovnání
s těmito nálezy uvádí Stráňai a Andreji (2007) obsahy Cd v orgánech ryb z řeky Nitry na
Slovensku v mnohem vyšších koncentracích. Výsledky analýz těžkých kovů v orgánech ryb
z vybraného profilu na řece Nitře ve shodě s dalšími autory (Čelechovská et al, 2007,
Svobodová et al, 2002) ukazují na distribuci kadmia v pořadí: nejvyšší hodnoty v ledvinách
(0,48 – 3,06 mg/kg), méně v játrech (0,05 - 0,45 mg/kg) a nejnižší koncentrace ve svalovině
(0,05 – 0,16 mg/kg). U kapra obecného byly tyto nálezy Cd: ledviny 0,59 mg/kg, játra
0,25 mg/kg, svalovina 0,16 mg/kg. Na základě výsledků analýz toxických kovů v uvedené
studii nebyly ryby z této lokality doporučené ke konzumaci (Stráňai a Andreji, 2007).
Výsledky našich analýz neprokázaly s výjimkou 3. odběrového termínu zvýšené koncentrace
Cd v játrech kapra obecného. Limit pro sladkovodní ryby je Nařízením komise (ES)
č.1881/2006 stanoven pro svalovinu ryb.
V naší studii jsme analýzy na obsah kadmia zaměřili na játra. Játra jsou metabolicky velmi
aktivní orgán a z dřívějších poznatků je známa skutečnost, že se v nich kumulují kovy včetně
kadmia ve značně zvýšené koncentraci, než ve svalovině a jiných orgánech, s výjimkou
ledvin. Na míru absorpce a distribuci kadmia v organismu má vliv chemická forma kovu
a také jeho mocenství. Kovy jsou po vstupu do organismu transportovány krví vázány na
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specifické makromolekuly. V játrech mohou modifikovat biochemické procesy a způsobovat
závažná poškození.
V technologii produkce ryb splňují hygienické parametry prostředí ryb včetně chemického
složení vody a kvality příkrmů přísná kritéria. Přes tato opatření však není možné vyloučit
možnost vstupu kovů i v nízkých podlimitních koncentracích z vody, přestupem ze sedimentů
nádrží používaných k chovu ryb, případně z krmiva do organismu a jejich kumulaci
v orgánech například při dlouhodobém trvání nepříznivých podmínek nebo kontaminací
krmiva, případně vody.
ZÁVĚR
Naše studie byla zaměřena na obsah kadmia v játrech kapra obecného z produkčního
velkochovu. Játra jako metabolicky velmi aktivní orgán mohou kumulovat toxické kovy. Míra
kumulace závisí kromě jiného také na koncentraci a délce intervalu, po jakou jsou ryby
toxické látce vystaveny. Vzorky jater ryb v naší studii neprokázaly významné rozdíly mezi
jednotlivými odběrovými intervaly s výjimkou 3. odběrového termínu, kdy byla koncentrace
kadmia zvýšena a překročila by limit (daný pro svalovinu) u 4 z 10 vzorků.
V naší studii jsme nepředpokládali zvýšené koncentrace kadmia ve vodě chovné nádrže, ani
ve svalovině tržních ryb. Naše pozornost byla zaměřena na játra, kde by případně při
několikaletém pobytu ryb ve stejném prostředí i s podlimitními koncentracemi mohlo dojít ke
kumulaci Cd v játrech. Při dlouhodobém účinku Cd i v kombinaci s dalšími přítomnými
toxickými látkami i v podlimitních koncentracích by mohlo docházet k potencujícímu účinku
na organismus ryb.
Vzhledem k nebezpečnosti působení kadmia v organismu a kumulativnímu charakteru tohoto
toxického kovu je třeba věnovat možnostem vstupu kadmia i dalších toxických kovů do
potravního řetězce patřičnou pozornost.
PODĚKOVÁNÍ
Tato studie vznikla za podpory výzkumného záměru MSM 6215712402 Veterinární aspekty
bezpečnosti a kvality potravin.

SOUHRN
Naše studie byla zaměřena na obsah kadmia v játrech tržních ryb pocházejících z chovného
rybníka. Vzorky jater byly rybám odebrány ve čtyřech odběrových intervalech v průběhu
jednoho roku. Nálezy kadmia ve vzorcích byly v shodě s literárními údaji ze srovnatelných
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podmínek na jiných lokalitách v ČR a pohybovaly se v rozmezí 0,0077 - 0,0856 mg/kg. Ve
třetím odběrovém intervalu byla průměrná koncentrace Cd (0,0856±0,0016 mg/kg) oproti
předchozím odběrům zvýšena. Toto zvýšení mohlo být způsobeno vyšší metabolickou
aktivitou ryb v letním období. Limit pro játra kapra obecného není stanoven. V porovnání
s limitem pro svalovinu by uvedená průměrná koncentrace byla překročena. Na rozdíl od
údajů u ryb z volných vod byly hodnoty průměrných koncentrací kadmia v játrech kaprů
v naší studii nízké.
Klíčová slova: kadmium (Cd), toxický kov, kumulativní účinek, játra, tržní kapr
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ANALÝZA FTALÁTŮ V ZEMĚDĚLSKÝCH PŮDÁCH ČECH
ANALYSIS OF PHTHALATES IN BOHEMIAN AGRICULTURAL SOILS
Radka Daňková – Alžbeta Jarošová
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
The aim of this work was monitoring of two phthalic acid esters: dibutyl phthalate (DBP) and
di-2-ethylhexylphthalate (DEHP) in agricultural soils. The monitoring was performed in six
regions of the Czech Republic: Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký and
Pardubický. The soil samples were collected from two layers of arable land, grassland, hopgardens and unmanaged land. The soil samples were lyophilized and extracted with
acetone:hexan (1:1). Then, the samples were purified by sulphuric acid. The levels of DBP
and DEHP were determined by high performance liquid chromatography (HPLC) with UV
detection. The concentrations of DBP ranged from 0.01 to 0.66 mg.kg–1 of original weight in
the upper horizon and from 0.16 to 0.53 mg.kg–1 of original weight in the lower horizon. The
concentrations of DEHP ranged from 0.06 to 0.60 mg.kg–1 of original weight in the upper
horizon and from 0.18 to 0.63 mg.kg–1 of original weight in the lower horizon. The
concentrations of phthalic acid esters did not significantly differ from themselves in soil
samples in this study.
Keywords: soil, di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP)
ÚVOD
Cílem práce byla analýza esterů kyseliny ftalové v zemědělských půdách Čech. Konkrétně se
jednalo o analýzu dibutyl ftalátu (DBP) a di-2-ethyhexyl ftalátu (DEHP). Zemědělská půda
ovlivňuje kvalitu a zdravotní bezpečnost jak potravin rostlinného původu, tak i potravin
živočišného původu. Proto je velmi důležité znát obsahy kontaminantů v půdě, což také
znamená znát obsah látek, jako jsou ftaláty, v zemědělských půdách. Ftaláty mohou
potenciálně ohrožovat lidské zdraví, především kvůli svým negativním účinkům na lidský
reprodukční systém, byl prokázán také karcinogenní a teratogenní charakter ftalátů (myši,
krysy, kuřata) (Li et al., 2012, Li et al., 2013, Mankidy 2013, Abdul-Ghani et al., 2012).
Estery kyseliny ftalové jsou v životním prostředí ubikvitárně rozšířeny. Kvůli svým vhodným
technologickým vlastnostem jsou široce využívány v mnoha oblastech výroby. I když existují
snahy o snižování jejich produkce a jejich nahrazení látkami méně škodlivými pro lidské
zdraví. Za dva hlavní zdroje v půdě jsou považovány atmosférická depozice a hnojení
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(Parkerton et al., 2003, Vikelsoe et al., 2002). Co se týče hnojení, jedná se především o druh,
dávku a koncentraci ftalátů v daném hnojivu. Za nejčastější druhy hnojiv, které obsahují vyšší
koncentrace ftalátů lze považovat organická hnojiva, ale i statková hnojiva. Nejvíce
zatíženým druhem hnojiv jsou potom čistírenské kaly. Zákonem není dána povinnost
analyzovat čistírenské kaly z hlediska obsahu těchto kontaminantů. Přitom 38 %
z vyprodukovaných čistírenských kalů se posléze využívá k přímé aplikaci a rekultivaci
a dalších 28 % ke kompostování. Množství organických hnojiv, stejně tak i hnojiv statkových,
na ha zemědělské půdy se zvedl o 121,4 kg na ha zemědělské půdy u statkových hnojiv
a o 80,2 kg na ha zemědělské půdy u organických hnojiv v roce 2011 oproti roku 2010 dle
Českého statistického úřadu. Monitoring obsahu ftalátů je proto v zemědělských půdách
velmi důležitý.
MATERIÁL A METODA
Vzorky půd byly odebírány ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem
zemědělským v Brně. Vzorky půd byly získány z 19 vybraných pozorovacích ploch v oblasti
kraje Středočeského (7 ploch), Plzeňského (4 plochy), Karlovarského (1 plocha), Ústeckého
(4 plochy), Libereckého (1 plocha) a Pardubického (2 plochy).
Odběr vzorků byl proveden ze dvou horizontů a to: orná půda – samostatný vzorek z ornice
(0 – 25 cm) a podorničí (35 – 60 cm), trvalé travní porosty (TTP) – odběr ze dvou horních
vrstev 0 – 10 cm, 11 – 25 cm s odstraněním svrchní drnové vrstvy, chmelnice – horní vrstva
(10 – 40 cm) a spodní vrstva (40 – 70 cm).
Odebráno bylo cca 0,5 kg půdy z jednoho horizontu. Toto množství se přímo v terénu ručně
zhomogenizovalo a odstranil se hrubší skelet. Zabalené a označené vzorky se přepravovaly
v chladicích boxech, poté byly uloženy do mrazničky při teplotě -18°C do doby předání do
laboratoře.
Vzorky byly analyzovány na Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně. Byla
použita metoda Jarošová et al. (1999), tato metoda byla optimalizována pro potřebu analýzy
vzorků zeminy. Bylo stanoveno optimální množství vzorku potřebné pro analýzu ftalátů
v půdě a čas potřebný k extrakci půd ultrazvukem. Bylo analyzováno 38 vzorků zeminy.
Analýza všech vzorků byla prováděna duplicitně, celkový počet analyzovaných vzorků byl
tedy 76. Z každého vzorku bylo odebráno asi 10 g půdy. Následně bylo těchto 10 g půdy opět
zmraženo a poté zlyofilizováno. Následovala extrakce směsí aceton:hexan 1:1 pomocí
ultrazvuku třikrát po dobu 5 minut. Extrakty byly přečištěny koncentrovanou kyselinou
sírovou (96 %) a následně hydratovanou kyselinou sírovou (65 %). Přečištěné vzorky byly
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dosušeny dusíkem do sucha a doplněny acetonitrilem se standardním přídavkem na objem
1 ml. Analýza ftalátů byla provedena pomocí HPLC s UV detekcí při vlnové délce 224 nm.
Byla použita kolona Zorbax Eclipse C8. Výsledky byly vyhodnoceny pomocí kalibrační
křivky za použití softwaru Agilent ChemStation for LC and LC/MS systems.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Lokality zmíněné v této studii jakož i zjištěné koncentrace esterů kyseliny ftalové dibutyl
ftalátu a di-2-ethylhexyl ftalátu jsou uvedeny v následujících tabulkách 1. a 2.
Tab. 1: Místa odběru jednotlivých vzorků půdy a jednotlivé kultury
Kraj
Okres
Katastrální území
Středočeský
Praha-východ
Sedlec u Líbeznic
Středočeský
Kutná Hora
Filipov u Čáslavi
Středočeský
Kutná Hora
Kutná Hora 1
Středočeský
Kutná Hora
Hlízov
Středočeský
Kutná Hora
Kutná Hora 2
Středočeský
Příbram
Příbram
Středočeský
Příbram
Lhota u Příbramě
Plzeňský
Plzeň-město
Červený Hrádek u Plzně
Plzeňský
Plzeň-město
Křimice
Plzeňský
Plzeň-sever
Zruč
Plzeňský
Tachov
Sytno
Karlovarský
Karlovy Vary
Jenišov
Ústecký
Louny
Panenský Týnec
Ústecký
Louny
Louny
Ústecký
Louny
Žatec
Ústecký
Louny
Lubenec
Liberecký
Jablonec nad Nisou
Rádlo
Pardubický
Pardubice
Újezd u Sezemic
Pardubický
Svitavy
Záhraď

Kultura
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
chmelnice
trvalý travní porost
trvalý travní porost
neobhospodařováno
orná půda

Koncentrace esterů kyseliny ftalové stanovené v této studii se pohybují v řádech setin až
desetin mg.kg-1 pův hmotnosti. Tyto hodnoty jsou srovnatelné s dalšími studiemi
provedenými v Evropě (Gibson et al., 2005, Vikelsoe et al., 2002, Zorníková et al., 2011).
Pokud bychom srovnávali se studiemi provedenými Asii, pak si můžeme všimnout, že
hodnoty uvedené v těchto studiích se pohybují v řádech jednotek až desítek mg.kg-1 pův hm.
(Cai et al., 2006, Kong et al., 2012, Xu et al., 2008, Zeng et al., 2009). Vyšší obsah ftalátů
v půdě je nebezpečný z hlediska možného přestupu kořenovým systémem do rostlin. Kde
záleží samozřejmě na druhu rostliny, biokoncentrační faktory jsou zde však poměrně nízké
(Dueck et al., 2003). Tak je zde také především možné riziko akumulace ftalátů, jako
lipofilních látek, do živočišných tuků, a to v první řadě do mléka (Rhind et al., 2007, Fierens
et al., 2013).
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Tab. 2: Koncentrace PAE (mg.kg-1 pův. hm.) na jednotlivých katastrálních územích
Svrchní horizont
Spodní horizont
Katastrální území
DBP DEHP ∑DBP+DEHP DBP DEHP ∑DBP+DEHP
mg.kg-1
Sedlec u Líbeznic
0,15
0,22
0,37
0,17
0,35
0,52
Filipov u Čáslavi
0,28
0,16
0,44
0,16
0,37
0,53
Kutná Hora 1
0,49
0,25
0,74
0,34
0,42
0,76
Hlízov
0,31
0,26
0,57
0,37
0,36
0,73
Kutná Hora 2
0,17
0,35
0,52
0,48
0,22
0,70
Příbram
0,66
0,33
0,99
0,35
0,19
0,54
Lhota u Příbramě
0,23
0,25
0,48
0,17
0,18
0,35
Červený Hrádek u Plzně
0,28
0,41
0,69
0,16
0,54
0,70
Křimice
0,35
0,52
0,87
0,22
0,40
0,62
Zruč
0,41
0,42
0,83
0,25
0,36
0,61
Sytno
0,36
0,30
0,66
0,16
0,63
0,79
Jenišov
0,08
0,33
0,41
0,22
0,32
0,54
Panenský Týnec
0,20
0,30
0,50
0,22
0,25
0,47
Louny
0,21
0,06
0,27
0,53
0,50
1,03
Žatec
0,46
0,51
0,97
0,28
0,33
0,61
Lubenec
0,25
0,35
0,60
0,36
0,29
0,65
Rádlo
0,28
0,21
0,49
0,24
0,30
0,54
Újezd u Sezemic
0,14
0,19
0,33
0,17
0,30
0,47
Záhraď
0,01
0,60
0,61
0,20
0,19
0,39
ZÁVĚR
V této studii byla získána původní data obsahu ftalátů v zemědělských půdách Čech. Jedná se
o první studii v rámci České republiky, která by poskytovala údaje o kontaminaci
zemědělských půd estery kyseliny ftalové. Stanovené hladiny koncentrací esterů kyseliny
ftalové, tak poskytly důležité informace o znečištění zemědělské půdy Čech. Při srovnání
hladin koncentrací stanovených v této studii s hodnotami vydanými Ministerstvem životního
prostředí uvedenými v jeho Metodickém pokynu vycházejícími ze screeningových hodnot
RSL (Regional Screening Levels) vydaných Americkou agenturou pro ochranu životního
prostředí USEPA (United States Environmental Protection Agency), pak žádná z těchto
hodnot nebyla v této studii překročena (DEHP: pro průmyslově využívaná území 120 mg.kg-1
sušiny, ostatní plochy 35 mg.kg-1 sušiny, DBP: 62 000 mg.kg-1 sušiny pro průmyslově
využívané plochy a 6 100 mg.kg-1 sušiny pro ostatní plochy).
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce vznikla za podpory Interní grantové agentury Agronomické fakulty Mendelovy
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SOUHRN
Cílem práce byl monitoring esterů kyseliny ftalové: dibutyl ftalátu a di-2-ethyhexyl ftalátu
v zemědělských půdách. Monitoring uvedený v této studii zahrnoval 6 krajů České republiky:
Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Pardubický kraj. Vzorky půdy
byly odebrány ze dvou horizontů orné půdy, trvalých travních porostů, chmelnice
a neobhospodařované půdy. Vzorky půdy byly zlyofilizovány a extrahovány směsí
aceton:hexan (1:1). Následovalo přečištění kyselinou sírovou. Koncentrace DBP a DEHP
byly stanoveny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detekcí.
Koncentrace DBP se pohybovala v rozmezí 0,01 to 0,66 mg.kg–1 pův. hmotnosti ve svrchním
horizontu a v rozmezí 0,16 to 0,53 mg.kg–1 pův. hmotnosti ve spodním horizontu.
Koncentrace DEHP se pohybovala v rozmezí 0,06 to 0,60 mg.kg–1 pův. hmotnosti ve
svrchním horizontu a v rozmezí 0,18 to 0,63 mg.kg–1 pův. hmotnosti ve spodním horizontu.
Koncentrace DBP a DEHP jednotlivých vzorků v této studii se výrazně nelišily, což vypovídá
stejnoměrné kontaminaci sledovaných lokalit estery kyseliny ftalové.
Klíčová slova: půda, di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP), dibutyl ftalát (DBP)
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VLIV UŽITKOVÉHO TYPU SKOTU NA KVALITATIVNÍ PARAMETRY
JATEČNÉHO TĚLA A HOVĚZÍHO MASA
THE INFLUENCE OF CATTLE COMMERCIAL TYPE ON THE CARCASS
AND BEEF QUALITY
Eliška Dračková – Jan Šubrt – Radek Filipčík
Ústav chovu a šlechtění zvířat, AF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the effect of cattle commercial type on parameters for
the quality of the beef carcass and beef meat (dry matter, content of protein, content of fat,
content of ash). The values in CIELab system were also monitored. Totally 87 bulls were
included in the experiment (35 purebreed Czech Fleckvieh (C), 25 crossbreed C with
Galloway (Ga) and 27 crossbreed C with Charolaise (Ch)). The selected parameters were
evaluated according to the breed of bulls. After evaluation the target parameters of the beef
carcass results that for the breeder there is more convenient breeding Czech Fleckvieh
purebreed or crossbreed with Charolaise. All nutrition parameters beef were statistically nonsignificant between selected groups of bulls. There were detected statistical significance
(P<0.05) in the colour of beef meat between all group of bulls. The palest scales were in beef
meat from crossbreeds C x Ch.
Keywords: beef, carcass, bull, system CIELab
ÚVOD
Chov skotu představuje neodmyslitelnou součást českého zemědělství. Dominantní postavení
skotu spočívá v tom, že je hlavním světovým producentem mléka. Nicméně ani produkce
masa není zanedbatelná. Významný podíl na domácím trhu zaujímá český strakatý skot, který
je chován nejen v čistokrevné formě, ale je také řadou chovatelů využíván k užitkovému
křížení se specializovanými masnými plemeny s cílem více zefektivnit výkrm jatečných
zvířat. POLÁCH et al. (2000) porovnávali kvalitu jatečných těl býků – kříženců českého
strakatého skotu s plemenem aberdeen angus (Aa), limousine (Li), masný simentál (Ms),
plavý akvitánský (Ba), belgické modrobílé (Bm) a charolaise (Ch). Všechna hodnocená
jatečná těla získala shodné zařazení do třídy zmasilosti a protučnělosti v systému SEUROP.
SOCHOR et al. (2005) porovnávali 51 býků – kříženců českého strakatého skotu s plemenem
charolaise, masný simentál a plavý akvitánský skot. Ve vzorcích svaloviny (musculus
longissimus pars dorsi) bylo hodnoceno procentické zastoupení sušiny, podíl celkového
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proteinu, intramuskulárního tuku a popelovin. V rámci těchto ukazatelů autoři nezjistili
signifikantní diference mezi jednotlivými užitkovými typy. Statisticky významné diference
(p < 0,01) byly zjištěny ve vaznosti vody mezi C x Ch; C x Ba; C x Si a ve velikosti plochy
MLT mezi kříženci Ch x Ba; C x Si; C x Ba. V množství kolagenu byly zjištěny diference
(p < 0,01) mezi Ch x Ba; Ch x Si; C x Ba. Barva masa souvisí zejména s obsahem hemových
barviv, především myoglobinu, ale i v menší míře hemoglobinu. Na barvu má vliv stupeň
mramorování, způsob chovu a výživa hospodářských zvířat. Dále na barvu působí teplota,
relativní vlhkost masa a vliv světla (ŠUBRT, 2004). ŠUBRT et al. (2005) publikovali u masa
charolaiských býků hodnoty remise 6,29 %, maso pocházející z plavého akvitánského skotu
bylo tmavší – hodnoty remise byly o 1,19 % nižší (5,10 %).
Cílem práce bylo zhodnotit vliv užitkového typu na kvalitativní parametry jatečného těla
a hovězího masa.
MATERIÁL A METODY
Do pokusu bylo vybráno 87 býků (35 ks čistokrevných býků plemene českého strakatého
skotu (C), 25 ks kříženců C s plemenem charolaise (Ch) a 27 ks kříženců C s plemenem
galloway (Ga)). Analýza byla provedena u vzorků svalu Musculus longissimus lumborum et
thoracis 48 hodin postmortem, které byly odebrány v místě půlícího řezu na úrovni 9. – 10.
hrudního obratle.
V hovězím mase byly stanoveny vybrané nutriční kvalitativní ukazatele (obsah sušiny, obsah
popelovin, obsah bílkovin Kjeldahlovou metodou a obsah intramuskulárního tuku podle
Soxhleta) (ČSN 57 0185, 1963). V mase byly také sledovány následující ukazatele barvy:
obsah svalových pigmentů metodou dle Hornseye (1956), remise Spekolem 11 s násadcem
při vlnové délce 522 nm, dále byly sledovány parametry v barevném systému CIELab, kde
sledujeme světlost (L*), podíl červeného (a*) a žlutého (b*) spektra stanovené
spektrofotometrem Konica Minolta CM - 2600d. Doplňujícím ukazatelem byla hodnota pH48
zjištěná pH–metrem 340 s vpichovou elektrodou. Sledované ukazatele byly vyhodnocovány
v závislosti na plemenné příslušnosti býků.
Statistické vyhodnocení bylo provedeno v programu STATISTICA 10.0. s využitím
jednofaktorové anovy s pevným efektem plemenné příslušnosti (PLi). Statistická průkaznost
rozdílů byla stanovena za použití HSD testu. Tvar rovnice výpočtu:
Yij = μ + PLi + eij
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kde:

Y = výsledná korigovaná hodnota
µ = průměrná hodnota závisle proměnné
PLi = plemenná příslušnost býků (český strakatý skot, galloway, charolaise)
eij = reziduum.

VÝSLEDKY A DISKUZE
Býci byli poraženi v hmotnostním rozpětí od 501 do 663 kg, přičemž hladina netto přírůstku
se v průběhu výkrmu pohybovala v rozmezí 425 až 590 g.den-1. Býci českého strakatého
skotu byli poraženi ve věku 571 dní, u kříženců se věk pohyboval na úrovni (p < 0,01) 668
dní (C x Ga), respektive (p < 0,05) 624 dní u kříženců s plemenem Ch. Statisticky významná
diference (p < 0,01) byla prokázána v hmotnosti jatečně opracovaného těla mezi skupinami
kříženců C x Ga (281 ± 96,79 kg) a C x Ch (374 ± 64,64 kg). Průkazný rozdíl (p < 0,01) byl
také zaznamenán u třídy zmasilosti mezi C x Ga a C x Ch a mezi JUT českého strakatého
skotu a kříženci C x Ch (p < 0,05). Při hodnocení protučnění nebyl nalezen statisticky
významný (p > 0,05) rozdíl mezi skupinami.
Tab. 1: Věk zvířat v době porážky a jatečné ukazatele masa podle užitkového typu býků
C
C x Ga
C x Ch
Celkem
Ukazatel
n = 35
n = 25
n = 27
n = 87
A
a
B
b
Věk v době
LSM
571
668
624
615
porážky
SE
69,19
107,61
48,90
86,44
(dny)
330
281 A
374 B
330
Hmotnost JUT LSM
(kg) /*
SE
54,02
96,79
64,64
79,59
SEUROP
Zmasilost
(body) /**
SEUROP
Protučnění
(body) /***

LSM

4,06 a

4,56 A b

3,82 B

4,13

SE

0,34

0,97

0,62

0,71

LSM

2,10

2,08

2,04

2,07

SE

0,28

0,40

0,34

0,33

Statistická významnost mezi hodnocenými skupinami býků: A, B = P<0,01, a, b = P<0,05
*JUT = jatečně upravené tělo, **Zmasilost: S = 1 až P = 6 bodů, ***Protučnění: 1 = 1 až 5 = 5 bodů

Vybrané ukazatele nutriční hodnoty hovězího masa býků jsou uvedeny v tabulce 2. Obsah
sušiny mezi zvolenými skupinami se pohyboval ve variačním rozpětí od 23,81 do 24,25 %.
Zastoupení popelovin v rámci skupin bylo vyrovnané (1,10 ± 0,05 %). Podíl bílkovin se
pohyboval v rozpětí od 20,98 do 21,36 %. Obsah intramuskulárního tuku vykazoval hodnotu
u 1. skupiny (C) 0,94 ± 0,28 %, u 2. skupiny (C x Ga) 1,06 ± 0,86 % a u 3. skupiny (C x Ch)
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1,32 ± 1,17 %. FILIPČÍK et al. (2008) uvádí u býků českého strakatého skotu obsah
intramuskulárního tuku 2,14 ± 1,32 %. U všech námi zvolených ukazatelů tzn. obsahu sušiny,
popelovin, bílkovin a intramuskulárního tuku nebyly zjištěny statistické průkaznosti
(p > 0,05) mezi skupinami býků.
Tab. 2: Ukazatele výživné hodnoty masa podle užitkového typu býků
C
C x Ga
C x Ch
Ukazatel
n = 35
n = 25
n = 27
LSM
24,25
23,81
24,04
Sušina (%)
SE
0,98
1,30
1,25
LSM
1,10
1,11
1,10
Popeloviny (%)
SE
0,05
0,05
0,04
LSM
21,36
20,98
21,04
Bílkoviny (%)
SE
0,93
0,66
0,87
LSM
0,94
1,06
1,32
Intramuskulární
tuk (%)
SE
0,28
0,86
1,17

Celkem
n = 87
24,06
1,17
1,10
0,05
21,15
0,85
1,09
0,80

Tab. 3: Hodnota pH a ukazatele barvy svaloviny podle užitkového typu býků
C
C x Ga
C xCh
Celkem
Ukazatel
n = 35
n = 25
n = 27
n = 87
LSM
5,765 a
5,571 b
5,564 b
5,647
pH48
SE
0,417
0,108
0,133
0,295
LSM
3,641
3,799
3,581
3,668
Pigmenty
(mg.g-1)
SE
0,772
0,808
0,591
0,729
a
b
a
LSM
4,283
5,084
4,867
4,694
Remise
(%)
SE
1,340
1,375
1,283
1,363
a
b
c
LSM
34,475
35,915
36,216
35,429
L*
SE
3,524
2,599
3,138
3,226
LSM
13,366 A a
10,842 B
11,031 b
11,916
a*
SE
10,361
2,144
2,529
6,863
LSM
7,761 A a
8,850 b
9,445 B
8,596
b*
SE
1,832
1,182
2,277
1,953
Statistická významnost mezi hodnocenými skupinami býků: A, B, C = P<0,01, a, b, c = P<0,05

Výsledné hodnoty pH48 a ukazatelů barvy svaloviny podle užitkového typu býků jsou
uvedeny v tabulce 3. U hodnoty pH48 byly prokázány průkazné rozdíly na úrovni 95 % mezi
býky českého strakatého skotu a kříženci C x Ga, respektive C x Ch. U obsahu svalových
pigmentů nebyly nalezeny statisticky průkazné rozdíly. Významná diference (p < 0,05) byla
zjištěna u hodnoty remise mezi skupinou C x Ga (5,08 ± 1,37 %) a plemenem C (4,28 ± 1,34
%) a kříženci C x Ch (4,87 ± 1,28 %). V mase býků českého strakatého skotu uvádí
FILIPČÍK et al. (2009) hodnotu remise 3,36 ± 0,68 %, oproti tomu VOŘÍŠKOVÁ
a FRELICH (2006) zjistili hodnotu remise 6,30 %. Parametr světlosti L* vykazoval průkazné
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rozdíly (p < 0,05) mezi všemi skupinami. Podíl červeného spektra (a*) byl významně
(p < 0,01) odlišný mezi skupinou C (13,37 ± 10,36) a kříženci C x Ga (10,84 ± 2,14), a mezi
C a C x Ch (p < 0,05). Zatímco u podílu žlutého spektra (b*) byl prokázán vysoce
signifikantní rozdíl (p < 0,01) mezi skupinou býků plemene C (7,76 ± 1,83) a kříženci C x Ch
(9,45 ± 2,28), mezi kategorií C a C x Ga byl průkazný rozdíl pouze na úrovni 95 %.
ZÁVĚR
Z pohledu kvality jatečně upraveného těla je pro chovatele výhodnější chov českého
strakatého skotu v čistokrevné formě, popřípadě využití užitkového křížení s plemenem
charolaise. Na základě našich výsledků nedoporučujeme chovatelům používat kombinaci
C x Ga, protože tito kříženci nedosahují takové růstové intenzity a jatečné hodnoty jako
ostatní námi sledované skupiny býků.
Z pohledu zdravé výživy je možné konstatovat, že nutriční kvalita hovězího masa byla mezi
sledovanými skupinami býků na stejné úrovni. Pouze byly zjištěny diference v intenzitě barvy
hovězího masa, kdy nejsvětlejší odstíny byly zaznamenány u masa kříženců C x Ch.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla zpracována s podporou projektu NAZV QI91A055.

SOUHRN
Cílem práce bylo zjistit vliv užitkového typu na kvalitativní parametry jatečného těla
a vybrané nutriční kvalitativní ukazatele v hovězím mase (obsah sušiny, obsah
vnitrosvalového tuku, obsah bílkovin, obsah popelovin a parametry barvy masa). Do pokusu
bylo vybráno 87 býků (35 ks čistokrevných býků plemene českého strakatého skotu (C), 25 ks
kříženců C s charolaise (Ch) a 27 ks kříženců C s plemenem galloway (Ga)). Sledované
ukazatele byly vyhodnocovány v závislosti na plemenné příslušnosti býků. Z pohledu kvality
jatečně upraveného těla je pro chovatele výhodnější chov českého strakatého skotu
v čistokrevné formě, popřípadě využití užitkového křížení s plemenem charolaise. U všech
ukazatelů nutriční kvality hovězího masa nebyla zjištěna statistická průkaznost (p > 0,05)
mezi sledovanými skupinami býků. V intenzitě barvy hovězího masa byly zjištěny diference
(p < 0,05) mezi všemi skupinami býků, nejsvětlejší odstíny byly zaznamenány u masa
kříženců C x Ch.
Klíčová slova: hovězí maso, jatečné tělo, býci, systém CIELab
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ABSTRACT
FarmGuard ApiBalm Dip® is product based on natural, which is designed to carry out the
post-diping the milking cows. The manufacturer states that the product helps treatment udder
after milking and udder teats creates a antibacterial film. The aim of this experiment is to
verify the antimicrobial effect of the described product. For this purpose, different
concentrations were used resource in the medium - broth and verify the possibility of growth
5 mastitis bacterial strains in this medium. Furthermore, in five bacterial strains identified
zone of inhibition caused by means ApiBalm Dip ®. Experiment verifies the antibacterial
barrier effect in the case of surface-treated infectious agent in the environment as well as its
inhibitory effect on the growth ability of 5 selected mastitis bacterial strains.
Keywords: milk, postdiping, mastitis
ÚVOD
Balzám na vemeno ApiBalm dip je přírodní tekutý krém vyrobený z levandulového oleje
a léčivých bylin. Slouží jako posdiping k ošetření vemene po dojení, zklidnění pokožky.
Přírodní aktivní látky jsou rychle absorbovány struky a vytváří nemastný povlak ve formě
tenkého neviditelného filmu, který jak mechanicky tak biochemickou aktivitou znemožňuje
průnik škodlivých mikroorganismů skrze kanál struku a poškozenou kůži. Zároveň umožňuje
kůži volně dýchat. Přípravek má repelentní účinek - odpuzuje hmyz. Nedráždí pokožku struku
- neobsahuje jód ani další chemická dráždidla. Velmi vhodné pro ekologický chov dojnic (1).
Dezinfekcia strukov po dojení je akceptovaná ako dôležitá súčasť štandardných
preventívnych postupov proti mastitíde dojníc. Dôležitý je dezinfekčný účinok proti
kontaktným patogénom ako sú Staphylococcus aureus a Streptococcus agalactiae. Hoci
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účinok proti environmentálnym patogénom ako Escherichia coli je sporný, je dezinfekcia
strukov po dojení efektívnym manažérskym postupom vo väčšine stád. Výber dezinfekčného
prostriedku by mal byť založený na preukázanej účinnosti, ktorá je vyžadovaná pre registráciu
prípravku na veterinárne použitie (2).
Účelom dippingu strukov vemena bezprostredne po dojení je zneškodnenie kontaktných,
mastitídu spôsobujúcich patogénnych mikroorganizmov, ktoré sa môžu nachádzať na povrchu
struku, včítane otvoreného strukového kanálika, predtým, ako majú možnosť kolonizovať
a infikovať struk. Pre najlepší možný efekt je dôležité aplikovať postdipping bezprostredne po
sňatí nástrčiek, skôr ako sa kanálik začne zatvárať a skôr ako baktérie majú možnosť začať sa
pomnožovať. Do prípravkov pre postdipping sa používa viacero typov chemikálií (jodofóry,
chlorhexidín, hypochloridy, quartérne amóniové bázy, dodecyl benzénové deriváty
a bariérové látky, ktoré z gélovitých substancií prechádzajú na plastifikované povlaky). Avšak
pri týchto prípravkoch je pri nesprávnej manipulácii určité riziko prieniku rezíduí použitých
chemikálií do mlieka. Ekologicky a z hľadiska bezpečnosti potravín sú vhodnejšie prípravky
na báze prírodných zložiek (3, 4, 5).
Prechod zo státia na sucho do laktácie je vysoko rizikovým obdobím pre dojnice. Najväčšou
výzvou v tomto období je zabránenie vzniku mastitídy, pričom najproblematickejšie sú
environmentálne baktérie. Jalovice sú prevažne infikované koagulázo negatívnymi
stafylokokmi, zatiaľ čo koliformné baktérie sú schopné spôsobiť infekciu u dojníc v ďalších
laktáciách (6).
V ostatnom desaťročí celosvetovo dominujú u prežúvavcov "environmentálne" mastitídy
dojníc vyvolané patogénnymi baktériami ľahlo prežívajúcimi v prostredí. Najvýznamnejšou
zmenou v epizootológii mastitíd dojníc v poslednom období je výrazný nárast výskytu
mastitíd vyvolaných "environmentálnymi" patogénnymi baktériami, predovšetkým inými
streptokokmi ako Streptococcus agalactiae. Najčastejšie sa uvádza výskyt baktérie
Streptococcus uberis a Escherichia coli. Streptococcus uberis je pôvodcom mastitíd
predovšetkým vo veľkých stádach dojníc. K masovému rozšíreniu S. uberis prispela aj jeho
schopnosť získavať odolnosť voči účinku antibiotík a niektorých dezinfekčných prípravkov.
Etiológiu environmentálnych mastitíd doplňujú aj baktérie Staphylococcus spp. a Serratia
spp.. V posledný rokoch bol medzi patogénnymi pôvodcami mastitíd zaznamenaný pokles
výskytu Staphylococcus aureus (z 30 na 10%), nárast výskytu Streptococcus agalactiae
(z 15 na 20%), Streptococcus Uberis (z 9 na 16%), Escherichia coli (z 15,5 na 28%),
a pomerne stabilný 8% výskyt Eneterococcus spp. (7, 8, 9, 10).

57

Stratégie, ktoré umožňujú uzatvorenie strukového kanálika a neantibiotické prípravky sú
vhodným prostriedkom na prevenciu týchto infekcií.

MATERIÁL A METODY
FarmGuard ApiBalm Dip® 1l - šarže č. 10546, doba expirace: 10/11.
Bakteriální

kmeny

-

čisté

kultury

-

Česká

sbírka

mikroorganismů

(CMM,

http://www.sci.muni.cz). Byly použity následující bakteriální kultury:
Enterococcus faecalis CCM4224
Streptococcus agalactiae CCM6187
Serratia marcescens CCM303
Staphylococcus aureus CCM3953
Escherichia coli CCM3954
Pro účely kultivace byl použit: krevní agar, Mueller-Hinton agar jako médium pro roztok
přípravku s adicí bakterií. Standardní mikrotitrační destička 12 x 8.7 mm terčíky k určení zón
inhibice. Běžné vybavení mikrobiologické laboratoře.
Za účelem určení růstových schopností bakteriálních kmenů při přítomnosti různých
koncentrací ApiBalm Dip® byl navržen následující design destičky:
Sloupce

Řádky
Různé koncentrace přípravku ApiBalm Dip®:

1. Enterococcus faecalis

1. ApiBalm Dip 100 μl:100 μl HM broth

2. Streptococcus agalactiae

= 500 μl/1. ml

3. Serratia marcescens

2. ApiBalm Dip10 μl:190 μl HM broth = 50 μl/ml

4. Staphylococcus aureus

3. ApiBalm Dip 1 μl:200 μl HM broth = 5 μl/ml

5. Escherichia coli

4. ApiBalm Dip 0,1 μl:200 μl HM broth

6. prázdná pozice

= 0.5 μl/ml

7. kontrolní vzorek - bez bakterií

5. ApiBalm Dip 0,01 μl:200 μl HM broth

8. Enterococcus faecalis

= 0.05 μl/ml

9. Streptococcus agalactiae

6. ApiBalm Dip 0,001 μl:200 μl HM broth

10. Serratia marcescens

= 0.005 μl/ml

11. Staphylococcus aureus

7. kontrola - bez adice ApiBalm Dip – 200 μl

12. Escherichia coli

HM broth
8. prázdná pozice
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Obr. 1: Design pokusu - mikrotitrační destička

Z popsané mikrotitrační destičky byly následně provedeny dva typy kultivace:
 určení zóny inhoboce (vzorky ze sloupců 1.-4., 7 řádek byly kultivovány na Petriho
miskách s krevním -agarem a 7 mm terčíky s nanesenými 10, 15 a 30 μl ApiBalm Dip.
Miska dále obsahovala kontorlní terčík a přímou adici ApiBalm dipu ve formě 2 kapek
15 μl umístěných mimo terčíky. Misky byly kultivovány podle popsaných podmínek.
Tato část experimentu popisuje interakci povrchu ošetřeného pomocí přípravku
s infekčním prostředím bakteriální povahy.
 stanovení CPM po kultivaci vzorků s různými koncentracemi přípravku v roztoku HM
agaru a bakteriálních kmenů - řádky 1.-4. pro všechny vybrané kmeny. Tato část
experimentu je zaměřena přímo na antibakteriální schopnosti přípravku a efektu jeho
koncentrace na schopnost inhibice růstu vybraných kmenů mastitidních bakterií.
Všechny vzorky byly kultivovány na agarových miskách pro všechny zvolené koncentrace a kmeny bakterií.
Koncentrace bakterií v roztoku: 10 /1 ml.
8

Čas/teplota kultivace: 20 h/37 C.
0
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Stanovení zón inhibice
Tab. 1: Výsledky stanovení zón inhibice pro různá množství přípravku ApiBalm Dip
Zóna inhibice (mm, 7mm terčík)
Bakteriální kmen
Množství

1

2

3

4

5

10 μl

8

7

8

9

8

15 μl

9

7

10

15

10

30 μl

10

12

10

11

11

15 μl wth disc

11

8

15

22

18

ApiBalm Dip

Obecně lze říci, že průměr zón inhibice je přímo úměrný množství přípravku aplikovaného na
terčík. Nejlepšího výsledku bylo dosaženou pro množství 15 μl přípravku u kmene
Staphylococcus aureus CCM3953 (15 mm) (Obr. 2) a kmene Streptococcus agalactiae
CCM6187 (12 mm). Průměrná zóna inhibice pro různá množství přípravku byla 11.667 mm
pro Staphylococcus aureus CCM3953, 9.667 mm pro Escherichia coli CCM3954 (Obr. 3),
9.333 mm pro Serratia marcescens CCM303, 9.000 mm pro Enterococcus faecalis
CCM4224, 8.667 mm pro Streptococcus agalactiae CCM6187. Kapky přípravku umístěné
přímo do kultivačního média vykazují větší schopnost likvidace bakterií (větší zóny inhibice)
než stejná množství umístěná na terčíky.
Obr. 2, 3: Výsledky určení zón inhibice pro Staphylococcus aureus CCM3953,
Escherichia coli CCM3954.
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Stanovení CPM
Roztoky o různých koncentracích přípravku v roztoku HM agaru a bakteriálních kmenů byly
kultivovány na miskách s krevním agarem po dobu 20 hodin a teplotě 37 C. Obr. 3. – 7.
0

ukazují výsledky kultivace, tab. 2 shrnuje výsledky stanovení CPM pro všechny kultivace.
Tab. 2: Počet CPM po kultivaci roztoků HM agaru a bakterií s různými koncentracemi
ApiBalm Dip. ***** - maximální počet CPM.
CPM po kultivaci roztoků HM agaru, bakteriálních kmenů a různých koncentrací ApiBalm
Dip.
Bakteriální kmen
Koncentrace

1

2

3

4

5

500 μl/ml

-

-

**

*

*

50 μl/ml

*

*

***

*

***

5 μl/ml

**

**

*****

***

*****

0.5 μl/ml

*****

**

*****

****

*****

ApiBalm Dip

Z výsledků uvedených v tab. 2 je zřejmé, že různé koncentrace ApiBalm Dip
ovlivňují růstové schopnosti vybraných bakteriálních kmenů. Nejlepších výsledků bylo
dosaženo u Enterococcus faecalis CCM4224 a Streptococcus agalactiae CCM6187, kde byl
CPM po kultivaci pod hranicí detekce ve vzorku s 500 μl/ml koncentrací ApiBalm Dip.
Zvlástě je patrný vliv koncentrace přípravku pro inhibici růstu u Enterococcus faecalis
CCM4224, ApiBalm Dip v závislosti na koncentraci v roztoku redukoval CPM z úrovně
***** pod úroveň detekce. Růst kmene Streptococcus agalactiae CCM6187 byl inhibován na
úroveň ** již od koncentrace 0.5 μl/ml. Enterococcus faecalis CCM4224 byl inhibován na
stejné úrovni od koncentrace 5 μl/ml. Serratia marcescens CCM303 prokázal nejvyšší
rezistenci pro účinek ApiBalm Dip - z úrovně ***** na úroveň ** v závislosti na koncentraci
přípravku v roztoku. Růstové schopnosti Staphylococcus aureus CCM3953 a Escherichia coli
CCM3954 byly inhibovány na úroveň *** od koncentrace 50 μl/ml resp. 500 μl/ml.
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Obr. 4. – 8: Výsledky stanovení CPM po kultivaci s různými koncentracemi ApiBalm
Dip. Enterococcus faecalis CCM4224 (Obr. 4), Streptococcus agalactiae CCM6187 (Obr.
5), Serratia marcescens CCM303 (Obr. 6), Staphylococcus aureus CCM3953 (Obr. 7),
Escherichia coli CCM3954 (Obr. 8).

ZÁVĚR
Přípravek ApiBalm Dip vykazuje antimikrobiální aktivitu v obou typech popsaných
experimentů. Množství aplikovaného přípravku má vliv na velikost zón inhibice
u 5 vybraných kmenů mastitidních bakterií. Průměrná zóna inhibice určené pomocí terčíkové
metody činila v pokusu 9.667 mm. Výsledky také ukazují lepší antibakteriální účinek
přípravku při přímé aplikaci na bakteriální kolonie. Byl tedy prokázán jak bariérový efekt
přípravku, tak přímá antimikrobiální aktivita.
ApiBalm Dip inhibuje růstové schopnosti všech vybraných bakteriálních kmenů v závislosti
na jeho koncentraci v kultivačním médiu s bakteriemi. Výsledky pro různé koncentrace závisí
na typu jednotlivých bakteriálních kmenů, ale na základě výsledků je možno tvrdit, že
koncentrace 500 μl/ml přípravku ApiBalm efektivně inhibuje růst všech zkoumaných
bakteriální kmenů.
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SOUHRN
FarmGuard ApiBalm Dip® je přípravek na přírodní bázi, který je určen pro provádění tzv.
post-dipingu u dojicích krav. Výrobce uvádí, že přípravek pomáhá ošetření vemene po dojení
a vytváří na strucích vemene antibakteriální film. Cílem tohoto pokusu je ověřit
antimikrobiální účinek popsaného přípravku. Pro tyto účely bylo využito různých koncentrací
prostředku v médiu - živné půdě a ověření možnosti růstu 5 mastitidních bakteriálních kmenů
v tomto médiu. Dále byly u pěti bakteriálních kmenů určeny zóny inhibice způsobené
prostředkem ApiBalm Dip®. Experiment tak ověruje antibakteriální bariérový efekt v případě
povrchu ošetřeného prostředkem v infekčním prostředí, stejně jako jeho inhibiční efekt na
růstové schopnosti 5 vybraných mastitidních bakteriálních kmenů.
Klíčová slova: mléko, postdiping, mastitída
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ABSTRAKT
Experimental work has been focused on quality features of venison of wild boar, which is
closely related to many factors affecting the quality of the venison. In the practical part was
examined 18 samples for dry matter content and ash, protein and fat. At each point were
discussed the results obtained with this method with hunting of that animal, or its age. It has
proven to be beneficial to the recording date of the catch of the animal. The measured values
were also compared with reported in the literature.
Keywords: venison, wild boar, dry matter, ash, protein, fat
ÚVOD
Konzumace zvěřiny je zastoupená v celkové spotřebě masa spíše ojediněle, kdy průměrná
spotřeba tohoto druhu masa je v ČR cca 0,5 kg na osobu a rok [1]. Tímto se zařazuje spíše
mezi minoritní druhy masa, podávaných při slavnostních příležitostech, nabídkou zvěřinových
specialit v restauracích nebo v rodině a kruzích myslivců, kteří k ní mají snadnější přístup
a mnohdy i vyšší důvěru. Ne každý se totiž ztotožňuje se způsobem jejího získávání,
popřípadě ne každý si zvykne na specifickou výraznou a zcela odlišnou chuť a vůni
v porovnání s masem jatečných zvířat. Na druhou stranu, ne každý však ví, že ve skutečnosti
je v případě dodržení přísných loveckých pravidel zvěřina masem získávaným právě tím
nejetičtějším a pro zvěř nejpřirozenějším způsobem a její nutriční vlastnosti v mnohém
převyšují nutriční vlastnosti jiných druhů masa, což je dáno především rozdílným životem
divoké zvěře.
Volně žijící zvěř disponuje během celého svého života možností mnohem větší fyzické
aktivity, přijímá jen stravu, kterou si sama v lese vyhledá, což se následně projeví i na kvalitě
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zvěřiny [2]. Má výrazně nižší podíl tuku, ve kterém převládají pro tělo prospěšné nenasycené
mastné kyseliny, obsahuje méně cholesterolu a naopak více minerálních látek než maso
jatečných zvířat.
Na zvěřinu pocházející z prasete divokého, se mnohdy pohlíží jako na alternativu masa
prasete domácího. Zvěřina prasete divokého se po senzorické stránce hodně podobá masu
vepřovému. Některými technologickými vlastnostmi, a to zejména u starších kusů, spíše masu
hovězímu. Kvalita získávané zvěřiny je ovlivnitelná řadou intravitálních faktorů, kdy některé
z nich může člověk záměrně, a to pozitivně z pohledu kvality finálního produktu ovlivnit.
MATERIÁL A METODY
Praktická část experimentu, a to získávání vzorků z odlovených divočáků, byla realizována
prostřednictvím Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, Mendelovy univerzity
v Brně (ŠLP) a zaměstnanců ŠLP a MENDELU, kteří splňují kvalifikační předpoklady pro
výkon myslivosti.
Výměra revíru je 9.493 ha, převážnou část tvoří lesní pozemky - 8.740 ha, orná půda - 440 ha,
travnaté porosty - 165 ha a vodní plocha - 12 ha. Hlavní zvěří je zvěř srnčí a zvěř černá, dále
zvěř mufloní. Normovaná je také zvěř jelení, zajíc polní a bažant obecný.
Vzorky z odlovených divokých prasat byly získávány v období od 23. 11. 2010 do 24. 3.
2011. Celkem bylo v experimentu použito 18 reprezentativních vzorků svaloviny Musculus
longissimus lumborum et thoracis, pocházejících z černé zvěře různého věku, ulovené různým
způsobem.
Tab. 1: (1.část): Vzorky zvěřiny použité v experimentu
Vzorek č. Způsob odlovu Umístnění zásahu Věk. kategorie
1
společný lov - na měkko/komora
sele
naháňka
2
společný lov - hřbet
sele
naháňka
3
společný lov - na měkko /hřbet
lončák
naháňka
4
společný lov - komora
dospělý kus
naháňka
5
společný lov - hlava
lončák
naháňka
6
společný lov - hlava
sele
naháňka
7
společný lov - komora
sele
naháňka
8
společný lov - komora
lončák
naháňka
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Datum odlovu
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
2.12.2010
2.12.2010
2.12.2010
2.12.2010

Tab. 1: (pokračování): Vzorky zvěřiny použité v experimentu
Vzorek č. Způsob odlovu Umístnění zásahu Věk. kategorie
9
společný lov - hřbet
sele
naháňka
10
individuální
komora – plece
sele
lov
11
společný lov - hlava
dospělý kus
naháňka
12
společný lov - komora
dospělý kus
naháňka
13
individuální
hlava
sele
lov
14
individuální
hlava
sele
lov
15
individuální
na měkko + dostřel lončák
lov
na hřbet
16
srazené autem
hlava + hruď
dospělý kus
17
individuální
na měkko / komora lončák
lov
18
individuální
komora
sele
lov
Vysvětliky: komora – zásah do srdce; na měkko – zásah do dutiny břišní,

Datum odlovu
26.12.2010
22.12.2010
16.12.2010
16.12.2010
12.2.2011
15.2.2011
17.1.2011
3.3.2011
24.3.2011
29.12.2010

Vzorky o hmotnosti cca 300 - 400 g byly odebrány ihned nebo maximálně do dvou dnů
(v tomto případě byl kus uložen v optimálních podmínkách v chladícím zařízení). Po odebrání
byly vzorky řádně označeny a zmrazeny. Na každém odebraném vzorku byly zaznamenány
tyto údaje: datum lovu, způsob lovu, umístění zásahu a věk uloveného kusu.
Vzorky byly odebrány z divokých prasat ve věku od 6 měsíců do 4 let, přičemž nejvíce bylo
mláďat (věk 0 - 12 měsíců), dále byly zastoupeni lončáci (věk 12 - 24 měsíců) a kusy dospělé
- kanec a bachyně (starší 24 měsíců), přičemž nejstarší dospělý kus měl asi 4 roky.
V laboratoři byly analyzovány tyto parametry: obsah sušiny a popela, obsah bílkovin a tuku.
Na základě těchto charakteristik a zaznamenaných údajů byly zjištěny jakostní změny
a vzájemné souvislosti s věkem kusů a způsobem jejich odlovu.
Obsah sušiny a popela byl stanoven podle ČSN 57 0185 (1963). Bílkoviny byly stanoveny
metodou podle Kjeldahla s pomocí systému Kjeltec přístrojem Foss 2300. Tuk byl stanoven
gravimetricky po extrakci dle Soxhleta, jako rozpouštědlo byl použit hexan [3].
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Tab. 2: Obsah sušiny a popela
Zjištěné procentuální zastoupení popelovin v tab. 2,
jednotlivých

vzorků

nevykazuje

žádné

výrazné

odchylky ani v souvislosti s věkem kusů, ani
v souvislosti se způsobem lovu. V literatuře [4] je
uváděna průměrná hodnota popela u prasete divokého
1,77%, což je vyšší hodnota než průměr výsledků
výzkumu uvedených v této práci.
Tento rozdíl může být způsoben tím, že vzorky
svaloviny v experimentu [4], byly odebrány ze
stehenního svalu prasete divokého, zatímco vzorky pro
účely našeho experimentu byly odebrány ze hřbetní
partie svalu Musculus longissimus lumborum et
thoracis.

Vzorek č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Průměrná
hodnota

Sušina
25,91
26,32
27,03
26,97
26,07
26,69
26,22
27,40
25,01
23,68
27,16
24,99
25,48
25,14
25,55
25,16
26,57
26,62

Popel
1,08
1,12
1,05
1,04
1,14
1,12
1,14
1,19
1,07
1,00
1,12
1,22
1,11
1,24
1,07
1,12
1,12
1,11

26,00

1,11

Tab. 3: Naměřené hodnoty bílkovin (N-látky)
Vzorek č. Věk. kategorie
1
sele
2
sele
3
lončák
4
dospělý kus
5
lončák
6
sele
7
sele
8
lončák
9
sele
10
sele
11
dospělý kus
12
dospělý kus
13
sele
14
sele
15
lončák
16
dospělý kus
17
lončák
18
sele
Průměrná hodnota

Věk v letech
1
1
2
3
2
1
1
2
1
1
3
3
1
1
2
3
2
1

N-látky
22,50
23,23
23,23
24,35
22,94
23,68
22,77
23,50
22,23
20,87
22,10
23,89
21,56
22,08
22,77
23,37
23,84
22,84
22,76
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Zjištěné hodnoty bílkovin jsou
obdobné jako u bílkovin prasete
divokého uváděných v literatuře
[4] a odchylky vlastních hodnot
jsou

zapříčiněny

s největší

pravděpodobností různým věkem
zvěře, kde u vzorků z mláďat
jsou hodnoty nižší.

U lončáků (věk 12 - 24 měsíců)
byly

zaznamenány

hodnoty

střední a u většiny dospělých kusů
hodnoty nejvyšší. Z toho lze
usoudit, že obsah bílkovin je
přímo

úměrný

věku

zvěře

a zvěřina ze starších kusů je po
nutriční

stránce

bohatší

na

plnohodnotné bílkoviny. Závislost
obsahu

bílkovin

na

věku

je

znázorněn v grafu č. 1.
Porovnáním tab. 2 a 3 se potvrdilo, že literárními zdroji uváděné rozdíly [5] v obsahu bílkovin
prasete domácího (průměrně až 11,7% ve prospěch zvěřiny - prasete divokého) odpovídají
skutečnosti, a tedy zvěřina prasete divokého má celkově vyšší obsah bílkovin.
Tab. 4: Průměrné hodnoty bílkovin (N-látek) u jednotlivých věkových kategorií
Věk. kategorie Věk v letech N-látky (Ø)
sele
1
22,42
lončák
2
23,26
dospělý kus
3
23,43
Tab. 5: Zastoupení obsahu tuku v závislosti na datu odlovu

4

23.11.2010

Obsah
tuku [%]
0,99

2

23.11.2010

1,34

10

22.12.2010

0,75

1

23.11.2010

1,78

9

26.12.2010

1,35

3

23.11.2010

2,46

18

29.12.2010

0,81

5

2.12.2010

1,56

15

17.1.2011

0,33

8

2.12.2010

1,74

13

12.2.2011

0,44

7

2.12.2010

2,04

14

15.2.2011

0,68

6

2.12.2010

2,91

16

3.3.2011

0,49

12

16.12.2010

1,47

17

24.3.2011

1,30

Vzorek č. Datum odlovu

Vzorek č. Datum odlovu
11

16.12.2010

Obsah
tuku [%]
2,93

Naměřené hodnoty tuku ukázaly zřetelnou závislost na datu (ročním období), kdy byly
divočáci uloveni a potlačila se tím i souvislost věku jedince a množství tuku, kde hodnoty
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velmi kolísaly, navzdory teoretickému předpokladu, že s přibývajícím věkem by měl být
obsah tuku vyšší.
Graf č. 2 znázorňuje, že
divoká prasata ulovená
v období

těsně

zimou,

před

popřípadě

uprostřed zimy (listopad,
prosinec)

mají

větší

zásoby tuku v porovnání s
divočáky,
uloveni

kteří
v

byli
období

pokročilé a končící zimy
(leden, únor), velmi nízké
hodnoty mají prasata ulovená na jaře. Lze z toho vyvodit, že většina divočáků se před zimou
dostatečně zásobila tukem na zimu. Zásoby tuku však v pozdějším zimním období a na jaře
výrazně ubyly, což je způsobeno nedostupností nebo horší dostupností potravy v těchto
měsících. Výjimkou jsou například vzorky č. 4 a 17, které vykazují hodnoty výrazně jiné až
opačné (v časné zimě málo tuku, na jaře více tuku), což však může být ovlivněno řadou
dalších faktorů, které s obsahem tuku mohou souviset, jako například pohlaví zvěře, zdravotní
stav, věk, způsob potravy (zvěř zdržující se více v lese nebo na polích) a genetické dispozice.
Naměřená průměrná hodnota je zároveň i důkazem, že v mnoha dalších literárních pramenech
vyzdvihovaná přednost zvěřiny - nižší podíl tuku, se zakládá na skutečnosti.
ZÁVĚR
Porovnáním zjištěných hodnot obsahu popela s dostupnou literaturou vychází, že průměrné
množství popela je u vzorků v experimentu nižší, což je ale pravděpodobně způsobeno
analýzami odlišných svalů, ze kterých byly vzorky odebrány (vzorky z hřbetu) oproti
experimentům jiných autorů, kteří zjišťovali obsah ve svalovině kýty. Vzhledem k velmi
malým, jen setinovým rozdílům ve výsledných vzorcích, nebyly hledané souvislosti s věkem,
popřípadě se způsobem odlovu potvrzeny.
Naměřené hodnoty bílkovin potvrdily, že jejich množství v závislosti na věku přímo úměrně
stoupá. Ve srovnání s literaturou se u prasete divokého prokázal rozdíl mezi prasetem
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domácím až o cca 11%. Z výživového hlediska je tedy vhodnější a na bílkoviny bohatší
potravinou. Souvislost se způsobem lovu zjištěna nebyla.
Analýza tuků potvrdila známou skutečnost, že zvěřina má ve srovnání s jinými druhy masa
nižší obsah tuků, a že zvěřina prasete divokého je tedy vhodnou dietní potravinovou. Při
sledování závislosti věku a množství tuku bylo zjištěno, že očekávané hodnoty (čím starší
zvěř, tím více tuku) se nepotvrdily. Mnohem výraznější souvislost byla zřejmá z pozorování
závislosti obsahu tuku a data odlovu. Prasata ulovená před zimou a na začátku zimy měla
obsah tuku výrazně vyšší, než prasata ulovená v zimě, ke konci zimy a na jaře.
Je zřejmé, kolik faktorů, a to zdaleka nejsou všechny, do jaké míry může ovlivnit kvalitu
zvěřiny. Spotřeba zvěřiny však není v ČR velká, jde spíše o pokrm výjimečný, v běžných
domácnostech konzumovaný z pravidla jen zřídka. Důvodem může být nízké povědomí
o nutričních hodnotách a pozitivních vlivech její konzumace, vyšší cena, horší dostupnost, ale
i nedůvěra k této samotné potravině. Přitom lidé v důsledku nevědomosti ani netuší, o jaký
cenný pokrm se připravují, a jakou odpovědnost nesou lidé, kteří se přičiňují k jejímu
kvalitnímu získávání.

SOUHRN
Experimentální práce byla zaměřena na jakostní charakteristiky zvěřiny prasat divokých, které
úzce souvisejí s mnoha faktory, ovlivňujícími kvalitu zvěřiny. V praktické části bylo použito
18 vzorků svaloviny Musculus longissimus lumborum et thoracis. Laboratorně byl zjišťován
obsah sušiny a popela, obsah bílkovin a obsah tuků.
Získané výsledky byly porovnávány se způsobem lovu této zvěře nebo s jejím věkem a dobou
odlovu. Naměřené hodnoty byly dále porovnány s hodnotami uváděnými v literatuře.
Klíčové slova: zvěřina, prase divoké, sušina, popel, bílkoviny, tuky
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HODNOCENÍ BARVY ŽLOUTKU SUBJEKTIVNÍ A OBJEKTIVNÍ METODOU
U VAŘENÝCH A SYROVÝCH BIO VAJEC
YOLK COLOUR OF ORGANIC EGGS MEASURED BY OBJECTIVE AND
SUBJECTIVE METHODS
Eliška Galiová – Martina Lichovníková – Eliška Dračková – Alena Przywarová
Ústav chovu a šlechtění zvířat, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACKT
The aim of the study was to evaluate yolk colour of organic eggs. In total 210 yolks were
evaluated in this study. Subjective (Yolk Colour Fan –Roche) and objective (Konica Minolta
CM – 2600d) methods were used. Boiled yolks had significantly lower colour in comparison
with raw yolks. The colour of pad significantly affected the colour of yolk measured by
objective method. High variability was observed in yolk colour measured by subjective
methods. The season and mainly quality of free range significantly affect the yolk colour in
organic eggs.
Keywords: organic eggs, yolk colour, laying hens
ÚVOD
V současnosti se setkáváme s rostoucím zájmem spotřebitelů o vejce, která byla
vyprodukována v technologiích, které umožňují slepicím projevovat přirozené chování.
K těmto systémům patří také chov v režimu ekologického zemědělství, které zaznamenalo
v posledních desetiletích bouřlivý rozmach. Byla to reakce na negativa intenzivního
konvenčního zemědělství ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí a kvalitě
produktů (Šarapatka B. a kol., 2005). V roce 2011 v České republice zajímaly ekologicky
obhospodařované půdy 482 927 ha a počet ekologických farem čítal 3 920. Z toho tvořilo
ekologický chov nosnic 33 farem a ekologicky vykrmováni brojleři byli na 22 farmách
(Hrabalová A., 2012). Konzumenty zajímá nejen technologie produkce vajec, ale také jejich
kvalita. U vajec kromě hmotnosti je to především barva žloutku. V ekologických chovech se
nesmí do krmných směsí přidávat syntetická barviva a hlavními zdroji pigmentů jsou
přirozené pigmenty v krmivech a pigmenty obsažené v trávě ve venkovním výběhu. Cílem
sledování bylo zjistit dynamiku změny barvy žloutku v průběhu roku, porovnat barvu
syrových a vařených žloutků a porovnat objektivní metody hodnocení barvy u různě
upraveného žloutku.
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MATERIÁL A METODY
Sledování barvy žloutků probíhalo u biovajec nosného hybrida Bovans Brown v průběhu
produkčního období od dubna do října 2012. Slepice byly ustájeny na podestýlce v kombinaci
s venkovním výběhem. Krmivo bylo bio kvality a krmilo se dávkovaně. Dostupnost vody
byla ad libitum. Od dubna měly slepice přístup do zatravněného výběhu. V měsíci červnu byl
nosnicím snížen obsah dusíkatých látek z 17,8 % na 16,2 % v krmné dávce. Odběr vzorků
vajec se prováděl v měsíčních intervalech v množství 30 kusů s dobou skladování max. 4 dny.
Celkový počet slepic na počátku sledování byl 270 kusů. Rozbory byly prováděny
v laboratořích Mendelovy univerzity v Brně. Celkem bylo provedeno 7 měření.
U jednotlivých vzorků se sledovala barva žloutku, a to u 15 kusů syrových a u 15 kusů vajec
vařených. Metody sledování byly subjektivní pomocí barevného 15-ti stupňového vějíře Yolk
Colour Fan – Roche na bílé podložce. Objektivní metoda byla provedena pomocí
spektrofotometrického přístroje Konica Minolta CM – 2600d na černé a bílé podložce a to u
žloutku uzavřeného ve žloutkové membráně a u žloutku bez žloutkové membrány. Žloutky
byly umístěny v Petriho misce vždy o stejném průměru. Měřeny byly hodnoty L*,a* a b*,
které udávají: L* - světlost a jas, pohybuje se v rozmezí 100 (bílá barva), přes 0 do -100
(černá barva), tzn. čím vyšší číslo tím je vzorek světlejší. Hodnoty a* a b* jsou souřadnice
barevnosti. Hodnota a* označuje podíl červeného spektra, obecně platí +a je červenost a -a je
zelenost. Hodnota b* označuje podíl žlutého spektra, kladné hodnoty +b značí jak moc je
vzorek žlutý a záporná hodnota -b je modrost. Získané výsledky byly statisticky zpracovány
ANOVOU a pro následné testování byl použit Scheffeho test.
VÝSLEDKY A DISKUZE
V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky L*, a* a b* hodnot žloutků, které byly měřeny buď se
žloutkovou membránou, nebo bez žloutkové membrány buď na bílém, nebo černém podkladě.
Způsob měření měl statisticky (P<0,05) průkazný vliv na všechny sledované hodnoty. Žloutek
s vaječnou membránou měl hodnotu L* (lesk) nejvyšší, což je pravděpodobně způsobeno
právě přítomnou membránou a případně vnějším řídkým bílkem, který může na povrchu
žloutku ulpívat. Nejnižší lesk byl u narušeného žloutku na černém podkladě. Výrazné rozdíly
jsou i u měření barevnosti, kdy rozpětí barev červené a zelené (a*) má nejvyšší žloutek
narušený na bílém podkladě, a nejmenší rozpětí má žloutek na podkladě černém. Stejné
pořadí vzorků je u hodnocení barev žluté a modré (b*).
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Tabulka 1: Barva syrových žloutků stanovená objektivní metodou
L*
Žloutek

průměr

±

a*
vk

SE

(%)

55,5 ±

0,26c

bez.m.bílý**

49,5 ±

0,46

b

bez.m.černý*

44,1 ±

0,42a

celý

průměr ±

b*

SE

vk (%)

9,1 ±

0,29c

9,4
9,8

4,8

průměr ± SE

vk (%)

32,5

36,0 ± 0,64c

18,1

10,5 ±

0,31

b

30,0

39,9 ± 0,63

b

16,3

6,5 ±

0,28a

45,1

31,2 ± 0,59a

19,4

**bez membrány na bílém podkladě * bez membrány na černém podkladě
V tabulce 2 jsou uvedeny výsledky měření barvy subjektivně pomocí barevného vějíře u
celých syrových a vařených žloutků. Rozdíly v barvě vařených a syrových žloutků byly
statisticky průkazné (P<0,05). Hodnoty barvy žloutků jsou velice variabilní, protože hlavním
zdrojem barviv bylo krmivo a tráva ve výběhu. Po uvaření je patrný značný posun barev ke
světlejším hodnotám. Avšak nelze prokázat konstantnost v rozdílech mezi těmito hodnotami;
každý měsíc byl rozdíl mezi barvou syrového a vařeného žloutku jiný. Nejvýraznější sestup je
zaznamenán v měsíci říjnu, kdy barva vařeného žloutku klela o 6,8 hodnot.
Tabulka 2: Barva žloutku stanovená subjektivní metodou na bílém podkladě
měsíc

Syrový žloutek
průměr

± SE

Vařený žloutek
průměr ± SE

vk (%)

vk (%)

duben

6,6 ± 0,40

23,5

4,6 ± 0,19

16,0

květen

9,5 ± 0,39

15,8

3,5 ± 0,25

26,9

červen

8,3 ± 0,71

33,4

4,8 ± 0,24

19,6

červenec

11,1 ± 0,36

12,6

5,1 ± 0,32

24,1

srpen

9,9 ± 0,52

20,3

5,2 ± 0,26

18,7

září

10,3 ± 0,49

18,5

3,5 ± 0,31

33,6

říjen

11,1 ± 0,32

11,0

4,4 ± 0,35

30,7

Rovněž je patrný mírný vzestup barev u nevařeného žloutku od začátku měření, což je
způsobeno zpřístupněním výběhu slepicím; z počátečních 6,6 na 11,1 na stupnici vějíře Yolk
Colour Fan –Roche, což i dokládá tvrzení Šarapatky (2006), že u volných chovů bývá
popisován vyšší obsah karotenoidů, a to díky zeleným rostlinám. Také Malík (2002) tvrdí, že
z vnitřních, konzumentem přímo postřehnutelných vlastností, je důležitá barva žloutku.
Pohybuje se od světle oranžové až po oranžovou a závisí na obsahu karotenoidů a
organických barviv. Nejvíce těchto látek obsahují šroty ze sušených kopřiv, vojtěškové
úsušky a okopaniny, ovšem žádné z těchto krmiv nebylo v krmné směsi použito. V měsíci
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červnu se sytost barev snížila o 1,2 stupně. U vařených žloutků se toto tvrzení neshoduje, zde
jsou nejsytější barvy zaznamenány v měsících červenec a srpen.
ZÁVĚR
Cílem této práce bylo zaměřit se na důležitou vlastnost vejce z pohledu konzumenta, což je
barva žloutku, která musí být i pro konzumenta bio vajec atraktivní. Díky tomu, že
v ekologických chovech nelze používat syntetická barviva, je barva žloutku v závislosti na
ročním období a kvalitě travnatého porostu ve výběhu velice variabilní. Vařením dochází ke
snížení intenzity zabarvení žloutku při zachování vysoké variability. Pro použití objektivní
metody je nutné jasně definovat metodiku měření, která může průkazně ovlivnit výsledek.

SOUHRN
Spotřeba bio vajec se i v České republice zvyšuje. Konzumenti věnují pozornost nejenom
velikosti vajec, ale také barvě žloutku, která je v ekologických chovech ovlivněna mnoha
faktory, což způsobuje také velkou variabilitu v jeho barvě. Pro objektivní zhodnocení barvy
je nutno jasně definovat podmínky měření barvy, kdy podložka a její barva a způsob úpravy
žloutku před měřením může průkazně ovlivnit výsledky. Vařením dochází k průkaznému
snížení intenzity zabarvení žloutku při zachování vysoké variability. Dostupnost a kvalita
travnatého porostu ve venkovním výběhu je jedním z hlavních faktorů, které mohou pozitivně
ovlivnit barvu žloutku.
Klíčová slova: slepice, bio vejce, barva žloutku
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VYUŽITÍ HPLC PRO STANOVENÍ CHOLESTEROLU VE VYBRANÝCH
PRODUKTECH Z KRAVSKÉHO, KOZÍHO A OVČÍHO MLÉKA
HIGH – PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY METHOD FOR
QUANTIFICATION OF CHOLESTEROL IN TARGET COW´S, GOAT´S AND
SHEEP´S PRODUCTS
Lucia Hodulová – Romana Kostrhounová – Ivana Borkovcová
Ústav hygieny a technologie mléka, FVHE VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno

ABSTRACT
Milk products belong to the main sources of animal fats and exogenous intake of cholesterol
in the diet. The aim of this work was to quantity the total cholesterol content in target milk
products (cheeses, yoghurt, whey and sheep cheese). The samples were bought in the
supermarkts and in the health food shop and together were analysed 17 samples in parallel
setting. For cholesterol extraction was used alkaline saponification (methanolic KOH) and for
determination was used reversed-phase high-performance liquid chromatography with
isocratic elution and UV detection at 205 nm. The highest content of cholesterol was in mould
cheese 60,2 mg / 100g and sheep´s cheese – brynza 52,5 mg / 100 g. The lowest content was
in whey 2,754 mg / 100g and in kefir 5,9 mg / 100 g. The content of cholesterol depends on
the fat content of the products.
ÚVOD
Mléčné výrobky patří mezi hlavní zdroje dietárního cholesterolu. Nachází se téměř výhradně
v potravinách živočišného původu. (7) Často zatracovaný cholesterol je pro život nezbytným
prekurzorem veškerých steroidních a pohlavních hormonů v těle, kortikoidů, žlučových
kyselin, vitamínu D a součástí membrán živočišných buněk. Přibližně polovina cholesterolu je
endogenního původu (asi 500 mg/den). Doporučený exogenní denní příjem cholesterolu určila
FDA (Food and Drug administration) na 65 gramů tuku s obsahem 300 mg cholesterolu [6].
Je známy vztah mezi zvýšenou hladinou cholesterolu v plazmě a konzumací diety s vysokým
obsahem cholesterolu. V současnosti se střetáváme se zvyšujícim se sortimentem
nízkotučných a dieteticky cenených mléčných produktů i v supermarketech jako je napr
syrovátka a podmáslí. V studii jsme se zaměřili na produkty s různym obsahem tuku
(nízkotuční a polotučné) a z druhů kysané mléčné výrobky, a přírodní sýry.
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MATERIÁL A METODY
Vzorky: vzorky jednotlivých mléčných výrobků byly zakoupeny v supermarketech
a v obchodě se zdravou výživou v celkovém počtu 17 druhů v průběhu listopadu a prosince
2012.
Chemikálie a standardy: cholesterol (Sigma – Aldrich, USA), methanol, hexan (Merck,
Německo), fenolftalein, hydroxid draselný, síran sodný (Penta, ČR). Všechny použité
chemikálie byly pa nebo HPLC kvality.
Ze zásobního roztoku cholesterolu o koncentraci 1000 mg/l byly připraveny pracovní roztoky
v methanolu o koncentračním rozsahu 1 – 500 mg/l. Tyto roztoky byly použity pro sestrojení
kalibrační křivky.
Přístroje a vybavení:

Stavebnicový kapalinový chromatograf Breeze (Waters, USA),

skládající se z modulů: 2487 Dual λ Absorbance Detector, 1525 Binary HPLC Pump, 717
plus Autosampler, termostat kolon. Chromatografická kolona Zorbax Eclipse XDB C8,
150x4,6 mm, 5μm.
Pracovní postup: Saponifikace reprezentativního množství vzorku závislého na obsahu tuku
v produktu (0,5g a 1,0g) methanolickým roztokem KOH se prováděla po dobu 30 – 45 minut
za zvýšené teploty. Následovala extrakce do10 ml hexanu. Oddělená hexanová vrstva byla
odebrána pomocí separačního nástavce, neutralizována destilovanou vodou za použití
indikátoru fenolftaleinu a vysušena bezvodým síranem sodným. Byl odebrán alikvotní podíl
a odpařen na rotační vakuové odparce téměř dosucha. Odparek byl rozpuštěn v methanolu,
zfiltrován přes 0,45μm nylonový filtr a přenesen do HPLC vialky.
Podmínky HPLC stanovení: mobilní fáze: metanol / voda (95:5), izokratický režim, průtok
0,7 ml.min-1, nástřik 20 μl, teplota kolony 30C, detekce při λ = 205 nm. Doba analýzy byla
15 minut, kvantifikace byla prováděna metodou vnější kalibrace.
Každý vzorek byl analyzován minimálně ve dvou paralelních stanoveních a s každou sérií
byl měřen slepý vzorek a standard cholesterolu.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Naměřené hodnoty cholesterolu (mg/100g) pro jednotlivé druhy výrobků jsou uvedeny na
obr. č. 1. Obr. č. 2 uvádí závislost koncentrace cholesterolu v mléčných výrobcích na
množství obsaženého tuku. Hodnoty cholesterolu jsou uvedeny v jednotkách mg / 100g
a množství tuku v %.
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Obr. č. 1: Obsah cholesterolu (mg/100 g) v jednotlivých mléčných výrobcích

Obr. č. 2: Závislost koncentrace cholesterolu v mléčných výrobcích na množství
obsaženého tuku
V porovnání s prací (Park 2000) se koncentrace cholesterolu u kozích sýrů stanovené
kolorimetricky pohybují kolem 120 mg/ 100 g produktu sýrů s tučností 24%. V naší studii byl
obsah cholesterolu jenom 23,3 mg / 100 g. Obsah závisí hlavně na prvotní surovině a
požadovanému konečnému obsahu u tuku. Syrovátka je téměř bez tuku a tedy s minimálním
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obsahem cholesterolu. Doba saponifikace u vzorků s vyšším obsahem tuku se prodloužila
o 15 minut oproti vzorkům s obsahem tuku 10 % a snížila se i jejich navážka.
ZÁVĚR
V naší studii jsme se zabývali stanovením cholesterolu ve vybraných produktech z kravského,
kozího a ovčího mléka metodou HPLC s UV detekcí. Vzorky byly analyzovány v období
listopad – prosinec 2012.
Nejvyšší obsah cholesterolu byl nalezen ve vzorcích přírodního sýru plísní na povrchu:
60,2 mg/100g a v ovčí brynze: 52,5 mg/100g. Naopak nejnižší koncentrace cholesterolu
vykazovaly vzorky syrovátky: 2,8 mg/100g a kefíru. 5,9 mg/100g.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za finanční podpory NAZV KUS QJ 1230044.

SOUHRN
Mléčné výrobky patří mezi hlavní zdroje živočišného tuku a exogenního příjmu cholesterolu
v dietě. Cílem práce bylo zjištění celkového obsahu cholesterolu ve vybraných mléčných
výrobcích. Vzorky byly zpracovány metodou alkalické saponifikace a k vlastní analýze byla
využita vysoceučinná kapalinová chromatografie na reverzní fázi (RP - HPLC) s izokratickou
elucí a UV detekcí při λ = 205 nm. Jednotlivé vzorky byly zakoupeny v tržní síti a celkově
bylo zanalyzováno 17 výrobků v paralelním stanovení. Nejvyšší obsah cholesterolu byl
nalezen ve vzorcích přírodního sýru plísní na povrchu: 60,2 mg / 100g a v ovčí brynze: 52,5
mg/100g. Naopak nejnižší koncentrace cholesterolu vykazovaly vzorky syrovátky: 2,8
mg/100g a kefíru. 5,9 mg/100g.
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JEČNÉ TĚSTOVINY S NUTRIČNÍM PŘÍNOSEM
BARLEY PASTA WITH NUTRITIONAL BENEFITS
Marie Hrušková – Ivan Švec – Eva Kallasová – Taťána Hofmanová
Ústav sacharidů a cereálií, FPBT VŠCHT Praha, Technická 6, 160 00 Praha 6

ABSTRACT
Objective of this work was to prepare and evaluate the characteristics of dry pasta from
composite wheat/barley. Barley flour can be described as the nutritional component due to
high content of soluble fiber, glucan and resistant starch. During laboratory scale preparation,
pasta press Korngold TR-70, pre-dryer Sun P+ and dryer cabinet Sun 450/2 serve for tests of
composites with 10 - 90 % barley whole meal and smooth flours. In dry stage, in all samples
with level fortification over 70 % worse firmness occurred. After cooking, the pleasant flavor
and mouth feelings were appreciated till 50 % barley addition. The sensorial characteristics of
barley pasta (30 and 50 % fortification) prepared on factory range were acceptable for
consumers who take part at the panel home test. For both products, higher content of soluble
and total fiber, beta-glucan and resistant starch are measured and compare to wheat dry pasta.
Keyword: wheat/barley composites, pasta, nutritional value.
ÚVOD
Sušené těstoviny patří mezi základní potraviny vzhledem ke složení, dlouhé skladovatelnosti
a možnostem kulinárnímu užití. Jako poživatina jsou zdrojem polysacharidů, bílkovin,
vlákniny, vitaminů, minerálních látek (draslík, hořčík a železo) při nízkém obsahu tuků
(Kruger et al. 1996, Pehle a Andrich 2006, Hamr 2007). Splňují většinu požadavků zdravé
výživy - mají nízký obsah sodíku, vyváženou skladbu sacharidů a nízký glykemický index.
Pro inovaci sortimentu těstovin jsou přidávány nejčastěji netradiční cereálie v množství
způsobujícím menší změny původního charakteru. Fortifikací se sleduje zvýšení obsahu
zdraví prospěšných látek, např. bílkovin, vlákniny, minerálních látek aj. (Ugarčić-Hardi et al.
2007, Hrušková et al. 2011). Ječmen má ve srovnání s pšenicí několik nutričních přínosů.
Obsah vlákniny je o cca 40 % vyšší a β-glukany endospermu a aleuronové vrstvy mají
významný vliv na metabolismus glukosy a lipidů. Pozitivní vliv konzumace ječmene na lidské
zdraví byl dokázán při prevenci vředových žaludečných chorob a při snižování výskytu
rakovinových a kardiovaskulárních onemocnění. Bourdon et al. (1999) uvádí, že konzumace
těstovin obohacených ječnou moukou podporuje zpětný transport cholesterolu a tím může
přispívat ke snižování hladiny v krvi. Sacharidy ječmene tvoří převážně škrob (cca 50-68 %)
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se zastoupením amylosy a amylopektinu 1:3. Poměr ovlivňuje vaznost vody během vaření,
následný tvar a celistvost těstovin. Bílkoviny se vyskytují v nižším množství, obsah kolísá od
7 do 10 % a jejich pekařská kvalita není srovnatelná s pšeničnými. Přítomné albuminy
a globuliny jsou bohaté na lysin a threonin. Naopak prolaminy, které se v ječmeni označují
jako hordeiny, jsou na tyto aminokyseliny chudé, ale obsahují další esenciální aminokyseliny
(kyselina glutamová a prolin). Množství minerálních látek se pohybuje v rozmezí 1,9-2,9 %,
přičemž nejvíce se vyskytuje fosfor a draslík (Newman a Newman, 2008).
Cílem práce bylo vyvinout a analyzovat sortiment ječných těstovin pro zavedení do komerční
výroby, posoudit nutriční složení a senzorické vlastnosti po uvaření.
MATERIÁL A METODY
Těstoviny byly připraveny podle standardizovaného laboratorního těstárenského pokusu
VŠCHT Praha za použití těstárenského lisu TR 70 (Korngold AG, Rakousko), předsušárny
Sun P+ a vertikální sušárny Sun 450/2 (Mezos, ČR). Základní receptura a technologický
postup jsou popsány v článku Hruškové a Vítové (2007). Byly ověřeny receptury nevaječných
těstovin s přídavky hladké ječné mouky (P6, P7) a celozrnné ječné mouky P5 v množství 1090 % na polohrubou těstárenskou mouku. Dále byl zkoušen přídavek ječných otrub T5
v množství 10 a 30 %. Těstoviny ve tvaru kolínek byly hodnoceny při lisování, po usušení
a po uvaření podle interního postupu VŠCHT Praha. Vaječné těstoviny s přídavky 30 a 60 %
ječné mouky hladké byly na základě laboratorně ověřené receptury vyrobeny v malé těstárně
a jejich jakost byla testována v laboratoři i spotřebitelským modelem přímo v domácnostech.
Vedle senzorického hodnocení (hedonický model pro barvu, vůni a chuť) byly stanoveny
i objektivní charakteristiky vařených těstovin (vaznost, bobtnavost). Nutriční přínos ječných
těstovin byl posouzen dle obsahu bílkovin (ČSN 56 05 12-12 - Kjeltec 1002, f = 5,7), obsahu
vlákniny SDF, IDF, TDF (AOAC 985.29, Fibertec), β-glukanů (ICC No. 166 - Megazyme Int.
Ltd.) a resistentního škrobu (AOAC 2002.02, Megazyme Int. Ltd.).
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Obr. 2: Parametr b* (žlutost) ječných
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ječných otrub se zvýšil počet vizuálně

patrných stipů, což bylo dáno přítomností obalových částí. Barva těstovin obohacených
celozrnnou moukou (P5) měla v závislosti na předaném množství výrazně tmavší odstín než
těstoviny nefortifikované (P0) (Obr. 2).
Těstoviny J30 a J50 ve tvaru vrtulek byly hodnoceny v sušeném stavu jako standardní pro tvar
a povrch. Barevný odstín odpovídal přidanému množství a senzoricky byl hodnocen jako
příjemný.
Hodnocení senzorické jakosti ve vařeném stavu
Při hodnocení těstoviny s přídavkem ječných mouk po uvaření byla průměrná vaznost vzorku
P5 119,45 %, vzorky P6 a P7 měly hodnoty srovnatelné (130,49 %, 129,09 %). Bobtnavost
těstovin s přídavkem ječných mouk se podle druhu průkazně nelišila, avšak ve srovnání se
standardem tento znak vykazoval o 10 % nižší hodnotu. Vyšší vaznost vody souvisí s vyšší
deformací těstovin po uvaření, což se potvrdilo. Nejvyšší tvarovou stabilitu si zachovaly
těstoviny s přídavkem P5 v 30-90% množství. Hodnocení tvaru a celistvosti po uvaření se
proti pšeničným těstovinám zlepšilo o 2 body. Z hlediska hodnocení chuti se jako méně
vyhovující surovina jevila mouka P7, která od přídavku 30 % způsobila nahořklou chuť. Vůně
(popsaná pomocí intenzitní stupnice) byla v celém souboru označena jako typická (po ječné
surovině) a plná. Méně příjemná byla zjištěna při 70% a 90% koncentraci mouky P6 a při
40-90% množství P7. Těstoviny s 30% přídavkem ječných otrub si zachovaly "hrubý"
charakter i po uvaření stejně, jak uvádí laboratorní pokusy Sinesio et al. (2008). Barva
těstovin po uvaření byla ovlivněna použitými surovinami. Se zvyšujícím se množstvím otrub
se hodnoty vaznosti snižují. Těstoviny také vykazovaly, bez ohledu na množství přidané
složky, hořkou příchuť. Vůně těstovin s 30 % ječných otrub byla nepříjemná a vzorek
označen za senzoricky nepřijatelný.
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Vaječné těstoviny J30 (Obr. 2) a J50 s 30 a 50 % ječné hladké mouky z těstárenské zkoušky
byly hodnoceny jako spotřebitelsky přijatelné s vyšší preferencí vzorků s nižším množstvím
(Tab. 1). Přídavek ječné mouky se projevil zejména netypickou příchutí, obecně
charakterizující ječné produkty, kterou hodnotila polovina respondentů jako méně příjemnou.
Stanovení nutričních složek ječných těstovin
Ze souboru ječných těstovin byly pro optimální recepturu (50% množství) stanoveny
analytické znaky - obsah bílkovin, minerálních látek, rezistentního (RS) škrobu a vlákniny
potravy. Obsah bílkovin byl nejnižší pro těstoviny s přídavkem hladké ječné mouky P6
(9,19 %). Obsah popela v ječných těstovinách byl zjištěn v rozsahu 1,14 - 1,29 %, kde vyšší
množství odpovídá přídavku celozrnné mouky. Téměř 3x více minerálních látek obsahovaly
těstoviny s 30 % ječných
otrub

(4,08

%).

Obsah

resistentního škrobu byl ve
srovnání

s

8,00

pšeničným

druhem o cca 20 % vyšší
a pro těstoviny J30 a J50

6,00
SDF (%)
IDF (%)

4,00

TDF (%)

činil 0,76 a 0,87 %. Obsah
vlákniny (IDF, SDF, TDF)
(Obr. 3) byl ve srovnání s

2,00
TDF (%)
IDF (%)

0,00
P0

pšeničnými těstovinami P0

P5

SDF (%)
P6

P7

vyšší o cca 50 %. Vyšší

Obr. 3: Obsah vlákniny potravy v ječných těstovinách
P5-P7
podíl logicky odpovídá fortifikaci
celozrnnou ječnou moukou. Pro těstoviny s 30 % ječných
otrub byly zjištěny nejvyšší množství IDF a TDF. Složení vaječných ječných těstovin
z provozní zkoušky podle obsahu vlákniny potravy udává Tab. 2. Stanovený obsah TDF
vlákniny odpovídá hodnotám stanoveným Knuckles et al. (1997) v těstovinách se 20% a 40%
zastoupením ječmene (5,4-10,4 g).
Tab. 1 Hodnocení spotřebitelské kvality těstovin J30 a J50
Tvar

Lepivost

Vůně

Chuť

1

100

66

66

66

2

0

33

33

33

1

75

58

75

50

2

25

42

25

50

Vzorek
J 30

J50
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Tab. 2 Obsah vlákniny v těstovinách J30 a J50
Vzorek

IDF (%)

SDF (%)

TDF (%)

J 30%

2,49

1,41

3,72

J 50%

2,61

1,53

3,88

ZÁVĚR
V souboru těstovin obohacených různými mlýnskými výrobky z ječmene byly ve většině
sledovaných znaků nejlépe hodnoceny druhy s max. 50% přídavkem hladké mouky nebo
10 % otrub. Přídavek celozrnné ječné mouky má pozitivní vliv na tvar a celistvost těstovin po
uvaření. Z hladkých druhů mouky se jako lepší jevil komerční druh ze mlýna Křesín. Vaječné
těstoviny J30 a J50 vyrobené podle navržené receptury v těstárenském provoze byly při
domácím spotřebitelském testu hodnoceny jako senzoricky přijatelné, ale 2/3 respodentů lépe
hodnotily vrtulky s 30% fortifikací. V rámci zdravé výživy jsou spotřebitelé schopní
akceptovat rozdílný vzhled těstovin, který značí nutriční přínos výrobku, avšak pouze za
předpokladu přiměřeného tvaru a chuťového vjemu po uvaření.

SOUHRN
Při laboratorní výrobě těstovin s ječmenem byly ověřeny varianty s celozrnnou a hladkou
moukou. Laboratorní těstárenská linka VŠCHT Praha (lis Korngold TR-70, předsušárna Sun
P+ a sušárna Sun 450/2) simuluje klasickou výrobu sušených těstovin a výrobky jsou
hodnoceny v syrovém, sušeném a vařeném stavu podle interní metodiky. Těstoviny
s přídavkem ječných mouk v rozsahu 10 - 90 % byly standardně lisovatelné s teplotou do
40oC. V sušeném stavu se přídavek nad 70 % projevil větší deformabilitou a zhoršením
vzhledu. Po uvaření vykazovaly těstoviny s celozrnnou moukou 30-90 % dobrou tvarovou
stabilitu. Vaznost a bobtnavost ječných těstovin souvisela s recepturou a hodnoty byly o cca
10 % nižší ve srovnání s pšeničným druhem. Barevný odstín a vůni ječných těstovin lze
hodnotit jako spotřebitelsky přijatelné. Chuťový vjem těstovin s obsahem nad 50 % ječných
mouk byl popsán jako senzoricky nestandardní. V provozním měřítku byly vyrobeny ječné
těstoviny ve tvaru vrtulek s obsahem 30 a 50 %. Analýzou složení byla potvrzena variabilita
v obsahu bílkovin, vlákniny potravy, beta-glukanů a resistentního škrobu v závislosti na
receptuře ječných těstovin.
Klíčová slova: pšenično-ječné kompozity, těstoviny, nutriční hodnota
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ABSTRACT
The effect of a one week quantitative feed restriction on the muscle fibre development, tenderness and
meat cooking loss of the growing rabbit was studied. Rabbits were divided into 3 groups. Group ADL
was fed ad libitum, group R50 was restricted on 50 g per rabbit per day between 42nd and 49th days of
age and group R65 was restricted at the same time on 65 g per rabbit per day. Before and following
restriction, rabbits were fed ad libitum. Samples of biceps femoris and musculus longissimus dorsi
were taken at 70 days of age from slaughtered rabbit for histochemical muscle fibre parameters
determination by method of Brooke and Kaiser (1970) and musculus longissimus dorsi for
determining Warner-Bratzler tenderness and meat cooking loss. Rabbits with the most intensive feed
restriction had the significantly (P≤0.003) lowest number of αR muscle fibres. This group also had the
significantly (P≤0.05) lowest circularity βR fibres, the lowest proportion αR fibres and the highest
proportion αW fibres in comparison with less intensive restricted group and ad libitum group. There
were no significant differences in muscle fibre characteristics in biceps femoris. Also tenderness and
cooking loss were not affected by feeding technique. Only correlation between tenderness and meat
cooking loss (rg = 0.496) were observed.

Keywords: restriction, broiler rabbit, muscle fibre, tenderness, correlation
ÚVOD
Kvantitativní restrikce krmiva je u vykrmovaných králíků využívána jako prevence trávicích
poruch po odstavu (Boisot et al., 2003; Di Meo et al., 2007). Restrikce krmiva má vliv na růst.
V době restrikce krmiva se průměrné denní přírůstky snižují (Perrier, 1998; Gondret et al.,
2000; Gidenne et al., 2009), po skončení restrikce se přírůstky zvyšují a nastává kompenzace
růstu (Hornick et al., 2000). Spolu s růstem mohou být ovlivněny i parametry kvality masa.
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Jedna z nejvýznamnějších vlastností kvality masa pro konzumenty je textura. Textura masa
závisí na množství pojivové tkáně a struktuře myofibrilární sítě ve svalech (Pla et al., 1998;
Ariño et al., 2006). Pro texturu masa je důležité složení svalu a charakteristiky svalových
vláken. Textura rovněž ovlivňuje vaznost masa, která může být vyjádřena ztrátou masa
varem.
Cílem této práce je proto zjistit, zda má kvantitativní restrikce krmiva a její intenzita vliv na
charakteristiky kvality masa a zda existují korelace mezi texturou a ostatními parametry
kvality masa.
MATERIÁL A METODY
Do pokusu bylo zařazeno 192 brojlerových králíků genotypu Hyplus. Králíci byli odstaveni
35. den věku a naskladněni do klecového systému po třech kusech na klec o ploše 0,16 m2 na
jednoho králíka. Králíci byli rozděleni dle techniky krmení do tří skupin – kontrolní skupina
ADL byla po celou dobu pokusu krmena ad libitum, skupina R50 dostávala od 42. do 49. dne
věku 50 g krmiva na kus a den a skupina R65 byla restringována mezi 42. a 49. dnem věku na
65 g krmiva/ks/den. Před a po skončení restrikce byly skupiny krmeny ad libitum. Rovněž
voda byla po celou dobu experimentu podávána ad libitum. Pokus byl ukončen v 70 dnech
věku králíků porážkou. Od osmi králíků z každé skupiny byl po porážce odebrán sval
musculus longissimus dorsi a biceps femoris pro stanovení charakteristik svalových vláken
a musculus longissimus dorsi pro zjištění ztráty masa varem a textury masa. Vzorky určené
pro charakteristiky svalových vláken byly zamrazeny na -156°C v 2-methylbutanu ponořeném
do tekutého dusíku a do samotného stanovení uchovány v mrazicím boxu při -80 °C.
Následně byly nařezány při -20 °C na řezy o síle 12 μm a obarveny ATPázovým barvením dle
Brooke a Kaiser (1970). Pro vyhodnocení svalových vláken byl použit program NIS-Elements
AR 3.1 (Laboratory Imaging, s.r.o., Praha). Vzorky hřbetu určené pro zjištění textury masa
byly zamrazeny při -20 °C. Před vlastním stanovením byly při 4 °C podobu 24 hodin
rozmrazeny. Poté byly v plastikových uzavíratelných sáčcích vařeny ve vodní lázni o teplotě
80 °C 1 hodinu, nařezány na špalíčky o hraně 1×1 cm, na nichž byla naměřena textura pomocí
Warner-Bratzlerovy metody přístrojem Instron Model 3342 (Instron, USA). Spolu s texturou
byla zjištěna i ztráta masa varem.
Veškeré výsledné hodnoty byly zpracovány programem SAS (SAS Institute Inc., 1999),
analýzou rozptylu – metodou ANOVA. Statisticky průkazné rozdíly byly testovány
Duncanovým testem. Korelace byly vyjádřeny pomocí Pearsonova koeficientu.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Charakteristiky jednotlivých svalových vláken svalu musculus longissimus dorsi jsou
uvedeny v tab. 1. Restrikcí krmiva byl průkazně (P≤0,003) ovlivněn počet vláken typu αR.
Skupina s nejintenzivnější restrikcí měla nejmenší počet αR svalových vláken v porovnání
s ad libitně krmenými králíky, kteří měli tento počet nejvyšší. Počet svalových vláken úzce
souvisí s plochou, ta ovšem nebyla průkazně ovlivněna technikou krmení. Rovněž Dalle Zotte
a Ouhayoun (1998) a Gondret et al. (2000) nezjistili vliv restrikce na plochu svalových vláken
svalu longissimus lumborum.
Spolu s rostoucí intenzitou restrikce se průkazně (P≤0,05) snižovala cirkularita svalových
vláken typu βR ve svalu hřbetu. Jednou z nejvýznamnějších charakteristik svalových vláken
je procentuální zastoupení jednotlivých typů vláken ve svalu. V našem pokusu byl
zaznamenán průkazný (P≤0,018) vliv techniky krmení na podíl rychle stažitelných svalových
vláken typu αR a αW. U králíků s restrikcí 50 g krmiva/ks/den byl průkazně nižší podíl vláken
αR a vyšší podíl vláken αW ve srovnání se skupinou s méně intenzivní restrikcí a ad libitně
krmenou kontrolou. Skupina s restrikcí 65 g krmiva/ks/den se nelišila od ad libitně krmených
králíků. Tyto výsledky souhlasí se sledováním Dalle Zotte et al. (2001), kteří uvádějí zvýšení
podílu αW vláken při časné restrikci. Na rozdíl od těchto údajů Dalle Zotte a Ouhayoun
(1998) nezaznamenali průkazné rozdíly v podílu jednotlivých typů svalových vláken
a Gondret et al. (2000) uvádějí průkazně nižší podíl oxidativních svalových vláken
u restringovaných králíků.
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Tab. 1: Charakteristiky svalových vláken svalu musculus longissimus dorsi
Typ
Techn
Počet
Ploch
Diam
Cirku
Perim
svalov
ika
vláke
a
etr
-larita
etr
ého
krmen
n
(μm2)
(μm)
(μm)
vlákna
í
(v 1

Podíl
vláke
n (%)

mm2)
βR

αR

ADL

8,5

1057,
1

35,83

0,896a

119,5
4

2,55

R50

7,5

1300,
6

40,26

0,812b

141,4
0

2,48

R65

6,0

1429,
2

42,46

0,842a

145,5
9

1,82

b

ADL

48,0a

1155,
9

37,42

0,822

129,2
3

13,14a

R50

25,0b

1321,
2

40,38

0,787

143,2
6

8,96b

R65

34,50b

1244,
0

38,87

0,789

137,8
0

11,25a
b

ADL

303,5
0

2398,
3

53,26

0,741

196,0
2

84,31b

R50

249,0

2691,
8

57,30

0,726

213,4
4

88,56a

R65

273,5
0

2532,
8

55,31

0,765

200,1
7

86,93a

βR

0,767

0,179

0,133

0,050

0,082

0,737

αR

0,003

0,542

0,410

0,177

0,227

0,018

αW

0,122

0,532

0,402

0,192

0,250

0,017

αW

b

Průkaznost

Z tab. 2 je patrné, že žádná z charakteristik svalových vláken svalu biceps femoris nebyla
průkazně ovlivněna restrikcí krmiva. Podobné výsledky uvádějí i Gondret et al. (2000).
Naproti tomu Dalle Zotte et al. (2005) zaznamenali u restringovaných králíků větší plochu
svalových vláken svalu biceps femoris.
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Tab. 2: Charakteristiky svalových vláken svalu biceps femoris
Typ
Techn
Počet
Ploch
Diam
Cirku
svalov
ika
vláke
a
etr
larita
ého
krmen
n (v 1
(μm2)
(μm2)
vlákna
í
mm2)
βR

Perim
etr
(μm2)

Podíl
vláke
n (%)

ADL

17,0

1561,
9

44,24

0,835

152,6
8

4,55

R50

22,5

1478,
7

42,28

0,836

145,9
6

6,00

R65

35,0

1641,
3

44,96

0,849

153,8
8

8,619

ADL

56,5

1115,
4

36,42

0,838

125,3
3

14,76

R50

50,5

1056,
7

35,94

0,818

125,2
2

12,44

R65

45,50

1091,
6

36,57

0,807

128,5
7

11,78

ADL

316,0

2479,
9

53,85

0,773

194,0
1

80,69

R50

328,0

2135,
1

50,47

0,746

185,7
0

81,57

R65

303,0

2315,
6

52,53

0,756

191,6
6

79,60

βR

0,191

0,717

0,621

0,872

0,703

0,219

αR

0,491

0,880

0,951

0,489

0,890

0,305

αW

0,790

0,344

0,486

0,535

0,707

0,749

αR

αW

Průkaznost

Síla střihu, která je hlavním ukazatelem textury masa měřené metodou Warner-Bratzler,
nebyla ovlivněna restrikcí krmiva. Obdobné výsledky ve svých pokusech zaznamenali
Pla et al. (1998) a Carilho et al. (2009).
Rovněž ztráta masa varem nebyla ovlivněna technikou krmení. To souhlasí s daty udávanými
Gidennem et al. (2009). Naproti tomu Metzger et al. (2009) uvádějí u restringovaných králíků
nižší procento ztrát masa varem ve srovnání s ad libitně krmenými králíky.
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Tab. 3: Vliv techniky krmení na texturu a ztrátu masa varem
Skupina
Síla střihu (N)
Ztráta masa varem (%)
ADL

36,60

27,90

R50

40,45

29,94

R65

35,45

29,83

Průkaznost

0,370

0,089

V tab. 4 jsou uvedeny výsledné koeficienty korelace mezi texturou a ostatními zjišťovanými
parametry kvality masa hřbetní svaloviny. Byla zaznamenána pouze jediná průkazná
(P≤0,014) pozitivní korelace a to mezi texturou a ztrátou masa varem s koeficientem korelace
0,496. Naproti tomu Hernández et al. (2000) žádné korelace mezi texturou a ztrátou masa
varem nezjistili.
Tab. 4: Koeficienty korelace mezi texturou a ostatními parametry kvality masa
Charakteristiky
Průkaznost hřbet
rg hřbet

Textura

Ztráta masa varem

0,496

0,014

Počet vláken βR

0,389

0,060

Počet vláken αR

-0,067

0,757

Počet vláken αW

-0,017

0,939

Plocha βR

-0,0320

0,896

Plocha αR

0,016

0,942

Plocha αW

-0,017

0,937

Diametr βR

-0,007

0,976

Diametr αR

0,068

0,753

Diametr αW

-0,051

0,814

Perimetr βR

-0,057

0,803

Perimetr αR

-0,008

0,970

Perimetr αW

-0,042

0,847

Cirkularita βR

0,163

0,470

Cirkularita αR

0,284

0,178

Cirkularita αW

-0,026

0,903

% zastoupení βR

0,393

0,057

% zastoupení αR

-0,099

0,644

% zastoupení αW

-0,151

0,482
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Mezi texturou a charakteristikami jednotlivých typů svalových vláken svalu longissimus dorsi
nebyly zaznamenány žádné průkazné korelace.
ZÁVĚR
Z výsledků je zřejmé, že restrikce krmiva aplikovaná týden po odstavu měla průkazný vliv
pouze na počet svalových vláken αR, cirkularitu βR vláken a podíl αR a αW vláken svalu
longissimus dorsi. Skupina s nejintenzivnější restrikcí měla ve srovnání s králíky s méně
intenzivní restrikcí a ad libitně krmenými králíky nejnižší počet vláken αR, nejmenší
cirkularitu vláken βR a nejnižší podíl vláken αR a nejvyšší podíl vláken αW. Technika krmení
neměla vliv na charakteristiky svalových vláken svalu biceps femoris, texturu masa ani ztrátu
masa varem. Rovněž nebyly zaznamenány korelace mezi texturou masa a charakteristikami
jednotlivých typů svalových vláken. Jedinou korelací, která byla zaznamenána, byla korelace
mezi texturou a ztrátou masa varem.

SOUHRN
Cílem této práce bylo zjistit vliv intenzity restrikce na texturu masa, ztrátu masa varem,
charakteristiky svalových vláken a korelace mezi těmito parametry. Králíci byli rozděleni do
tří skupin. Skupiny ADL byla krmena po celou dobu pokusu ad libitum, skupina R50 byla
restringována mezi 42. a 49. dnem (50 g krmiva/ks/den) a skupina R65 ve stejném období
dostávala 65 g krmiva/ks/den. Před a po skončení restrikce byli králíci krmeni ad libitum. Po
porážce v 70 dnech věku byly odebrány vzorky svalu biceps femoris a musculus longissimus
dorsi pro stanovení charakteristik svalových vláken metodou Brooke a Kaiser (1970)
a musculus longissimus dorsi pro zjištění textury Warner- Bratzler testem a ztráty masa
varem. U hřbetního svalu byl průkazně (P≤0,003) nejmenší počet αR svalových vláken
u skupiny s nejintenzivnější restrikcí. Tato skupina měla také průkazně (P≤0,05) nejnižší
cirkularitu βR svalových vláken a nejnižší podíl vláken αR a nejvyšší podíl vláken αW ve
srovnání se skupinou s méně intenzivní restrikcí a ad libitně krmenou kontrolou.
Charakteristiky svalových vláken svalu biceps femoris nebyly ovlivněny technikou krmení
stejně jako textura a ztráta masa varem. Korelace byla zaznamenána pouze mezi texturou
a ztrátou masa varem (rg = 0,496).
Klíčová slova: restrikce, brojlerový králík, svalová vlákna, textura, korelace
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VZNIK ESTERŮ 3-MCPD A GLYCIDOLU V MASNÝCH VÝROBCÍCH
FORMATION OF 3-MCPD ESTERS AND GLYCIDYL ESTERS
IN MEAT PRODUCTS
Vojtech Ilko – Marek Doležal
Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Technická 5, 166 28 Praha 6

ABSTRACT
During heat stress of lipids undesirable substances such as trans-unsaturated fatty acids,
cyclic fatty acids or polymers of acylglycerols can arise. Recently it was found out that
chlorination of acylglycerols formation processing contaminants esters of chlorpropanol takes
place as well. In 2001 the Scientific Committee for Food EC established a Tolerable Daily
Intake (TDI) for 3-MPCD of 0.002 mg/kg bw. The European Committee then determined in
2002 a maximum level for acid hydrolyzed proteins and soya sauces of 0.02 mg/kg 3-MCPD
(for products with content of dry material 40%).The work is focused on the possibility of
formation of these compounds in meat products after their heat treatment. For the
determination of the content of contaminants the method of gas chromatography with mass
detection was used.
Keywords: 3MCPD esters, glycidyl esters, GC/MS
ÚVOD
3-Chlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) a jeho estery s mastnými kyselinami jsou členem skupiny
chemických látek známých jako chlorované deriváty glycerolu a jsou označovány pod
společným názvem chlorpropanoly. Z potravinářského hlediska jsou posuzovány jako
procesní kontaminanty poživatin. V roce 2001 byl Vědeckým výborem pro potraviny EK
stanoven pro 3-MCPD tolerovatelný denní příjem (TDI) na 2 µg/kg tělesné hmotnosti.
V Evropské unii byl následně stanoven v roce 2002 jeho maximální povolený limit v kyselých
bílkovinných hydrolyzátech a v sójové omáčce na 0,02 mg/kg (pro produkty s obsahem
sušiny 40 %).
Při působení vyšších teplot v potravinách nevzniká jen volný 3-MCPD ale i jeho estery.
Největší vliv na vznik těchto kontaminantů mají teplota a doba záhřevu. Celkové množství ale
závisí na obsahu prekursorů, tj. chloridových aniontů a příslušných organických sloučenin,
zejména glycerolu a jeho parciálních esterů s mastnými kyselinami. Tvorbu nepřímo
ovlivňuje i obsah, respektive aktivita, vody v potravině svým vlivem na hydrolýzu
triacylglycerolů a tvorbu mono- a diacylglycerolů (Svejková et al., 2006). Toxicita esterů
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3-MCPD není dosud plně známa, nicméně je předpokládána ve smyslu uvolnění 3-MCPD in
vivo reakcemi katalyzovanými lipasami.
MATERIÁL A METODY
V této práci byl stanoven obsah esterů 3-MPCD, 2-chlorpropan-1,3-diolu (2-MCPD)
a glycidyl esterů ve vzorcích anglické slaniny a slunečnicového rafinovaného oleje, které byly
zakoupeny v tržní síti v České republice.
Část vzorku anglické slaniny byla tepelně upravena na pánvi při teplotě 180 °C, a to z každé
strany 1 minutu a 30 sekund. Další část vzorku byla smažena na 100 ml slunečnicového
rafinovaného oleje při teplotě 158 °C z každé strany 1 minutu a 30 sekund. Po smažení byl
vzorek ihned vnořen do diethyletheru, aby se dal analyzovat tuk, který zůstal na povrchu
smaženého vzorku. Následně byly vzorky homogenizovány v diethyletheru, přefiltrovány
a promyty v děličce vodou. Diethyletherová frakce byla odpařena.
Z takto získaného lipidového podílu bylo následně naváženo 100 mg do srdcové baňky
a přidán roztok NaBr v kyselině sírové. Vzorek byl temperován na teplotu 50 °C po dobu
15 minut a poté neutralizován přídavkem roztoku NaHCO3. Ke vzorku byl přidán hexan, do
kterého byly analyty extrahovány. K odparku hexanové fáze byl přidán methanol s kyselinou
sírovou a vzorek ponechán v termostatu vyhřátém na 40 °C k interesterifikaci po dobu
16 hodin. Po reakci byl vzorek zneutralizován přídavkem roztoku NaHCO3. Ze vzorku byla
odpařena organická fáze. K odparku byl přidán roztok Na2SO4 a estery mastných kyselin byly
odstraněny dvojnásobnou extrakcí hexanem. K vodné fázi bylo poté přidáno 250 µl
derivatizačního činidla (roztoku fenylborité kyseliny v acetonu) a vzorek byl sonifikován po
dobu 5 minut. Derivatizované analyty byly převedeny do hexanu a následně analyzovány
metodou GC/MS (Divinová et al., 2004).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Obsah vázaného 3-MCPD v anglické slanině byl 0,15 mg/kg a obsah glycidyl esterů byl
0,3 mg/kg tuku. Obsah esterů 2-MCPD byl pod hladinou detekce (menší než 0,04 mg/kg). Po
pečení slaniny na pánvi po dobu 3 minut stoupl obsah esterů 3-MCPD na hladinu 0,32 mg/kg
a obsah glycidyl esterů rovněž stoupl na hodnotu 0,42 mg/kg. Nárůst obsahu 3-MCPD byl
umožněn přítomností prekursorů, a to jak chloridů (obsah NaCl byl 3,0 % hm.), tak
parciálních esterů glycerolu.
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Obr. 1: Obsah esterů 3-MCPD a glycidyl esterů v slanině před a po tepelné úpravě
V druhém pokusu byla slanina smažena na běžném slunečnicovém rafinovaném oleji. Je
známo, že právě rafinované tuky obsahují významná množství těchto kontaminantů, které
vznikají především při deodoračním kroku rafinace. V nepoužitém oleji byl stanoveno
2,52 mg/kg esterů 3-MCPD, 1,54 mg/kg esterů 2-MCPD a 0,53 mg/kg glycidyl esterů. Tuk,
který ulpěl na povrchu osmažené slaniny, obsahoval 2,02 mg/kg esterů 3-MCPD, 0,92 mg/kg
esterů 2-MCPD a 0,47 mg/kg esterů glycidolu. Samotná smažená slanina obsahovala
0,6 mg/kg esterů 3-MCPD, 0,37 mg/kg esterů 2-MCPD a 0,32 mg/kg esterů glycidolu. Taktéž
i při tomto vzorku došlo k nárůstu kontaminantů uvnitř matrice.

Obr. 2: Obsah esterů chlorpropandiolů a glycidyl esterů v oleji a slanině před a po
tepelné úpravě
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ZÁVĚR
Anglická slanina, obsahující relativně nízké množství procesních kontaminantů esterů
chlorpropandiolů a glycidolu, má potenciál pro jejich zvýšení i při krátké kulinární úpravě
opečením. Ten je dán přítomností chloridových iontů (z přidaného chloridu sodného)
i parciálních esterů glycerolu. Experiment prokázal zvýšení obsahu esterů 3-MCPD o 113 %,
glycidyl esterů o 40 %. Při osmažení slaniny může také dojít ke zvýšení jejich obsahu. V tom
případě může být, než vznik těchto látek během tepelného namáhání, významnější jejich
množství přenesené ze smažicího media do připraveného pokrmu. K tomu může docházet při
použití rafinovaných olejů, u nichž bývá množství esterů chlorpropanolů a glycidolu značné,
řádově v jednotkách mg/kg (Zelinková et al., 2006). Vysoká hodnota poměru mezi povrchem
a hmotností plátků vede k významnému podílu ulpělého množství smažicího tuku na
připraveném pokrmu a stává se pak hlavní příčinou zvýšení obsahu těchto kontaminantů
v konečném pokrmu.
PODĚKOVÁNÍ
Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT (Rozhodnutí
č. 21/2012).
SOUHRN
Při tepelném namáhaní lipidů, mohou vznikat nežádoucí sloučeniny jako trans nenasycené
mastné kyseliny, cyklické mastné kyseliny nebo polymery acylglycerolů. V nedávné době
bylo zjištěno, že dochází též ke chloraci acylglycerolů za vzniku procesních kontaminantů
esterů chlorpropanolů. V roce 2001 byl Vědeckým výborem pro potraviny EK stanoven pro
3-MCPD tolerovatelný denní příjem (TDI) na 2 µg/kg tělesné hmotnosti. V Evropské unii byl
následně stanoven v roce 2002 jeho maximální povolený limit v kyselých bílkovinných
hydrolyzátech a v sojové omáčce na 0,02 mg/kg (pro produkty s obsahem sušiny 40 %).
Práce je zaměřena na možnost vzniku těchto sloučenin v masných výrobcích po jejich tepelné
úpravě. Na stanovení obsahu kontaminantů byla použita metoda plynové chromatografie
s hmotnostní detekcí.
Klíčová slova: 3MCPD estery, glycidol, GC/MS
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VLIV POČTU SOMATICKÝCH BUNĚK
NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE MLÉKA
EFFECT OF SOMATIC CELLS COUNT
ON QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF MILK
Jana Javorová – Daniel Falta – Milena Velecká – Jiří Andrýsek
– Milan Večeřa – Stanislav Studený – Gustav Chládek
Ústav chovu a šlechtění zvířat, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
Aim of this research was monitored effect of somatic cell count on qualitative characteristics
of milk. During the period of 21.2.2012 to 18.1.2013 was analysed 35 bulk milk samples
obtained in herds of Czech Fleckvieh cows from farm GENAgro Říčany, a.s. Samples were
measured in central laboratory of milk analyses Brno-Chrlice. Measured parameters were:
somatic cell count, fat, protein, casein, lactose, solids non fat, free fatty acids, urea and
freezing point of milk. Based on the analysis of milk was found that with increasing somatic
cell count decreased content of fat (r = -0.40; P<0.05), lactose (r = -0.39; P<0.05) and solids
non fat (r = -0.41; P<0.05). It was also found tendency that with increasing somatic cell count,
content of protein (r = -0.32; P>0.05) and casein (r = -0.25; P>0.05) decreased, value of
freezing point of milk increased (r = 0.22; P>0.05). Weak correlation relationship was found
between somatic cell count and free fatty acids.
Keywords: somatic cells, milk composition, Czech Fleckvieh.

ÚVOD
Počet somatických buněk (SB) je suma buněčných útvarů v mléce o velikosti průměrně 4 µm
(DOLEŽAL et al., 2000). SB pochází ze dvou zdrojů. Jedná se jednak o buňky z krve
a jednak o buňky a útvary pocházející z mléčné žlázy. Z buněk krve se v mléce nejčastěji
vyskytují leukocyty, lymfocyty a monocyty. Útvary pocházející z mléčné žlázy – epiteliální
buňky jsou odloupané elementy v rámci fyziologických procesů. Ve velkém množství se
v mléce nachází na začátku laktace i dojení. Počet SB v mléce je především zdravotním
ukazatelem vemene, neboť se zvyšuje s výskytem a vzrůstem intenzity především infekčního
zánětlivého procesu – mastitidy (GAJDŮŠEK, 2003). Kromě těchto onemocnění ovlivňují
variabilitu počtu SB další faktory jako plemeno, pořadí a stadium laktace, výživa nebo stres
(DOLEŽAL et al., 2000). Důležitým faktorem je sezóna, kdy pravidelně v letním období
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stoupá počet SB (CHLÁDEK, 2004). Standard Evropského společenství uvádí pro syrové
mléko kvalitativní ukazatel pro počet SB v 1 ml ≤ 400 tis. (DOLEŽAL et al., 2000).
Při zvýšeném počtu somatických buněk v mléce dochází vždy k větším nebo menším změnám
v jeho složení (například zastoupení frakcí bílkovin, minerálních látek nebo obsahem
laktózy). Všechny tyto změny pak mohou negativně působit při zpracování mléka.
Z nejčastějších technologických závad se jedná o inhibici růstu čistých mlékařských kultur při
výrobě kysaných mléčných výrobků, zhoršenou jakost sýru a másla, zhoršenou termostabilitu
mléka a další závady. Prevence počtu SB spočívá zejména v důsledném dodržování
hygienických pravidel a optimálních podmínek chovu (GAJDŮŠEK, 2003; ZADRAŽIL,
2002). Cílem této práce bylo zjistit změny ve složení a vlastnostech kravského mléka vlivem
různého počtu SB.
MATERIÁL A METODY
Výsledky analýzy vzorků mléka dojnic českého strakatého skotu poskytla soukromá farma
GenAGRO Říčany, a.s, dodávající mléko do společnosti Olma, a.s. Vzorky byly odebírány
3krát měsíčně v období 21.2.2012–18.1.2013, jednalo se o 35 bazénových vzorků mléka,
které představovaly směs ranního a večerního nádoje. Dojnice byly krmeny směsnou krmnou
dávkou ad libitum a nacházely se v různém stadiu laktace.
Všechny ukazatele byly stanoveny v laboratoři pro rozbor mléka Brno-Chrlice. Laboratoř
zajišťuje rozbory mléka pro kontrolu užitkovosti, zpeněžování a pro další potřeby zákazníků.
Obsah tuku, bílkovin, laktózy a volných mastných kyselin byl stanovován infračerveným
absorpčním analyzátorem (IR analyzátorem). Stanovení koncentrace močoviny bylo
prováděno enzymaticko-konduktometrickou metodou. Počet somatických buněk (SB)
v syrovém mléce byl vyhodnocen pomocí fluoro-opto-elektronické metody. Pro stanovení
bodu mrznutí mléka byla použita kryoskopická metoda.
Analýza poskytnutých dat proběhla za pomoci programu MS Office Excel 2010 a Statistica
6.0.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Tab. 1 zachycuje průměrné hodnoty a korelační vztahy vybraných parametrů mléka.
Průměrná hodnota počtu somatických buněk (SB) byla za sledované období zjištěna
280 tis./ml, nejnižší naměřená hodnota byla zjištěna 153 tis./ml, nejvyšší 360 tis./ml.
GAJDŮŠEK (2003) poukazuje na to, že první změny mléka jsou pozorovány při počtech SB
nad 250 tis./ml, ale výrazné jsou tyto změny až při hodnotách nad 500 tis./ml. Průměrně
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dosahovala tučnost mléka 4,08 g.100g-1. Nejnižší naměřená hodnota byla zjištěna
3,76 g.100g1, nejvyšší 4,41 g.100g-1. Pro obsah tuku a počet SB byl zjištěn korelační
koeficient r = -0,40; P<0,05, což poukazuje na středně těsný vztah. Také ČEJNA, CHLÁDEK
(2005) zjistili, že zvýšený počet SB měl negativní vztah k obsahu tuku. Naopak RAJČEVIČ
et al. (2003) ve svém výzkumu vyhodnotili pozitivní vztah mezi těmito dvěma parametry.
Průměrný obsah laktózy byl zjištěn 4,84 g.100g-1. Nejnižší naměřená hodnota činila
4,79 g.100g-1 , nejvyšší hodnota 4,90 g.100g-1. Pro obsah laktózy a počet SB byl vypočítán
korelační koeficient r = -0,39; P<0,05, který byl vyhodnocen jako středně až slabě těsný
vztah. RAJČEVIČ et al. (2003) ve svém výzkumu uvádějí korelační koeficient r = -0,42.
S trendem, kdy se stoupajícím počtem SB klesal obsah laktózy v mléku, souhlasí DOLEŽAL
et al. (2000) i POLITIS a NG – WAI – HANG (1988). Průměrný obsah tukuprosté sušiny
(TPS) byl během sledovaného období 9,06 g.100g-1. Nejnižší obsah TPS byl zjištěn
8,78 g.100g-1, nejvyšší 9,30 g.100g-1. Pro tento parametr a počet SB byl zjištěn korelační
koeficient r= -0,41; P<0,05, což poukazuje na středně těsný vztah. Rovněž EVERSON (1980)
uvádí, že při zvýšení počtu SB klesá obsah TPS. FOX, McSWEENEY (1998) doplňují, že
TPS kolísá vlivem obsahu jednotlivých složek. V Obr. 1-3 je zobrazen vztah počtu SB,
obsahu tuku, laktózy a TPS v průběhu sledovaného období.
Průměrný obsah bílkovin byl zjištěn 3,66 g.100g-1, s nejnižší hodnotou 3,49 g.100g-1
a nejvyšší 3,88 g.100g-1. Korelační koeficient pro obsah bílkovin a počet SB byl zjištěn
r = -0,32; P>0,05, což pokazuje na slabě těsný vztah. Naopak RAJČEVIČ et al. (2003) zjistili
korelační koeficient r = 0,24, kdy v jejich výzkumu se stoupajícím počtem SB vykazoval
obsah bílkovin rostoucí trend. Průměrný obsah kaseinu byl zjištěn 2,83 g.100g-1, s nejnižší
hodnotou 2,61 g.100 g-1 a nejvyšší 3,00 g.100g-1. Korelační koeficient pro tento parametr
a počet SB byl zjištěn r = -0,25; P>0,05. Jednalo se o slabě těsný vztah. Také DOHOO
a MEEK (1982) zjistili, že se stoupajícím počtem SB klesá obsah kaseinu. Tuto skutečnost
uvádí i GAJDŮŠEK (2003) a doplňuje, že obsah syrovátkových bílkovin stoupá. Průměrná
hodnota bodu mrznutí mléka byla zjištěna -0,530 °C, s nejnižší hodnotou -0,535 °C a nejvyšší
-0,525 °C. Pro hodnotu bodu mrznutí mléka a počet SB byl zjištěn korelační koeficient
r = 0,22; P>0,05. Vztah obou parametrů byl slabě těsný. Naopak dle výsledků výzkumu
HANUŠE et al. (2010) byl korelační koeficient těchto dvou parametrů r = -0,36. Obsah
volných mastných kyselin (VMK) byl zjištěn průměrně 1,4 mmol/100g tuku, s nejnižší
hodnotou 1,00 mmol/100g tuku a nejvyšší hodnotou 2,03 mmol/100g tuku. Pro VMK a počet
SB byl zjištěn korelační vztah r = 0,14; P>0,05, což poukazuje na velmi málo těsný vztah
mezi parametry. EVERSON (1980) uvádí, že v mléku se zvýšeným počtem SB roste obsah
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VMK. Průměrný obsah močoviny byl zjištěn 30,11 mg/100ml mléka, s nejnižší hodnotou
20,70 mg/100ml mléka a nejvyšší 35,70 mg/100ml mléka. Korelační koeficient pro vztah
těchto dvou parametrů činil r = 0,02; P>0,05, což poukazuje na vztah prakticky nezávislý.
Tab. 1: Průměrné hodnoty a korelační vztahy vybraných parametrů mléka (n=35)

x

Min

Max

Sx

Vx

Korelace
s PSB

tis./ml

280

153

360

50,42

14,47

-

Tuk

g.100g-1

4,08

3,76

4,41

0,20

4,40

-0,40*

Bílkovina

g.100g-1

3,66

3,49

3,88

0,11

2,70

-0,32

Kasein

g.100g-1

2,83

2,61

3,00

0,12

3,39

-0,25

Laktóza

g.100g-1

4,84

4,79

4,90

0,04

0,61

-0,39*

TPS

g.100g-1

9,06

8,78

9,30

0,12

1,09

-0,41*

Bod
mrznutí

°C

-0,530

-0,535

-0,525

0,003

0,38

0,22

VMK

mmol/100g
tuku

1,40

1,00

2,03

0,27

15,00

0,14

Močovina

mg/100ml
mléka

30,11

20,70

35,70

3,52

9,54

0,02

Parametr

Jednotka

PSB

*= P < 0,05; Sx= směrodatná odchylka; Vx=variační koeficient (%)

Obr. 1: Vztah počtu somatických buněk a obsahu tuku během sledovaného období
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Obr. 2: Vztah počtu somatických buněk a obsahu laktózy během sledovaného období

Obr. 3: Vztah počtu somatických buněk a obsahu TPS během sledovaného období
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ZÁVĚR
Na základě analýzy bazénových vzorků mléka dojnic českého strakatého skotu bylo zjištěno,
že se vzrůstajícím počtem somatických buněk průkazně klesal obsah tuku, laktózy
a tukuprosté sušiny. Dále byla zjištěna tendence k poklesu obsahu bílkovin a kaseinu a k růstu
hodnoty bodu mrznutí. Obsah volných mastných kyselin a močoviny nebyl počtem
somatických buněk takřka vůbec ovlivněn.

PODĚKOVÁNÍ
Tento výzkum byl podporován grantovým projektem IGA TP 2/2013.

SOUHRN
Počet somatických buněk bývá využíván jako indikátor zdravotního stavu mléčné žlázy a jako
důležitý ukazatel při proplácení mléka. Při zvýšení počtu somatických buněk (tedy možné
onemocnění mléčné žlázy) dochází ke změně v obsahu mléčných složek i technologických
vlastností mléka. Úkolem tohoto výzkumu bylo zjistit vliv počtu somatických buněk na
složení a bod mrznutí mléka. V průběhu období 21.2.2012–18.1.2013 bylo analyzováno
35 bazénových vzorků mléka pocházejících od dojnic českého strakatého skotu chovaných na
farmě GenAGRO Říčany, a.s. Vzorky mléka byly rozborovány v centrální

LRM

Brno-Chrlice. Analyzovanými parametry byly: počet somatických buněk, obsah tuku,
bílkovin, kaseinu, laktózy, tukuprosté sušiny, volných mastných kyselin, močoviny a bod
mrznutí mléka. Bylo zjištěno, že se vzrůstajícím počtem somatických buněk klesal obsah tuku
(r = -0,40; P<0,05), laktózy (r = - 0,39; P<0,05) a tukuprosté sušiny (r = -0,41; P<0,05). Dále
byla zjištěna tendence k poklesu obsahu bílkovin (r = -0,32; P>0,05) a kaseinu (r = -0,25;
P>0,05) a ke zvýšení hodnoty bodu mrznutí (r = 0,22; P>0,05). Slabý korelační vztah byl
zjištěn u počtu somatických buněk a obsahu volných mastných kyselin (r = 0,14; P>0,05)
a močoviny (r = 0,02; P>0,05).
Klíčová slova: somatické buňky, složení mléka, české strakaté plemeno
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VLIV DRUHU A DÁVKY DUSÍKATÉHO HNOJENÍ
NA VÝNOS A KVALITU BRAMBOR
THE IMPACT OF DIFFERENT NITROGEN FERTILISERS
ON YIELD A QUALITY OF POTATOES
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ABSTRACT
In one-year field trial, we evaluated differences in yield of tubers, content of starch and
nitrate content of potatoes fertilized with normal urea and urea with urease inhibitor (UREA
stabil). Two potato varieties with different lenght of maturity were used (early variety Karin
and semi-early variety Red Anna). We used three doses of both fertilizers 100 %, 80 % and 60
% and one control non-fertilised variant. Dose 100 % was 90 kg N.ha-1 reduced of content of
Nmin in soil before planting.
The type of fertilizer had no effect on yield and also on starch and nitrate content in tubers.
Qualitative parameters were influenced by dose of nitrogen. With increasing dose of nitrogen
was decreasing content of starch and the nitrate content was increasing.
Keywords: potatoes, uresae inhibitor, yield, quality
ÚVOD
UREA stabil je nové dusíkaté hnojivo na bázi močoviny, které obsahuje inhibitor ureázy.
Toto hnojivo umožňuje aplikaci formy dusíku, která je pro rostliny výhodná (močovina)
a omezuje riziko ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší. Zároveň zvyšuje účinnost
aplikovaného dusíku (MRÁZ, 2007).
Hnojení dusíkem ovlivňuje jak škrobnatost, tak obsah dusičnanů v hlízách (KASAL a kol.,
2010). V našich pokusech jsme tedy chtěli zjistit, zda obsah dusičnanů a škrobu v hlízách
může být ovlivněn hnojením močovinu s inhibotorem ureázy. Cílem našich pokusů bylo
porovnání vlivu klasické močoviny a močoviny s inhibitorem ureázy (UREA stabil) na výnos
a kvalitu bramborových hlíz.
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MATERIÁL A METODY
Na polní pokusné stanici v Žabčicích bylo v pokusném roce 2012 založeno sedm variant
hnojení minerálním dusíkem na jaře před výsadbou – 100 % močoviny, 80 % močoviny, 60 %
močoviny, 100 % UREA stabil, 80 % UREA stabil, 60 % UREA stabil a kontrolní nehnojená
varianta. 100 % příslušného hnojiva představovalo dávku 90 kg N.ha-1, od které byl odečten
obsah Nmin v půdě. Hnojení bylo provedeno ručně v den výsadby. V pokusu byly sledovány
dvě odrůdy s rozdílnou délkou vegetační doby – raná odrůda Karin a poloraná odrůda Red
Anna. V období fyziologické zralosti bylo provedeno vyhodnocení výnosových charakteristik
a zároveň byly odebrány vzorky pro chemické analýzy. Obsah škrobu byl vyhodnocen
netodou dle Ewerse a obsah dusičnanů iontově selektivní elektrodou (ISE).
¨
VÝSLEDKY A DISKUSE
Výnos hlíz nebyl v roce 2012 statisticky průkazně ovlivněn ani odrůdou ani variantou hnojení
dusíkem. Na obr. 1 je vidět, že výnos hlíz se u jednotlivých variant pohyboval v rozmezí
27 t.ha-1 až 33 t.ha-1, přičemž nejvyšší výnos byl dosažen u varianty 100 % močoviny. To, že
jsou rozdíly mezi variantami statisticky neprůkazné, je možné vysvětlit tím, že celý pokusný
ročník byl ovlivněn nedostatkem srážek a to již z období před výsadbou. Nedostatek srážek
přetrvával v Žabčicích už od podzimu 2011 a pokračoval i na jaře, kdy v období leden až
březen 2012 na této lokalitě bylo naměřeno pouze 38 mm srážek.
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Obr. 1: Výnos hlíz u jednotlivých variant hnojení dusíkem (t.ha-1)

110

60 US

Při porovnání odrůdy byl zjištěn vyšší výnos u odrůdy Red Anna 31,5 t.ha-1. Odrůda Karin
dosáhla výnosu 28,5 t.ha-1.
Obsah dusičnanů klesal se snižující se dávkou dusíku (obr. 2), a to u obou druhů hnojiva.
Výraznější pokles byl přitom zaznamenán u klasické močoviny. Dospěli jsme tedy
k obdobným výsledkům jako SHAHBAZI et al. (2009), tedy, že se zvyšující se dávkou
dusíkatých hnojiv se zvyšuje obsah dusičnanů v hlízách.
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Obr. 2: Obsah dusičnanů v hlízách u jednotlivých variant hnojení dusíkem (mg.kg-1
čerstvé hmoty)
U všech variant hnojení, včetně variant s nejvyššími dávkami dusíku, byl obsah dusičnanů
v hlízách nižší, než je maximální přípustný limit stanovený vyhláškou č. 298/1997, kterou se
stanovují chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin
a potravinových surovin, tj. 300 mg.kg-1 pro brambory ostatní.
Obsah škrobu se u většiny variant snižoval se zvyšující se dávkou dusíku (obr. 3). Nejvyšší
obsah škrobu tak byl zaznamenán u kontrolní varianty. Toto naše zjištění odpovídá
i výsledkům WESTERMANNA et al.(1994), tedy že vyšší dávky dusíku snižují škrobnatost.
Z odrůd byl vyšší obsah škrobu u odrůdy Karin.
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Obr. 3: Obsah škrobu v hlízách u jednotlivých variant hnojení dusíkem (%)
ZÁVĚR
Na základě uvedených jednoletých výsledků je možné konstatovat, že druh použitého jnojiva
(klasická močovina, UreaStabil) neměl vliv na výnos hlíz ani na jejich kvalitu, tedy na obsah
škrobu a dusičnanů. Na kvalitativní parametry měla vliv spíše dávka dusíku než druh hnojiva.
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o jednoleté výsledky, navíc z ročníku výrazně
ovlivněného suchem, bude nutné provést víceleté porovnání vlivu jednotlivých hnojiv na
výnos a kvalitu bramborových hlíz.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek vznikl jako výstup projektu NAZV č. QI101A184 s názvem: „Technologie
pěstování brambor - nové postupy šetrné k Životnímu prostředí“.

SOUHRN
V jednoletých polních pokusech byl sledován rozdíl mezi hnojením klasickou močovinou
a močovinou s inhibitorem ureázy (UREA stabil) na výnos brambor, obsah dusičnanů
v hlízách a na škrobnatost. U dvou odrůd s rozdílnou délkou vegetační doby (raná Karin,
poloraná Red Anna) bylo provedeno hnojení oběma druhy hnojiv ve třech dávkách dusíku
– 100 %, 80 % a 60 %, kdy 100 % představovalo 90 kg.ha-1 po odečtení Nmin v půdě před
výsadbou. Pro porovnání byla zařazena i kontrolní varianta bez hnojení minerálním dusíkem.
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Zjistili jsme, že druh dusíkatého hnojiva neměl vliv ani na výnos hlíz ani na hodnocené
kvalitativní znaky. Prokázali jsme ale vliv dávky dusíku na sledované kvalitativní parametry.
Se zvyšující se dávkou dusíku se zvyšoval obsah dusičnanů v hlízách a naopak klesal obsah
škrobu.
Klíčová slova: brambory, inhibitor ureázy, výnos, kvalita
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ABSTRACT
The microbiological analyzes samples of beef monitored major groups of microorganisms,
their activities that may significantly affect the quality of chilled meat aerobically and retained
vacuum (VAC). Samples of beef round (musculus semimembranosus) and beef sirloin
(musculus longissimus thoracis et lumborum) coming from young animals (n = 9) were used.
The initial numbers of 104 CFU.cm-2 occurred in aerobic conditions during the seven days of
storage to rise to 107 CFU.cm-2. Higher numbers were detected in round than the sirloin
(MLTL). After 14 days of storage vacuum packed meat contained a lower count CFU than
seven day´s storage in aerobic condition. Numbers of coliform bacteria in the vacuum-packed
beef after longest storage was 2 orders of magnitude lower than that of aerobically storage.
Color change was higher. After storage of meat samples weren´t found visible mold growth.
Color difference ΔE*ab in the 7th day of storage of meat was higher (5.2) in round (MS) than
the sirloin (4.7) (MLTL). When the surface spoilage was visible, which is evident in the
numbers of microorganisms around 108 CFU.cm-2 was well marked discoloration of meat
(ΔE*ab = 5.19) and an increase in pH (6.10).
Keywords: food safety, lightness, CIELAB, pH, color change
ÚVOD
Maso zaujímá ve stravě člověka významný podíl. Jeho kvalita je ale proměnlivá, jeho
vlastnosti jako je chuť, struktura, barva, vůně se liší podle druhu zvířete, způsobu odchovu,
výkrmu a je ovlivňována mnoha faktory. Maso má složitou a velmi různorodou histologickou
strukturu, proměnlivé chemické složení, technologické a senzorické vlastnosti. Struktura i
složení závisí na způsobu života, funkci jednotlivých částí těla a na řadě intravitálních vlivů
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(druh zvířete, plemeno, pohlaví, věk, způsob výživy, zdravotní stav aj.), průběhu posmrtných
změn i způsobu zpracování. (PIPEK, 2009) Průměrné hodnoty složení hovězího zadního masa
jak je uvádí STARUCH (2011) jsou následující voda 74 %, bílkoviny celkové 21 %,
bílkoviny vazivové 4,69 %, lipidy celkové 2,32 %, minerální látky 1,06 %, aminokyseliny
celkové 19,62 % (esenciální 9,2 %, semiesenciální 1,58 %, neesenciální 8,84 %). Základní
složení důležitých částí hovězího masa uvádějí STEINHAUSEROVÁ et STEINHAUSER
(2000) například u hovězí kýty (73 % voda, 20,2 % bílkoviny a 5,0 % tuk) nebo nízkého
roštěnce (57 % voda, 16,7 % bílkoviny, 25 % tuk).
Maso je složitým a dynamickým biologickým systémem, ve kterém probíhá celá řada
postmortálních biochemických procesů. Souhrnně se označují jako zrání masa, při němž
maso získává požadované senzorické, technologické a kulinární vlastnosti. Maso je na
základě svého chemického složení, fyzikálních vlastností a vysokého obsahu vody ideální
živnou půdou pro mikroorganismy. (GÖRNER et VALÍK, 2004) Mikroflóra vyskytující se na
povrchu masa je velmi rozmanitá. Z bakterií, se jak uvádí JAY et al. (2005) vyskytují
především zástupci rodů Acinetobacter, Aeromonas, Enterococcus, Moraxella, Pseudomonas,
Psychrobacter, Alcaligenes, Flavobacterium a další, z mikroskopických hub se mohou často
vyskytnout plísně rodů Cladosporium, Geotrichum, Rhizopus, Sporotrichum, Thamnidium,
Aspergillus, Mucor, z kvasinek pak Candida, Rhodotorula, Cryptococcus, Saccharomyces aj.
Je nutno počítat i s výskytem významných patogenních mikroorganismů především
s Aeromonas hydrophila, Bacillus cereus, Campylobacter spp., Clostridium perfringens, C.
botulinum, E. coli, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus
a Yersinia enterocolytica.
Tkáně zdravého zvířete jsou, jak uvádí ADAMS et MOSS (2008), chráněny proti infekci
kombinací fyzikálních bariér a činností imunitního systému, v důsledku toho by vnitřní
orgány a svaly z čerstvě poražených zvířat měly být relativně bez mikroorganismů, počty
mikroorganismů u asepticky odebraných vzorků tkání jsou obvykle nižší než 10 KTJ.kg-1,
počty se ale mohou zvýšit vlivem stresu a budou samozřejmě vyšší, pokud zvíře trpí infekcí.
Technologické operace porážení zvířat však svalovinu a orgány kontaminují. Nejvíce
mikrobiálně osídlené části zvířete, které mohou kontaminovat maso, jsou kůže
a gastrointestinální trakt. (ADAMS et MOSS, 2008) Vykolování je nejrizikovější
technologickou operací čisté porážky zvířat, střevní obsah, jak uvádí STEINHAUSEROVÁ
(2000), obsahuje velké množství bakterií (108 – 1010 bakterií v 1 g střevního obsahu), které,
pokud se dostanou na povrch svaloviny, svojí metabolickou aktivitou nejenom podstatně
snižují údržnost masa, ale jsou i rizikem zdravotním. Významným zdrojem kontaminace jsou
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ruce pracovníků, kteří manipulují s masem a používané nástroje a zařízení, pokud nejsou
pravidelně a řádně čištěny STEINHAUSEROVÁ (2000). Kontaminace masa jatečně
upravených těl od zařízení na zpracování, nožů a pracovníků je podle ADAMS et MOSS
(2008) méně důležitější než znečištění od zvířat samotných.
Ihned po jatečném opracování musí být maso vychlazeno, aby se zabránilo jeho zkáze. V EU
se požaduje, aby maso bylo vychlazeno na teplotu pod 7 °C, pro jeho delší údržnost je však
třeba ho uchovávat při teplotách kolem 0 °C. (PIPEK, 2009) Při intenzivním chlazení se,
podle (GÖRNER et VALÍK, 2004), dosáhne této teploty u hovězích půlek a čtvrtí
za 15 až 24 hodin. Zchlazováním masa se výrazně omezí růst mezofilních mikroorganismů,
které bývají hlavní součástí původní mikroflóry. Teplota chlazeného masa umožňuje rozvoj
psychrotrofních mikroorganismů, které s postupem času dominují (JACKSON et al., 2001).
Maso uchovávané při běžné atmosféře má poměrně krátkou údržnost, která mimo jiné závisí
především na kvantitativním a kvalitativním složení primární mikrobiální kontaminace,
teplotě uchovávání, vodní aktivitě a dostupnosti kyslíku (STEINHAUSEROVÁ, 2000).
V mase baleném v modifikované atmosféře a ve vakuu je růst aerobní mikroflóry potlačen.
V těchto podmínkách dominují mléčné bakterie a Brochothrix thermosphacta (JACKSON et
al., 2001). Na kažení se rovněž podílí, jak uvádí FERNANDES (2009) Shewanella
putrefaciens, psychrotrofní Enterobacteriaceae psychrotrofní klostridia a bacily. Rychlost i
rozsah rozkladu závisí na teplotě a dalších podmínkách skladování. Je proto nutné dosáhnout
co možná nejdříve potřebných nízkých teplot, případně využít doplňujících konzervačních
zákroků, jako např. snížení pH (postřik roztokem organických kyselin, zejména mléčné),
snížení aktivity vody, využití vhodného obalu nebo úprava atmosféry v obalu či skladovacím
prostoru. (PIPEK, 2009)
Barva je velmi nápadný znak, podle kterého (mimo jiných) posuzuje spotřebitel kvalitu masa
a masných výrobků navíc souvisí s mnoha jakostními znaky (PIPEK et POUR, 1998). Barva,
tak jak je vnímána spotřebitelem, je fyzikální interakce světla s masem, která je pozorována
lidským okem a interpretována mozkem. Barvy jsou tedy vnímány individuálně. Vizuální
hodnocení nemůže poskytnout přesné hodnocení barev, protože člověk má chudou barevnou
paměť (MUSILOVÁ et al., 2001). Hovězí maso mladých kusů je světlé, bledě červené. Býci
mají maso tmavě červené, často s měděným nádechem, na větších svalových partiích,
v místech, kde se nacházejí fascie (vazivový obal svalu), má maso dokonce až namodralý
třpyt. Při vysušování povrchu maso získává neobyčejně tmavé hnědočervené tóny. Žírní voli
dávají maso živě hnědočervené, zpočátku jasnější a po uskladnění tmavě cihlově červené
(ŠIMEK et STEINHAUSER, 2001).
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Barvu masa lze hodnotit v zásadě dvěma způsoby: subjektivně (vizuální barevný vjem) nebo
objektivně pomocí přístrojů založených na měření absorbance a reflektance. V současnosti
velmi se rozvíjející metodou hodnocení barvy masa je analýza obrazu (ANONYM 1). Barva
bývá nejčastěji objektivně vyjadřována pomocí kolorimetrické soustavy L*, a*, b* vyvinuté
Mezinárodní komisí pro osvětlení – Commission Internationale de l'Eclairage (CIE).
K objektivnímu hodnocení barvy se používají spektrofotometry pracující ve viditelné oblasti.
Reflexní spektrofotometry poskytují výsledky, které jsou blízké vizuálnímu vjemu. Při
reflexním měření se zjišťuje poměr odraženého světla ku světlu dopadajícímu,
a to v závislosti na vlnové délce v celém rozsahu viditelného světla, tj. od 400 do 760 nm
(řada spektrometrů měří dokonce od 360 nm). Pomocí složitých vztahů se z hodnot pro celé
spektrum vypočítávají veličiny systému CIE L* a* b*. (ANONYM 1).
Cílem experimentu bylo popsat dynamiku změn výrazně se podílejících na výsledné jakosti
v souvislosti s různým spotřebitelským chováním, jakož i kontrola výsledků pro zpracovatele.
MATERIÁL A METODY
Pro modelový pokus byly použity svaly JUT skotu, a to kýta – musculus semimembranosus
(MS) a nízký roštěnec – musculus longissimus thoracis et lumborum (MLTL), pocházející
z mladých zvířat (viz tab. 1). Toto maso bylo skladováno v aerobních podmínkách (AER) a
vakuově balené (VAC). V průběhu 7 resp. 14 dnů byly u vzorků masa sledovány počty
vybraných skupin mikroorganismů, změny barvy a na počátku také pH. Pro stanovení
významných skupin mikroorganismů byla použita stěrová metoda. Z povrchu vzorků masa
byla setřena plocha 5 x 5 cm.
Tab. 1: Základní charakteristika poražených zvířat
číslo zvířete série 1.
kategorie
plemeno
věk zvířete
hmotnost zvířete
číslo zvířete série 2.
kategorie
plemeno
věk zvířete
hmotnost zvířete
číslo zvířete série 3.
kategorie
plemeno
věk zvířete
hmotnost zvířete

1
býk
Aberdeen Angus
20 měsíců
521 kg
4
kráva
Český strakatý skot
24 měsíců
542 kg
7
mladý býk
Český strakatý skot
23 měsíců
613 kg

2
mladý býk
Aberdeen Angus
20 měsíců
478 kg
5
mladý býk
Český strakatý skot
24 měsíců
738 kg
8
mladý býk
Český strakatý skot
23 měsíců
628 kg
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3
mladý býk
Charolais
20 měsíců
530 kg
6
mladý býk
Český strakatý skot
24 měsíců
765 kg
9
mladý býk
Český strakatý skot
23 měsíců
619 kg

Po vytřepání stěrového tamponu do fyziologického roztoku byla připravena řada desetinného
ředění. 1 ml původního roztoku nebo jeho ředění byl inokulován do Petriho misky a zalit
příslušnou živnou půdou. Petriho misky byly inkubovány v příslušných teplotách a po
uplynutí doby kultivace byly odečteny počty charakteristických kolonií a po přepočtení byly
výsledky vykázány v KTJ.cm-2. V rámci mikrobiologické analýzy byly stanovovány tyto
skupiny mikroorganismů: celkový počet mikroorganismů (ČSN ISO 2293) na PCA při 30 °C
za 72 h, psychrotrofní mikroorganismy (ČSN ISO 6730) na PCA při 6,5 °C za 10 dní,
koliformní bakterie (ČSN ISO 4832) na VRBL při 37 °C za 24 h, termorezistentní
a sporulující bakterie po záhřevu 85 °C po dobu 10 min v aerobních a anaerobních
podmínkách na PCA při 30 °C za 48 h a kvasinky a plísně (ČSN ISO 13681) na
Chloramphenicol Glucose Agar při 25 °C za 120 h. Všechny použité živné půdy pocházely od
firmy Biokar diagnostics (Francie). Referenční metoda stanovení pHult se provádí dle ČSN
ISO 2917. Pro měření byl použit přístroj PORTAMESS 911 Ph KNICK s kalibrací pomocí
pufrů pro rozmezí pH 4 a 7. Vždy byly provedeny dva vpichy a jejich hodnoty
zprůměrovány. Barva byla měřena na spektrofotometru Konica Minolta CM-3500d
s vyhodnocením softwarem CMs-100w Spectramagic NX. Při měření byla použita štěrbina o
velikosti 30 mm, SCE, režim D65. Barva je definována hodnotami CIE L*, a*, b*. Výsledky
byly statisticky zpracovány v programu UNISTAT 5.1. pomocí analýzy variance s následným
mnohonásobným porovnáváním faktorů a statistické rozdíly vyhodnoceny pomocí Tukeyova
testu na hladině významnosti (P< 0,05).
VÝSLEDKY A DISKUSE
O mikrobiální kontaminaci masa nejlépe informuje celkový počet mikroorganismů (graf č. 1).
Z počáteční koncentrace 104 KTJ.cm-2 došlo v aerobních podmínkách v průběhu sedmi dnů
skladování k nárůstu na 107 KTJ.cm-2. Povrch svaloviny je kontaminován mikroorganismy,
jak uvádí STEINHAUSEROVÁ (2000), ve špičkových provozech na 102 až 103 u provozů
s nedostatečnou úrovní hygieny 106 až 107 mikroorganismů na cm2. U kýty (MS) byly
detekovány vyšší počty než u roštěnce (MLTL). U vakuově baleného masa (VAC) byl i po 14
dnech skladování zjištěn nižší počet mikroorganismů než 7. den u nebaleného masa (AER).
Podobný trend byl zjištěn rovněž u psychrotrofních mikroorganismů (graf č. 2). Mezi tyto
mikroorganismy patří podle JAY et al. (2005) Pseudomonas, Alcaligenes, Moraxella,
Shewanella, Brochothrix, Corynebacterium, Flavobacterium, Micrococcus a další. Bakterie
rodu Pseudomonas tvoří více než 50 % a někdy až 90 % z mikroflóry způsobující kažení
masa (DUCKOVÁ et ČANIGOVÁ, 2005).
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Jako koliformní označujeme bakterie rodů Escherichia, Enterobacter, Citrobacter a
Klebsiella. GÖRNER et VALÍK (2004) uvádí že, původním stanovištěm koliformních
bakterií je zažívací trakt lidí a zvířat.
Počty těchto bakterií (graf č. 3) byly na počátku skladování velmi nízké. Na konci skladování
obou druhů nebaleného masa byly jejich počty srovnatelné (téměř 105 KTJ.cm-2). U vakuově
baleného byly počty koliformních bakterií i 14. den skladování až o 2 řády nižší. Počty
termorezistentních a sporulujících mikroorganismů byly sledovány při anaerobní a aerobní
kultivaci.

Graf č. 1: Průměrné hodnoty celkového počtu mikroorganismů

Graf č. 2 Průměrné hodnoty psychrotrofních mikroorganismů
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V obou případech byly počáteční hodnoty nízké a jen velmi pomalu jejich počty vzrůstaly.
Lze říci, že dominantní složku této skupiny mikroorganismů tvoří anaerobní a fakultativně
anaerobní termorezistentní a sporulující bakterie, kam lze řadit především příslušníky rodu
Bacillus a Clostridium.

Graf č. 3: Průměrné počty koliformních bakterií
U skladovaných vzorků masa nebyl zjištěn viditelný růst plísní. Přítomné spory byly
v inaktivním stavu. Po kultivaci byly zjišťovány minimální počty plísní po celou dobu
skladování. Rozvoj plísní byl inhibován konkurenční mikroflórou a u vakuově baleného masa
i nedostatkem kyslíku. Počty kvasinek byly na počátku skladování relativně nízké, postupně
však jejich počet narůstal až na 104 KTJ.cm-2 u nebaleného masa. U vakuově baleného masa
byly jejich počty nižší (103 KTJ.cm-2). Rychlejší rozvoj kvasinek v aerobním prostředí svědčí
spíše opřítomnosti kvasinek s převažujícím respiratorním metabolismem. Přes relativně nízké
počty se mohou kvasinky díky svým vlastnostem význaně podílet na kažení masa i vakuově
baleného. U masa nebaleného, skladovaného v aerobních podmínkách, byl zjištěn výrazně
rychlejší rozvoj kontaminující mikroflóry. Počet mikroorganismů dosáhl 7. den skladování
hodnot až 107 KTJ.cm-2, tyto počty mohou být příčinou charakteristických projevů kažení
masa, jak uvádí ADAMS et MOSS (2008), jimiž jsou zápach, způsobený produkty rozkladu
bílkovin

a
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tuků,
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projevuje,

když
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dosáhnou
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kolem 10 KTJ.cm , povrchové osliznutí, jenž je patrné při počtech mikroorganismů okolo
108 KTJ.cm-2, změny barvy masa (ΔE*ab = 5,19) a zvýšení pH (Tab. 2). Rozdíl v barvě masa
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při skladování se nejvíce projevil samozřejmě u aerobně skladovaného masa (Tab. 2),
odchylka ΔE*ab v 7. den skladování masa byla vyšší (5,2) u kýty (MS) než u roštěnce (4,7)
(MLTL).
Tab. 2: Hodnoty pH a CIE L*a*b* v závislosti na době skladování a výsekové části ( x ±se)
Část
Skladování
pHult
pH - 7. den
L* - 1. den
L* - 3. den
L* - 7. den
L* - 14. den
a* - 1. den
a* - 3. den
a* - 7. den
a* - 14. den
b* - 1. den
b* - 3. den
b* - 7. den
b* - 14. den
a, b, c

Kýta (MS)
AER

VAC

5,61 ± 0,05
6,10 ± 0,15 a
5,75 ± 0,08b
41,02 ± 0,42a
43,36 ± 0,44a
41,60 ± 0,62a
a
40,56 ± 0,57
39,98 ± 0,54a
43,13 ± 0,55a
14,21 ± 0,38
11,93 ± 0,29a
12,61 ± 0,39b
a
10,19 ± 0,26
12,81 ± 2,07c
12,57 ± 0,53
15,01 ± 0,33a
14,80 ± 0,37a
13,62 ± 0,43b
11,75 ± 0,35a
12,95 ± 0,40b
14,21 ± 0,33a

Roštěnec (MLTL)
AER
VAC
5,59 ± 0,05
6,03 ± 0,13 a
5,72 ± 0,05b
36,68 ± 0,42b
36,27 ± 0,74b
36,62 ± 0,45b
b
34,91 ± 0,63
34,83 ± 0,29b
39,60 ± 0,52b
14,26 ± 0,42
11,21 ± 0,38a
12,93 ± 0,40b
b
11,04 ± 0,34
12,26 ± 0,41c
13,10 ± 0,37
12,58 ± 0,34b
11,54 ± 0,41c
11,47 ± 0,35c
9,61 ± 0,34c
10,00 ± 0,33c
12,55 ± 0,26b

– indexem jsou v řádcích označeny rozdíly mezi skupinami (P < 0,05)

V konečné fázi sledování počtu mikroorganismů tj 7. den u nebaleného masa a 14. den u masa
vakuově zabaleného byly zjištěny velmi podobné počty mikroorganismů, jak u kýty, tak u
roštěnce.
6
5

ΔE*ab

4
3
2
1
0
MS AER

MS VAC

MLTL AER

MLTL VAC

skupiny
3 dny skladování

7 dní skladování

14 dní skladování

Graf č. 4: Změna barvy ΔE*ab hovězího masa během skladování kýty (MS) a roštěnce (MLTL)
Zamezením přístupu vzduchu a vlivem ochranného působení obalového materiálu rostly
počty mikroorganismů u vakuově baleného masa podstatně pomaleji, maso bylo i po 14 dnech
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skladování přijatelné senzorické jakosti. Po 14. dnech vakuového skladování nedosahovala
ΔE*ab těchto hodnot (ΔE*ab

MS VAC=

2,79, ΔE*ab

MLTL=

3,15) a změna barvy tak nebyla

významná.

SOUHRN
V rámci mikrobiologických analýz byly u vzorků hovězího masa sledovány významné
skupiny mikroorganismů, které mohou svou činností významně ovlivnit kvalitu chlazeného
masa aerobně (AER) i vakuově uchovávaného (VAC) 1, 3, 7, a 14 dní. Byly použity musculus
semimembranosus (MS) a nízký roštěnec

musculus longissimus thoracis et lumborum

(MLTL), pocházející z mladých zvířat (n = 9). Z počáteční koncentrace 104 KTJ.cm-2 došlo
v aerobních podmínkách v průběhu sedmi dnů skladování k nárůstu na 107 KTJ.cm-2. U kýty
byly detekovány vyšší počty než u roštěnce (MLTL). U vakuově baleného masa byl i po
14 dnech skladování zjištěn nižší počet mikroorganismů než 7. den u nebaleného masa.
U vakuově baleného byly počty koliformních bakterií i 14. den skladování až o 2 řády nižší,
než u aerobně uchovávaného. U skladovaných vzorků masa nebyl zjištěn viditelný růst plísní.
Rozdíl barvy ΔE*ab v 7. den skladování masa byla vyšší (5,2) u kýty (MS) než u roštěnce
(4,7) (MLTL). Při povrchovém osliznutí, jenž je patrné při počtech mikroorganismů
okolo

108

KTJ.cm-2, byla

dobře

patrná

změna

barvy masa

(ΔE*ab

=

5,19)

a zvýšení pH (6,10).
Klíčová slova: zdravotní nezávadnost, světlost, CIELAB, pH, změna barvy
ZÁVĚR
U masa nebaleného, skladovaného v aerobních podmínkách, byl zjištěn výrazně rychlejší
rozvoj kontaminující mikroflóry. V konečné fázi sledování počtu mikroorganismů tj 7. den u
nebaleného masa a 14. den u masa vakuově zabaleného byly zjištěny velmi podobné počty jak
u kýty, tak u roštěnce. Zamezením přístupu vzduchu a vlivem ochranného působení
obalového materiálu rostly počty mikroorganismů u vakuově baleného masa podstatně
pomaleji, maso bylo i po 14 dnech skladování přijatelné senzorické jakosti. Výsledky budou
využity pro kontrolu jakosti ve zpracovatelském podniku a pro potřeby experimentu
navozující různé režimy spotřebitelského chování.
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ZAČLENĚNÍ ODPADŮ DO PRODUKCE KRMIVA
BRÁNĚNKOU HERMETIA ILLUCENS
INTEGRATING WASTE TO PRODUCE ANIMAL FEED
BY HERMETIA ILLUCENS
Markéta Kalová – Marie Borkovcová
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
In this work is described possibility of including biodegradable waste into feed production
due to tropical fly Hermetia illucens which larvae consume waste. Biodegradable waste is
meant primarily waste from kitchens and biodegradable municipal waste that are composed
mainly of kitchen and garden waste. These wastes are not clearly profitably use or processing
in any other way, because they contain waste either animal or vegetable origin, which
complicates processing into biogas and composting.
To produce feed for livestock and pets are used mainly larvae just before pupation. However,
in view of processing waste materials appears to be more suitable to use pupae for feed. It is
immobile (and thus easily manipulated) stage arising from larvae stage, which, after
completion of the development themselves come out before pupation into a separate part of
the collection container. It is possible to use also adults, who already lay their eggs for the
next generation of waste processing.
Keywords: Black soldier fly, biodegradable waste, catering waste, feed for pets, feed for
livestock
ÚVOD
Biologicky rozložitelné odpady jsou převážně zpracovávány dvěma hlavními způsoby, a to
buď za přístupu vzduchu (kompostování) anebo bez přístupu vzduchu (zpracování na
bioplyn). Oba tyto postupy vyžadují poměrně odlišné vstupní materiály. Odpady rostlinného
původu jsou vhodnější pro kompostování, kdežto odpady živočišného původu jsou vhodnější
spíš pro zpracování na bioplyn. Vytřídění podle hlediska bývá problematické zejména
u komunálního odpadu, kdy se nedá spoléhat na informovanost a především ukázněnost
občanů. Jako elegantní řešení zpracování nekvalitně vytříděného odpadu se nabízí využívat
larvy dvoukřídlého hmyzu Hermetia illucens (Linnaeus, 1758), které konzumují materiály
a odpady jak rostlinného, tak živočišného původu. Tato moucha je spíše známá jako forenzní
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indikátor fáze rozkladu lidského těla, běžnější název je Black soldier fly, český název je zatím
jen rodový - bráněnka. Existují studie o Hermetia illucens zabývající se snižováním hmotnosti
potravinového odpadu (Zheng et al, 2012; Jeon et al., 2011), i možnou redukcí hnoje
(Li et al., 2011; Yu et al., 2011; Myers et al., 2008; Newton et al., 2005).
Vzhledem k příznivým výsledkům studií je využívání bráněnky Hermetia ilucens diskutováno
jak ve státech, kde se Hermetia illucens vyskytuje přirozeně (Diener et al., 2009), ale i ve
státech, kde je nutný řízený chov (Holmes et al., 2012), což je i případ České republiky. Po
dokončení stádia larvy se bráněnka zakuklí. Konkrétní časový interval je závislý především na
teplotě (Tomberlin et al., 2009). Kukly mohou být používány pro zajištění další generace
larev pro urychlení rozkladu odpadu anebo jako krmivo pro zájmová zvířata1 či hospodářsky
chovaná zvířata (Sealey et al., 2011).
MATERIÁL A METODY
Cílem pokusů bylo zjistit, které materiály jsou vhodné pro zpracování pomocí larev Hermetia
illucens v podmínkách České republiky, a to v laboratorním prostředí. Výzkumná otázka
zněla, jaké jsou vhodné podmínky pro zajištění dalších generací larev bráněnek Hermetia
illucens, které by nadále sloužily ke zpracování odpadů. Pokusy byly založeny v prostorách
MENDELU na Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství v létě 2012. Podmínky
jedné laboratoře zajistily stejnou teplotu a vlhkost, přesto byly měřeny pomocí teplotních
čidel typu minikin TH a minikin TT (výrobce EMS Brno). Materiál předkládaný ke
konzumaci a rozkladu lze rozdělit podle dělení Katalogu odpadů (stanoven vyhláškou
č. 381/2001 Sb.). Ze skupiny 02 „Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví,
myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin“ byly předkládány následující
materiály: odpad rostlinných pletiv, slepičí trus, zahradní odpad. Ze skupiny 19 „Odpady ze
zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod,…“ byly
vybrány a následně předkládány tyto materiály: kaly z čistíren odpadních vod, separát
z bioplynové stanice, odpad z dešťových vpustí. Ze skupiny 20 „Komunální odpady (odpady
z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek
z odděleného sběru“ byly zkrmovány tyto materiály: kuchyňský odpad, zahradní odpad,
odpad ze stravovacích zařízení, exkrementy zájmových zvířat, kvalitně i nekvalitně vytříděný
komunální biologicky rozložitelný odpad.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Bylo zjištěno, že pro zajištění další generace larev ke zpracování odpadů jsou vhodné
podmínky následující: průměrná teplota 27,2°C a průměrná vlhkost 45,2%. Tyto teplotní
a vlhkostní podmínky společně s dostatečným množstvím dostupné potravy zajišťují ukončení
životního cyklu do 35 dnů. Po uplynutí této doby jsou dospělci schopni naklást vajíčka do
rozkládajícího se materiálu, který zajišťuje vhodné životní podmínky pro jejich potomky.
Z hlediska zpracování odpadů, je konzumace larev dostatečná, pokud teplota neklesne pod
21°C. Odpady jsou také účinněji zpracovávány, pokud jsou v kašovitém stavu. Tvrdé části
odpadu nejsou larvy schopny zkonzumovat, protože mají pouze drásací sací ústí ústrojí,
nikoliv kousací ústní ústrojí. Pro vylíhnutí dospělců z kukel a jejich následné páření je nutná
teplota 27°C a vyšší. Teplota 35°C je uváděna jako horní teplotní hranice (Tomberlin et al.,
2009).
Po nakladení vajíček dospělci poměrně rychle uhynou (délka jejich života je průměrně pět
dnů), jejich těla mohou být zpracována do krmiv, což lze zjednodušit na zacyklení potravního
řetězce v produkci potravin. I jiné případy zacyklení potravního řetězce byly zveřejňovány
před platností Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES 1069/2009 o hygienických
pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny
k lidské spotřebě. Nařízení požaduje hygienizaci vedlejších produktů živočišného původu, což
zjednodušeně znamená hodinové zahřívání částic maximální velikosti 12 mm na teplotu
70 °C, za tlaku 1kPa. Tento požadavek z října 2009 znemožňuje zpracovávat odpad
živočišného původu kompostováním i pro krmení hospodářských zvířat, jak bylo zvykem
u předchozích generací. Proto zmizely informace z internetu mimo jiné o drůbežích farmách
s uzavřeným cyklem: larvy konzumují drůbeží exkrementy, drůbež konzumuje kukly
bráněnek a dospělci kladou vajíčka opět do trusu.
Využíváním bráněnky Hermetia illuncens lze rozšířit potravní řetězec o další článek, a tím
dojít k jinému výkladu řešeného nařízení. K navrhované konzumaci odpadu larvami se
vyjadřuje článek 18 Zvláštní krmné účely: příslušný orgán může povolit sběr a používání
materiálu kategorie 3 ke krmení: zvířat chovaných v zoologických zahradách, zvířat
chovaných v cirkusech, plazů a dravých ptáků jiných než chovaných v zoologických
zahradách a cirkusech, kožešinových zvířat, volně žijících zvířat, psů z uznaných chovných
stanic nebo smeček loveckých psů, psů a koček v útulcích, larev a červů pro rybí návnady.
Článek 14 Neškodné odstranění a použití materiálu kategorie 3 vyjmenovává mimo jiné tyto
možnosti: k výrobě krmiv pro hospodářská zvířata jiná než kožešinová; k výrobě krmiv pro
kožešinová zvířata; k výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, nebo k výrobě
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organických hnojiv nebo půdních přídavků; použije k výrobě syrových krmiv pro zvířata
v zájmovém chovu.
ZÁVĚR
Z výše uvedeného vyplývá, že začlenění odpadů do produkce krmiv je možné pomocí
bráněnky Hermetia illucens. Jako velmi vhodné se jeví odpady z vývařoven, protože pro ně
není vhodnější využití dle platné legislativy, dále komunální biologicky rozložitelný odpad,
protože jeho kvalita vytřídění nebude nikdy stoprocentní, a proto ani zcela vhodná ke
kompostování či zpracování na bioplyn. Poněkud sporné je využívání hnoje jako krmiva pro
bráněnky, protože hnůj má své prvotní využití jako hnojivo zemědělské půdy. Diskuze
o vhodnosti jeho častého používání k hnojení z hlediska dusičnanů, patří do jiného příspěvku.
Mrtvá těla dospělců mají vysoký podíl bílkovin, čímž jsou velmi vhodná pro výrobu krmiv.
Zahraniční zprávy hovoří o senzorické analýze pstruha duhového krmeného krmivem
s přídavkem zmiňovaných Hermetia illucens, konkrétně tedy larev těsně před zakuklením.
Tyto larvy byly v našich pokusech dlouhé až 3,5 cm podle typu předkládaného odpadního
materiálu. Vzhledem ke konzistenci jsou larvy těsně před zakuklením nejvhodnější pro
zpracování na krmivo, přesto se z pohledu zpracování odpadních materiálů jeví jako
vhodnější řešení využívat pro výrobu krmiv kukly. Je to nepohyblivé (a tedy snadno
manipulovatelné) stádium vzniklé z larev, které po dokončení vývoje samy vylézají před
kuklením z krmných substrátů do oddělené sběrné části nádoby. Možné je využívat také
dospělce, kteří už nakladli další generace vajíček pro zpracování odpadů. Potenciál využívání
bráněnek Hermetia illucens, a to i jejich různých vývojových fází pro výrobu různých krmiv,
je obrovský.
PODĚKOVÁNÍ
Tento příspěvek byl finančně podpořen z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu
prostřednictvím projektu IGA AF č. IP 14/2012.

SOUHRN
Příspěvek popisuje možnosti začlenění biologicky rozložitelných odpadů do produkce krmiv
díky tropické mouše bráněnce Hermetia illucens, jejíž larvy odpady konzumují. Biologicky
rozložitelnými odpady jsou míněny především odpady z vývařoven a komunální biologicky
rozložitelné odpady, které jsou složeny především z odpadu kuchyňského a zahradního. Tyto
odpady nemají jednoznačně výhodně využití či zpracování jiným způsobem, protože obsahují
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odpady jak živočišného, tak rostlinného původu, což komplikuje zpracování na bioplyn
i kompostováním.
Pro tvorbu krmiv pro zájmová i hospodářská zvířata jsou využívány především larvy těsně
před zakuklením. Ovšem z pohledu zpracování odpadních materiálů se jeví jako vhodnější
řešení využívat pro výrobu krmiv kukly. Je to nepohyblivé (a tedy snadno manipulovatelné)
stádium vzniklé z larev, které po dokončení vývoje samy vylézají před kuklením z krmných
substrátů do oddělené sběrné části nádoby. Možné je využívat také dospělce, kteří už nakladli
další generace vajíček pro zpracování odpadů.
Klíčová slova: biologicky rozložitelný odpad, odpady z vývařoven, krmivo pro zájmová
zvířata, krmivo pro hospodářská zvířata
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DIETÁRNÍ EXPOZICE SELENU V ČESKÉ POPULACI
DIETARY EXPOSURE TO SELENIUM IN THE CZECH POPULATION
Zlata Kapounová – Jitka Blahová – Marcela Dofková – Irena Řehůřková – Jiří Ruprich
Centrum zdraví, výživy a potravin, Státní zdravotní ústav v Praze,
Palackého 3a, 612 42 Brno

ABSTRACT
Selenium is an essential element, which is a part of many enzymes in organism. Deficiency
could affect the function of virtually all tissues. Dietary exposure to selenium was assessed in
the project IV of "Environmental Health Monitoring System in the Czech Republic". For this
purpose, current analytical data on the selenium content in foodstuffs produced in the
monitoring system and data on food consumption originated in the national survey SISP 04
(Study of individual food consumption) were used. The main objectives were to determine the
distribution of usual intake and to compare the obtained values with available dietary
recommendations. The results indicated that selenium intake appears to be sufficient in groups
of children (4-14 years), young and adult men (15-59 years). As population groups with high
risk of low selenium intake were identified teenage girls (15-17 years), adult women (> 18
years) and men older than 60 years. Approximately 60% of teenage girls and 75% of adult
women did not meet the recommendations for selenium.
Keywords: selenium, dietary exposure, usual intake, Czech population
ÚVOD
Selen je prvek, který je v nízkých koncentracích pro lidský organizmus esenciální.
Dlouhodobá expozice nízkým dávkám selenu je spojena s poruchami z deficitu, například
u Keshanské choroby (kardiomyopatie) a Kaschin-Beckovy choroby (osteoartropatie), při
přívodu selenu menším než 10 ug/den. Vysoké koncentrace selenu působí naopak toxicky.
Známky chronické intoxikace (selenózy) byly pozorovány u dospělých při přívodu selenu
vyšším než 800 ug/den (1). Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) stanovil jako
horní bezpečný limit celkového denního přívodu 300 ug/den (2).
Selen se v organizmu uplatňuje jako součást mnoha enzymů zejména v antioxidačních
procesech (glutathionperoxidáza, selenoproteiny), při aktivaci hormonu štítné žlázy
(jódtyronindejodáza), při redukci disulfidických můstků různých biomolekul v procesech
proliferace a diferenciace buněk (thioredoxinreduktáza), nově se poukazuje také na
antikancerogenní účinky selenu, studována je i souvislost nízkých hladin selenu
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s kardiovaskulárními onemocněními (1, 3). EFSA schválila tvrzení pro selen uváděný na
potravinách a doplňcích stravy, ve kterých selenu oficiálně přiznává ochrannou funkci proti
oxidačnímu poškození DNA, bílkovin a tuků a přiznává také jeho vliv na podporu normální
funkce štítné žlázy, imunitního systému, tvorbu spermií a na udržení zdraví vlasů a nehtů (4).
Hlavním zdrojem selenu pro člověka jsou potraviny, z nichž je přijímán nejčastěji ve formě
selenomethioninu. Obsah selenu v potravinách se odvíjí od množství selenu v půdě, resp.
obsahu selenu v krmivech zvířat. ČR patří mezi oblasti s tradičně nízkým obsahem selenu
v půdě, který se pohybuje v rozmezí 0,14 – 1,65 mg/kg, s průměrným obsahem v hnojených
zemědělských půdách 0,4 mg/kg (5). V souvislosti s tím je u české populace často uvažován
nedostatečný přívod selenu. Dle WHO (2004) je za množství potřebné pro dosažení
uspokojivé hladiny plazmatického selenu (> 80 umol), považován denní přívod v hodnotě
27 ug/den u 65 kg vážící osoby (= average normative requirements for selenium) (3).
Centrum zdraví, výživy a potravin v rámci „Systému monitorování zdravotního stavu
obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí“ provádí od roku 1994 sledování expozice
člověka. Tento systematický program umožňuje zhodnotit přívod selenu v populaci, a to
s využitím aktuálních analytických dat o obsahu selenu v potravinách. Na základě výsledků je
možné identifikovat populační skupiny v riziku deficitu. Získané poznatky lze následně využít
i při formulování výživových doporučení nebo při plánování preventivně-intervenčních
programů.
Tento příspěvek podává přehled o expozici české populace selenu na úrovni jednotlivých
populačních skupin, hodnotí adekvátnost přívodu ve srovnání s výživovými doporučeními
a uvádí nejvýznamnější zdroje přívodu selenu v obvyklé české dietě.
MATERIÁL A METODY
Data o spotřebě potravin, která byla využita pro stanovení přívodu selenu ve vybraných
populačních skupinách, pocházejí z národní Studie individuální spotřeby potravin (SISP)
realizované Státním zdravotním ústavem v letech 2003 – 2004 (12). Sběr dat se uskutečnil
prostřednictvím metody opakovaného 24hodinového recallu. Studie byla realizována na
reprezentativním vzorku populace ČR, celkový počet účastníků byl 2590 mužů a žen ve věku
od 4 do 90 let. Spotřeba potravin byla zjišťována pro deset skupin populace (děti 4 – 6 let
a 7 – 10 let, muži a ženy 11 – 14 let, muži a ženy 15 – 17 let, muži a ženy 18 – 59 let a muži
a ženy 60 + let).
Data o obsahu selenu v potravinách byla čerpána z výsledku subsystému IV Dietární expozice
realizovaného v rámci programu Monitoringu zdraví a životního prostředí a pocházela z let
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2010 – 2011 (6). Vzorky potravin pro analýzu byly pořízeny nákupem v tržní síti v celkem
32 kvótně vybraných sídlech České republiky s ohledem na počet obyvatel, rozdělených do
4 územních regionů. Nákupy vzorků probíhaly během celého monitorovacího období.
Potraviny byly standardně kulinárně upraveny a následně analyzovány. Výběr druhů potravin
reprezentoval přes 95 % tzv. spotřebního koše.
Data o obsahu selenu v potravinách byla zkombinována s údaji o spotřebě potravin. Takto byl
zjištěn aktuální denní přívod selenu pro všechny osoby ve výběrovém souboru. Cílem dalšího
kroku bylo stanovit distribuci obvyklého přívodu selenu v jednotlivých populačních
skupinách. Obvyklý přívod je možné v případě krátkodobých šetření spotřeby potravin určit
na základě statistického modelování a vyjadřuje pak teoretickou hodnotu odhadovaného
přívodu dané složky potravy při její dlouhodobé každodenní expozici stravou (7). Pro zjištění
obvyklého přívodu selenu byla data v našem případě zpracována pomocí statistické aplikace
MSM (Multiple Source Method), která byla vyvinuta v rámci mezinárodního projektu
EFCOVAL (10).
Zjištěné přívody selenu byly porovnány s dostupnými výživovými doporučenými dávkami
pro sledované věkové skupiny. Z dostupných referenčních hodnot byly zvoleny ty, které jsou
vhodné pro posouzení adekvátnosti přívodu na úrovni populačních skupin. Využito bylo
zejména americké doporučení EAR (Estimated Average Requirement; USA, 2006) (7), ale
také evropská doporučení AR (Average Requirement; EU, 1993) a LTI (Lowest Threshold
Intake; EU, 1993) (8), která jsou však stanovena pouze pro dospělé osoby. Evropský úřad pro
bezpečnost potravin (EFSA) dále uvádí maximální limity pro přívod nutrientů UL (Upper
Limit; EFSA, 2006) (2), jež jsou definovány i pro děti.
Na závěr byly určeny nejvýznamnější potravinové zdroje selenu ve stravě.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Odhad distribuce obvyklého přívodu selenu pro jednotlivé věkové kategorie je zobrazen
v tab. 1. Střední hodnota přívodu (p50) se pohybovala v rozsahu 34 ug/den (děti 4 – 6 let) až
59 ug/den (muži 15 – 17 let). Výsledné hodnoty nezahrnovaly přívod z doplňků stravy. Muži
měli vyšší přívod selenu než ženy na úrovni všech věkových kategorií. Nejnižší hodnoty
přívodu selenu (pokud neuvažujeme děti) byly pozorovány u žen ve věkové kategorii 18 – 59
let a u žen starších 60 let (38 a 36 ug/den). Muži ve věku 15 – 17 a 18 – 59 let vykazovali
naopak nejvyšší hodnoty obvyklého přívodu selenu (59 a 58 ug/den).
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Tab. 3: Obvyklý přívod selenu podle věku a pohlaví, srovnání s doporučeními
SELEN
ug/d

P5
P25
P50
P75
P95
EAR,
USA
(ug/d)
%<
EAR
AR
(ug/d)
% < AR
LTI
(ug/d)
% < LTI
UL
(ug/d)
% > UL

4-6
let

710
let

n=
182
27
30
34
37
43

n=
311
26
32
37
45
55

231

0,5

11-14 let

15-17 let

18-59 let

> 60 let

muži
n=
54
35
42
47
55
68

ženy
n=
55
33
37
43
49
59

muži
n=
55
42
49
59
75
111

ženy
n=
55
24
32
41
48
66

muži
n=
711
38
50
58
68
83

ženy
n=
746
24
32
38
45
56

muži
n=
166
25
42
49
60
81

ženy
n=
255
21
30
36
46
62

231
352

352

352

453

453

453

453

453

453

6

11

9

62

13

75

37

74

-

1
38
-

-

-

-

-

40

40

40

40

-

-

-

-

-

-

6
20

57
20

21
20

61
20

90
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200

200

250

250

0
300

1
300

0
300

3
300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EAR (USDA, USA) – Estimated Average Requirement, AR (SCF, EU) – Average Requirement, LTI (SCF, EU)
– Lowest Threshold Intake, UL (EFSA, EU) – Upper Limit
1
EAR 4-8 let
2
EAR 9-13 let
3
EAR 14 ≥ let

Přívod selenu v populaci lze, při srovnání s doporučeními EAR, hodnotit jako neadekvátní
zejména u žen, kde přibližně 60 % dospívajících žen (15 – 17 let) a 75 % dospělých a starších
žen (> 18 let a > 60 let) nemá přívod selenu odpovídající danému doporučení EAR. U mužů
neadekvátní přívod selenu stoupá s věkem, kde až třetina (37 %) mužů starších 60 let nemá
přívod selenu odpovídající doporučení EAR. Porovnáme-li střední hodnotu přívodu
s doporučením AR, jsou výsledky poněkud příznivější, přesto však stále větší polovina
dospělých žen (57 – 61 %) toto doporučení nenaplňuje. Pod hranicí minimálního
doporučeného přívodu (LTI) bylo 1 %, respektive 3 % žen > 18 let a > 60 let. Naopak limit
stanovený jako maximální denní přívod (UL) nebyl v populaci překročen u žádné ze
sledovaných skupin.
Výsledky neprokázaly, že by byl selen přijímán v extrémně nízkých či v nadměrně vysokých,
zdraví nebezpečných dávkách, u žádné z věkových skupin. Naše výsledky odpovídají
závěrům biologického monitoringu z let 2005 – 2009, ve kterém nebyl u žádné ze
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sledovaných osob v populaci nalezen obsah selenu v krvi, který by signalizoval případnou
deficienci (tj. < 60 ug Se / l krve) (9). Výsledky v našem souboru, které byly přepočítány na
průměrnou dospělou osobu vážící 64 kg, odpovídaly přívodu selenu ve výši 46 ug/osobu za
den (tj. 0,72 ug/kg t.hm./den), což naplňuje požadované množství denního přívodu selenu dle
WHO v hodnotě 27 ug/den u 65 kg vážící osoby (3). Zjištěné hodnoty tedy nenaznačují, že by
naše populace v průměru trpěla vážným nedostatkem přívodu selenu z potravin. Vývoj
expozice selenu podle modelu doporučených dávek potravin naznačuje dlouhodobý mírný
růst v přívodu selenu napříč populačními skupinami, který je dán zvyšujícím se obsahem
selenu v potravinách (6). Přesto je však nutné na základě námi zjištěných výsledků
konstatovat, že se v populaci vyskytuje část jedinců, u nichž je přívod selenu nižší než by
odpovídalo optimu. Tento problém se týká nemalého procenta především dívek a žen starších
15 let.

Ryby a rybí výrobky
Vejce
Maso a droby
Drůbež a drůbeží výrobky
Sýry
Masné výrobky (mimo konzerv)
Masové a drůbeží konzervy
Pečivo

Min a Max
Medián

Mléčné výrobky (mimo sýry, máslo)
Ostatní potraviny

Průměr

Polotovary a hotová jídla
Tuky
Cukr a cukrovinky
Mléko
Ovoce
Zelenina
Nápoje
0

100

200
300
400
500
ug/kg jedlého podílu

600

700

Obr. 1: Průměr a medián obsahu selenu v definovaných skupinách potravin (ug/kg
jedlého podílu)
Z tohoto důvodu nás zajímalo, do jaké míry se muži a ženy lišily ve spotřebě a preferencích
hlavních expozičních zdrojů selenu ve stravě. Nejvýznamnější expoziční zdroje selenu na
základě průměrné koncentrace selenu na kg potravin dané skupiny zobrazuje obr. 1. Mezi
nejbohatší zdroje selenu se řadí zejména ryby a rybí výrobky (průměr ± SD 300,2 ± 173
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ug/kg), vejce (průměr 210,4 ± 105 ug/kg), maso a droby (průměr 172,2 ± 155 ug/kg), drůbež
a drůbeží výrobky (průměr 144,3 ± 81 ug/kg), více než 100 ug/kg bylo zjištěno také v sýrech
(průměr 111,4 ± 42 ug/kg).
Pokud se týká jednotlivých analyzovaných komodit, patřily k potravinám s nejvyšším
obsahem selenu čočka (582 ug/kg), vepřová játra (535 ug/kg), rybí konzervy (418 ug/kg),
ryby uzené (356 ug/kg), drůbeží droby (314 ug/kg), vejce slepičí (235 ug/kg), salám játrový
(222 ug/kg), mořské ryby (190 ug/kg), ryby marinované (167 ug/kg), sýr tvrdý eidamského
typu (164 ug/kg). Uvedené hodnoty jsou vyjádřeny na úrovni „jak nakupováno“ a představují
průměrnou hodnotu obsahu selenu zjištěnou pro danou potravinu.
Obr. 2 zobrazuje hlavní expoziční zdroje selenu v potravě, na základě spotřebních dat pro
jednotlivé věkové kategorie a pohlaví. Z grafu vyplývají zřejmé rozdíly ve zdrojích selenu,
které jsou závislé na věku i pohlaví. U nejmladší kategorie dětí < 10 let je hlavním zdrojem
selenu mléko, s přibývajícím věkem u mužů převažuje maso a droby, masné výrobky
a pečivo, u žen převažují jako hlavní zdroje selenu drůbež a drůbeží výrobky, maso a droby,
vejce a pečivo. Pro obě skupiny platí nízká konzumace ryb a rybích výrobků. Ačkoliv se muži
a ženy mírně liší ve zdrojích selenu ve stravě, obě skupiny konzumují zejména živočišné
potraviny, jako jsou maso nebo vejce.
Východiskem pro zvýšení dietárního přívodu selenu u žen by mohlo být zvýšení konzumace
mořských ryb a rybích výrobků, jakožto bohatého zdroje selenu, což je opatření, které by
mělo celkový přínos pro zdraví s ohledem na příznivé složení polynenasycených mastných
kyselin a vysoký obsah jódu v rybím mase. Konzumace mořských ryb je v naší populaci
všeobecně nízká a nedosahuje ani doporučených minimálně dvou porcí týdně. Další možnost,
jak zvýšit přívod selenu stravou, spočívá v obohacování krmných směsí prasat a drůbeže
například Se-kvasnicemi, pro zvýšení obsahu selenu v mase zvířat a slepičích vejcích. Výživa
zvířat založená na používání aditiv na bázi kvasnic s vyšším obsahem selenu vede ke zvýšení
selenu v živočišných produktech až o 20 ug selenu na 100 g porce (11). Tento přístup však
není tak jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled zdát, vzhledem k riziku
nekontrolovaného kolísání přívodu selenu v důsledku vysoké variability ve stejných typech
potravinářských výrobků. Akceptovatelný by byl pouze tehdy, pokud by hospodářská zvířata
dostávala optimální množství doporučené pro jejich zdraví a snížil se tak možný podíl
potravin živočišného původu s nízkým obsahem selenu.
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Obr. 2: Čtyři nejvýznamnější expoziční zdroje selenu pro jednotlivé věkové kategorie
podle pohlaví
ZÁVĚR
Jak vyplývá z našich výsledků, přívod selenu stravou v množství, které nepokrývá optimální
potřebu, byl pozorován zejména u dospívajících dívek (15 – 17 let) a dospělých žen (> 18 let).
V případě mužů byl podíl osob s přívodem selenu nižším, než uváděla dostupná doporučení,
významně menší. Pokud se týká zdrojů ve stravě, jsou patrné určité rozdíly mezi jednotlivými
skupinami populace. Pro děti (do 10 let věku) je nejvýznamnějším zdrojem selenu mléko.
V případě dospělých osob byly u mužů i žen zaznamenány v zásadě podobné zdroje přívodu
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selenu ve stravě, přitom největší význam mělo maso a masné výrobky. Možným východiskem
pro zvýšení dietárního přívodu selenu u žen by bylo zvýšení konzumace především mořských
ryb a rybích výrobků, jakožto bohatého zdroje selenu. Takové opatření by přineslo i další
benefit pro zdraví s ohledem na příznivé složení mastných kyselin a vysoký obsah jódu
v rybím mase.

SOUHRN
Selen je esenciálním prvkem pro lidský organizmus, který je součástí řady enzymů. Jeho
nedostatečný přívod má vliv na funkčnost prakticky všech tkání. V rámci projektu IV
„Systému monitorování zdraví obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí“, byla sledována
dietární expozice selenu ve vybraných skupinách populace ČR. K tomuto účelu byla využita
aktuální data o obsahu selenu v potravinách, zjištěná v rámci systému monitorování a údaje
o spotřebě potravin pocházející z národního šetření SISP 04 (Studie individuální spotřeby
potravin). Cílem bylo zejména stanovit distribuci obvyklého přívodu a porovnat zjištěné
hodnoty s dostupnými výživovými doporučeními. Z výsledků vyplývá, že ve skupinách dětí
(4 – 14 let), dospívajících a dospělých mužů (15 – 59 let) se jeví přívod selenu u většiny osob
jako dostatečný. Naopak nejvíce rizikovými skupinami z hlediska nízkého přívodu selenu byli
dospívající dívky (15 – 17 let), dospělé ženy (> 18 let) a muži starší 60 let. Přibližně u 60 %
dospívajících žen a 75 % dospělých žen neodpovídal přívod selenu doporučeným hodnotám.
Klíčová slova: selen, dietární expozice, obvyklý přívod, populace ČR
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PARAMETRY ÚDRŽNOSTI KLOBÁS S PODÍLEM MASA
KAPRA OBECNÉHO (CYPRINUS CARPIO L.)
SUSTAINABILITY VARIABLES OF MEAT–SAUSAGES
WITH CARP MEAT CONTENT (CYPRINUS CARPIO L.)
Ladislav Kašpar – Hana Buchtová
Ústav hygieny a technologie masa, VFU Brno, Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno

ABSTRACT
The goal of this essay was to asses chosen sustainability chemical variables of sausage-like
meat products with 45% carp meat content stored for 30 days in temperature of +4°C.
Sustainability variables like ammonia content (measured in mg/100g), free fatty acid content
(measured in mekv O2 / kg) and thiobarbituric number (TBA) in form of malondialdehyde
content (measured in mg/kg) were observed. Proteolytic process in the fish meat-sausages was
more intense especially at the beginning of the storing experiment, regardless of packaging
type. The lipolytic process progression was of declining character during the course of the
experiment and was different for each type of packaging. The creation of primary and
secondary fat oxidation products was influenced and hastened by the amount of fish meat
content regardless of packaging type.
Keywords: fish, meat products, shelf-life, chemical parameters, lipid, protein
ÚVOD
V posledních letech se rozšiřuje výroba tzv. funkčních potravin, které spotřebitelům nabízí
vedle obecně přítomných nutričních složek i komponenty vyskytující se nad rámec běžného
obsahu např. zastoupením tuků rybího masa, jejichž složením mastných kyselin může být
nutriční hodnota těchto funkčních potravin obohacena. Na druhou stranu podléhají rybí tuky
v důsledku svého složení snáze oxidaci (Soccol and Oetterer, 2003).

Příkladem těchto

výrobků mohou být produkty z červeného (vepřové, hovězí, skopové) masa obohaceného
o rybí podíl. Rybí maso však svými technologickými vlastnostmi neodpovídá masu
teplokrevných jatečných zvířat. Řada z těchto rybímu masu přirozených vlastností má
schopnost ovlivňovat vaznost vody bílkovinami, strukturu a konzistenci výrobku, stabilita
tuků může mít v neposlední řadě také dopad na údržnost výrobků, jako jednoho ze základních
jakostních ukazatelů potravin. V důsledku skladování tak vznikají kromě degradačních
produktů bílkovin také díky chemické nestabilitě tuků snadno podléhajících oxidaci primární
a sekundární metabolity oxidace, mající vliv na konečné senzorické vlastnosti výrobků.
139

Pomocí různých přídatných látek tzv. aditiv (např. E 315 erythorban sodný) lze průběh
oxidace tuků výrazně zpomalit. Ve skladovacím pokusu rybích klobás autorů Maqsood et al.
(2012) došlo přídavkem kyseliny taninové k účinnému zpomalení oxidace lipidů i omezení
rybího pachu ve finálním výrobku, takže jeho akceptovatelnost byla hodnotiteli příznivěji
posuzována.
Cílem práce bylo hodnocení vybraných chemických parametrů údržnosti u výrobků typu
klobás s 45% podílem masa kapra skladovaných po dobu 30 dnů při teplotě +4 oC.
Experiment navazuje na předchozí práce stejného autorského kolektivu, jejichž výsledky
rozšiřuje o další v ČR dosud nesledované podmínky pokusu s výrobky obohacenými rybím
masem (Kašpar a Buchtová, 2012; Buchtová a Kašpar, 2012a,b).
MATERIÁL A METODY
Výroba vzorků klobás (experiment: klobása vyrobená z vepřového masa s 45% podílem masa
kapra,

kontrola:

klobása

vyrobená

pouze

z vepřového

masa)

byla

realizována

v Technologické dílně Ústavu hygieny a technologie masa FVHE VFU Brno běžnou
technologií výroby tepelně opracovaných masných výrobků (solení, mělnění, míchání,
narážení, uzení teplým kouřem, chlazení) ve třech opakováních. Použito bylo základní tepelné
opracování min. 70oC/10 min. Aplikována byla aditiva typu antioxidantů E 315 (erythorban
sodný). Po výrobě byly vzorky klobás skladovány jednak nebalené volně ložené v přepravním
obalu a jednak zabalené do obchodního vakua) po dobu 30 dnů v chladírně při teplotě +4 oC.
Vzorky pro laboratorní analýzy byly odebírány průběžně během skladování, a to v den výroby
(1. den) a dále 6., 9., 13., 16., 20., 23., 27. a 30. den pokusu.
Sledovány byly parametry údržnosti, které mají vztah k rozkladu bílkovin (obsah amoniaku
v mg/100 g) a dále degradační produkty hydrolytického a oxidativního kažení tuků (obsah
volných mastných kyselin (v % celkového tuku jako kyselina olejová), peroxidové číslo
(v mekv O2 / kg), thiobarbiturové číslo (TBA jako obsah malondialdehydu) (v mg/kg). Obsah
amoniaku byl stanoven mikrodifuzí podle Conwaye (1935), obsah malondialdehydu (produkt
sekundární

oxidace

tuků)

byl

stanovován

destilační

metodou

reakcí

s kyselinou

2-thiobarbiturovou podle Castellini et al. (2002).
U všech výsledků byl stanoven aritmetický průměr a výběrová směrodatná odchylka
(MS Excel 2007). Existence statisticky významných rozdílů hodnot sledovaných parametrů
byla zjišťována (ANOVA, Excel 2007) na hladině významnosti α = 0,05 (P < 0,05) a α = 0,01
(P < 0,01).
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Obr. 1: Průběh hodnot amoniaku NH3 (v mg/100g) u experimentálních a kontrolních
souborů vzorků klobás nebalených („prosté“) a balených do obchodního vakua.
Z výše uvedeného obr. 1 vyplývá, že 45% podíl rybí suroviny v klobásách ovlivnil průběh
proteolytických pochodů, které jsme hodnotili na základě sledování tvorby amoniaku. Tyto
pochody byly intenzivnější u klobás s přídavkem ryby u obou způsobů balení zejména na
začátku skladovacího pokusu. Ve srovnání s kontrolními soubory se amoniak vytvářel více
u rybích klobás nebalených, a to až do 13. dne sledování; u rybích klobás balených vakuově
jsme vyšší obsah amoniaku zjišťovali pouze do 9. dne pokusu. Poté byly proteolytické
pochody u vzorků s podílem ryby utlumeny a kvantitativně vyšší hodnoty tohoto parametru
jsme zjišťovali u vzorků kontrolních. Statisticky významné rozdíly (P > 0.05) hodnot jsme
však nezaznamenali.
Průběh lipolytických pochodů měl v průběhu pokusu u vzorků klobás sestupný charakter
a probíhal rozdílně u obou typů balení. Je možné konstatovat, že u nebalených vzorků
probíhaly tyto děje až do 13. dne sledování prakticky stejně jak u kontrolních, tak i u klobás
s podílem rybího masa. Později jsme vyšší obsah volných mastných kyselin zjišťovali
(s výjimkou 27. dne pokusu) u experimentálních výrobků s 45% podílem kapra. U vzorků
balených do obchodního vakua byla hodnota čísla kyselosti vyšší u rybích klobás s výjimkou
vzorků odebraných 13. dne skladovacího pokusu, jak vyplývá z obr. 2.
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Obr. 2: Průběh hodnot čísla kyselosti (v mg KOH/g tuku) u experimentálních
a kontrolních souborů vzorků klobás nebalených („prosté“) a balených do obchodního
vakua.
Primární oxidace tuků probíhala u vzorků klobás rozdílně v závislosti na způsobu zabalení
(obr. 3). Přítomnost kyslíku v prostředí chladírny se během skladovacího pokusu
u nebalených vzorků projevila značnou nestabilitou tuků, kdy vznikající primární produkty
oxidace byly bezprostředně nato oxidovány na sekundární, takže hodnoty peroxidového čísla
zjišťované u vzorků kontrolních byly ve srovnání se stejným parametrem u klobás s podílem
rybího masa v průběhu experimentu velmi variabilní. Kvantitativně nižší obsah peroxidů byl
u nebalených klobás se 45% podílem kapřího masa zjištěn pouze 6., 13. a 20. den pokusu.
Statisticky významné rozdíly hodnot byly zjištěny u nebalených vzorků klobás odebraných
9. a 23. den, kdy vyšší (P < 0.05) hodnotu jsme naměřili u vzorků s rybí surovinou a dále
13. den pokusu, kdy byl naopak obsah peroxidů vyšší (P < 0.05) u klobás kontrolních.
Absolutně nejvyšší hodnoty peroxidového čísla jsme u nebalených klobás zaznamenali
25. den sledování (kontrola: 0,95 mg KOH / tuku, vzorky se 45% podílem ryby:0,92 mg KOH
/ tuku), poté následoval strmý pokles, takže posledního dne pokusu jsme naměřili hodnoty
peroxidového čísla výrazně nižší srovnatelné s hodnotami zjištěnými pro vzorky odebrané
9. den skladování.
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U vakuově zabalených vzorků klobás bylo možné konstatovat určitou stabilitu v průběhu
těchto dějů, kdy vyšší hodnoty peroxidového čísla jsme od 6. dne (s výjimkou 16. dne)
zjišťovali u klobás s přídavkem masa kapra. Rozdíl hodnot tohoto parametru byl u rybích
klobás ve srovnání s kontrolními vyrobenými pouze z vepřového masa průkazně (P < 0.05)
vyšší až na konci skladování (23. a 27. den).
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Obr. 3: Průběh hodnot peroxidového čísla (v mekv. O2/kg) u experimentálních
a kontrolních souborů vzorků klobás nebalených („prosté“) a balených do obchodního
vakua.
Z obr. 4 vyplývá, že 45% podíl rybí suroviny v klobásách výrazně ovlivňoval tvorbu produktů
sekundární oxidace tuků, která u nich probíhala intenzivněji, a to u obou typů balení. Vyšší
hodnoty malondialdehydu jsme u nebalených klobás s podílem rybí svaloviny zjišťovali od
9. dne pokusu, rozdíly hodnot tohoto parametru byly ve srovnání s kontrolními vzorky
16., 27. a 30. den statisticky průkazně (P < 0.05) vyšší.
Absence kyslíku při vakuovém způsobu zabalení klobás potlačovala intenzitu oxidačních
pochodů, což se projevilo nižšími hodnotami obsahu malondialdehydu jak v klobásách s 45%
podílem kapřího masa, tak u kontrolních vzorků vyrobených pouze z vepřového masa, a to
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v průběhu celého pokusu. Vakuově balené klobásy s přídavkem rybí svaloviny však podléhaly
sekundární oxidaci intenzivněji, takže hodnoty TBA byly kvantitativně vyšší; průkazné
(P < 0.05) rozdíly hodnot tohoto parametru jsme zjistili 13. a 20. den a rovněž na konci
skladovacího pokusu (27. a 30. den).
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Obr. 4: Průběh hodnot thiobarbiturového čísla (TBA jako obsah malondialdehydu) v
mg/kg u experimentálních a kontrolních souborů vzorků klobás nebalených („prosté“) a
balených do obchodního vakua.
ZÁVĚR
Z dosažených výsledků je patrná vyšší labilita klobás obohacených rybím masem. Produkty
sekundární oxidace tuků a proteolytické produkty souvisí patrně s odlišnými vlastnostmi
rybího masa. Degradační produkty vznikající v průběhu skladování byly ovlivněny především
způsobem zabalení, kdy z průběhu hodnot vyplývá pozvolnější a vyrovnanější vznik těchto
látek u klobás balených do obchodního vakua.
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SOUHRN
Cílem práce bylo hodnocení vybraných chemických parametrů údržnosti u výrobků typu
klobás s 45% podílem masa kapra skladovaných po dobu 30 dnů při teplotě +4 oC. Sledovány
byly parametry údržnosti jako jsou obsah amoniaku (v mg/100 g), obsah volných mastných
kyselin (v % celkového tuku jako kyselina olejová), peroxidové číslo (v mekv O2 / kg)
a thiobarbiturové číslo (TBA) jako obsah malondialdehydu (v mg/kg). Proteolytické pochody
byly intenzivnější u klobás s přídavkem ryby u obou způsobů balení zejména na začátku
skladovacího pokusu. Průběh lipolytických pochodů měl v průběhu pokusu u vzorků klobás
sestupný charakter a probíhal u obou typů balení rozdílně. Podíl rybí suroviny v klobásách
ovlivňoval tvorbu produktů primární a sekundární oxidace tuků, která u nich probíhala
intenzivněji, a to u obou typů balení.
Klíčová slova: ryby, masné výrobky, údržnost, chemické parametry, tuky, bílkoviny
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RŮZNÉ DRUHY MLÉKA Z HLEDISKA OBSAHU JÓDU
DIFFERENT TYPES OF MILK IN RELATION WITH IODINE CONTENT
Radek Kavřík – Irena Řehůřková – Jiří Ruprich
Centrum zdraví, výživy a potravin, Státní zdravotní ústav v Praze,
Palackého 3a, 612 42 Brno

ABSTRACT
Dietary exposure monitoring results show that milk is the most important source of iodine
for Czech population. The concentration of iodine in milk monitored since 1997 continue
to have fluctuating trend and high variance. The optimum of concentration calculated due
to dietary exposure (200 ug/kg) is exceeded. Given the need to obtain more detailed
information was organized study aimed at year-round monitoring of iodine content
in different types of milk from the market. From July 2011 to June 2012 were collected
at monthly intervals, always the same types of milk, i.e. from the same manufacturer, same
name, same fat content. It was the 12 samples of milk – 4 domestic (one of which was
sampled from milk automatic machine), 4 foreign and 4 organic milk. During that period,
were determined 144 results. The average iodine content in domestic milk for the whole
period was 303 ug/kg (min. 163 ug/kg, max. 553 ug/kg). This value corresponds to results
obtained in the framework of the monitoring of dietary exposure. Organic milk showed
a similar value (253 ug/kg, min. 23.0 ug/kg, max.752 ug/kg), but the value of the foreign milk
was significantly lower (133 ug/kg, min. 50.3 ug/kg, max. 248 ug/kg). Milk from milk
automatic machine achieved average for the entire period of 486 ug/kg (min. 351 ug/kg, max.
707 ug/kg). The attention is necessary to focused on the range of values, which is the lowest
among foreign kinds of milk as opposed to the large, unwanted scattering in organic milk.
Differences are also apparent in the course of the year. During the winter months (November
to February) occurs in all types of milk the increasing of the average iodine content of
about 20%, in the other months are without fluctuations.
Keywords: iodine, milk, dietary exposure
ÚVOD
Jód je pro organismus velmi důležitým prvkem, zejména v souvislosti s funkcí štítné žlázy1.
Tento fakt je obecně dostatečně známý, status lidského organismu lze hodnotit stanovením
jódu v moči (jodurie). V minulosti byla otázka přívodu jódu zmiňována zejména v souvislosti
s jódovým deficitem2. V současnosti je jódový deficit v České republice považován v obecné
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rovině za vyřešený. K řešení přispělo fortifikování soli a také fortifikace krmiv. Maximální
množství jódu v krmivu pro dojnice a nosnice je regulováno na evropské úrovni.
Jedním z nejdůležitějších dietárních zdrojů jódu je mléko3. Svědčí o tom mj. také výsledky
monitoringu dietární expozice, ze kterých vyplývá, že mléko je dlouhodobě hlavním zdrojem
dietární expozice jódu pro většinu populačních skupin České republiky. Velmi výrazně se
tento fakt projevuje u mladší populace (předškolní a školní věk), kdy jsou mléko a mléčné
výrobky hlavní složkou jídelníčku. Provést odhad dietární expozice na individuální úrovni
je možné na základě informací o obsahu jódu v tzv. spotřebním koši potravin4 a informací
o individuální spotřebě potravin (studie SISP 20045) pomocí pravděpodobnostního
modelování obvyklého přívodu6.
Vysoké koncentrace jódu v mléce byly pozorovány i ve státech EU a proto Evropská komise
vydala Nařízení č. 1450/2005, které upravuje maximální povolené množství jódu
v příslušných formách v krmné dávce pro dojnice a nosnice z původních 10 mg/kg na
5 mg/kg. Účelem tohoto opatření mělo mj. být zamezení nadměrného přívodu jódu do
lidského organismu3. Na základě odpovídajícího přívodu jódu z kompletní krmné dávky
u dojnic byla vypočtena optimální hodnota obsahu jódu v mléce na 100 – 200 ug/l. Hodnota
odpovídající opatření EU a „optimu“ z hlediska dietární expozice, byla odhadnuta na
200 ug/l3,7. Obě hodnoty tedy korespondují.
Pro detailnější posouzení situace o obsahu jódu v mléce v tržní síti ČR je od roku 2007
zavedeno stanovení v jednotlivých vzorcích mléka odebíraných v rámci monitoringu dietární
expozice. Snahou bylo získat více informací o obsahu jódu v mléce pro individuální
posuzování. V letech 2011/2012 byla pak provedena studie s cílem celoročního sledování
konkrétních mlék a popsáním rozdílů mezi různými typy mléka (tuzemské včetně mléka
z „mlékomatu“, bio, zahraniční).
MATERIÁL A METODY
Mléko je jednou z komodit, sledovaných v rámci monitoringu dietární expozice4. Odběry jsou
realizovány v tržní síti na 12 místech ČR v definovaném režimu a dle dané koncepce.
Odebíráno je mléko odtučněné a polotučné (odběr se odvíjí od zjištění spotřeby daného typu
mléka populací ČR5) 2x ročně v květnu a listopadu, aby bylo postiženo možné ovlivnění
výsledků sezónností. Od roku 2007 jsou analyzovány všechny individuálně odebrané vzorky,
tzn. 48 vzorků za rok.
Pro doplnění informací pramenících z odborné i laické veřejnosti byla provedena speciální
studie. V rámci ní bylo odebíráno v měsíčním intervalu po dobu jednoho roku (od července
147

2011 do června 2012) 12 vzorků mléka. Mléka byla rozdělena do tří skupin: 4 tuzemská (T)
(z nichž jedno bylo odebíráno z mlékomatu), 4 zahraniční (Z) a 4 bio (B) mléka. Seznam
mlék zvolených pro kontinuální sledování uvádí tab. 1. Mléko č. 3 pochází z Belgie, na obalu
byl uveden pouze dovozce.
Tab. 1: Seznam mlék zahrnutých do studie 2011/2012
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Typ
Z
T
Z
Z
T

B
B
B
B
T
Z
T

Název mléka
Alpen milch haltbar
Tatra mléko
Lactel trvanlivé mléko
Milblu Classic
BOHEMILK čerstvé mléko
Olma bio čerstvé
Tami Tatranské mlieko bio
Bio Amálka čerstvé biomléko
Lactel Lait Bio
Korrekt čerstvé mléko
Pragolaktos trvanlivé mléko
Mléko čerstvé z mlékomatu

Výrobce/dovozce
Molkerei Waihenstephan GmbH, Milchstr.1, Freising
Mlékárna Hlinsko s.r.o., Kouty 53, Hlinsko v Čechách
Lactalis cz s.r.o., Českobrodská 1174, Praha
Kaufland Česká republika v.o.s., Pod Višńovkou 25
BOHEMILK a.s., Podzámčí 385, Opočno
Olma a.s., Pavelkova 18, Olomouc
Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, Kežmarok
ASTROM Praha, V Mokřinách 4/57, Praha
Lactalis cz s.r.o., Českobrodská 1174, Praha
Korrekt pro Globus ČR
Sachsenmilch Leppersdorf, An den Breitan, Leppersdorf
ZEPO Bořitov, Úvoz 326, Černá Hora

Jedním z prostředků pro cíle studie bylo zajištění kontinuity odebíraných vzorků po celou
dobu jednoho roku (stejný typ mléka, stejný výrobce/dovozce, stejná tučnost). Toto se
bohužel u všech vzorků nepodařilo naplnit. Vzhledem k velké variabilitě produktů v řetězcích
bylo v některých případech k dispozici pouze mléko jiné tučnosti, případně nebylo mléko od
daného výrobce/dovozce k dispozici vůbec. V takovém případě bylo primárně vybráno mléko
s jinou tučností, až jako druhé řešení bylo pořízení stejného typu mléka jiného výrobce.
Pro účely sledování obsahu jódu v potravinách byla použita spektrofotometrická metoda dle
Sandella-Kolthoffa. Princip metody spočívá v katalytickém působení jódu na oxidačněredukční reakci Ce4+ a As3+. Mez stanovitelnosti metody je 15 ug/kg. Metoda je validována
a akreditována podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Českým institutem pro akreditaci.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výchozí výsledky v rámci monitoringu dietární expozice (polotučné a odtučněné mléko)
z roku 2007 ukázaly průměrnou hodnotu dosahující téměř 350 ug/kg s velkou variabilitou
jednotlivých hodnot. Tento rozptyl může znamenat problém jak pro běžného spotřebitele
(nárazové zatížení štítné žlázy), tak pro výrobce (nelze spoléhat na ustálený obsah jódu při
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výrobě dalších produktů např. kojenecké výživy). V následujících letech došlo ke stabilnímu
poklesu průměrné hodnoty i rozptylu a zdálo se tak, že opatření EU je účinné.
Na konci roku 2009 byl však zaznamenán nárůst průměrné hodnoty i rozptylu. Jak ukazuje
obr. 1, tento nárůst není stabilní a dochází k opětovnému poklesu. V posledních dvou letech je
vývoj nejednoznačný, hodnota není stabilní. V roce 2012 je patrná určitá stabilita, ale
zkušenost z minulých let ukázala, že nemusí být definitivní. Není ale stále dosaženo optimální
hodnoty. Je patrný značný pokrok proti stavu z roku 2007, přesto by byl žádoucí ještě
poměrné velký pokles průměrného obsahu jódu i rozptylu hodnot.
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Obr. 1: Vývoj obsahu jódu v polotučném a odtučněném mléku (2007 – 2012)
Důvod uvedených výsledků není zcela jasný. Je jistě daný prvovýrobou. Výsledky ÚKZÚZ
ukazují, že v krmivech je ve většině případů splněno kriterium dané výše zmíněným
Nařízením EK. Byly provedeny i kontroly krmných dávek, které se jevily jako vyhovující, ale
i tak lze předpokládat, že množství a složení potravy zkonzumované dojnicí není standardní.
Problematické výsledky jsou nacházeny např. i pracovištěm Jihočeské univerzity
v bazénových mlécích8. Že ale lze dosáhnout stabilních hodnot, je patrné z výsledků
stanovených v zahraničních mlécích odebraných v rámci specializované studie.
Studie provedená na přelomu let 2011/2012 přinesla nové poznatky o obsahu jódu v jiných
typech mléka a umožnila sledovat roční trend pro 12 individuálních vzorků. První hodnocení
se týká rozdílů mezi jednotlivými typy mléka. Průměrné hodnoty obsahu jódu za celé roční
období ukazuje obr. 2. Hodnota v případě tuzemského mléka je 303 ug/kg (min. 163 ug/kg,
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max. 553 ug/kg – do výsledků není zahrnuto mléko z mlékomatu), zahraniční mléko
dosahovalo hodnoty 133 ug/kg (min. 50,3 ug/kg, max. 248 ug/kg) a bio mléko 253 ug/kg
(min. 23,0 ug/kg, max. 752 ug/kg). Lze tedy říci, že průměrná hodnota tuzemského a bio
mléka je srovnatelná. Naopak zahraniční mléko má průměrný obsah jódu výrazně nižší.
Hodnota průměrného obsahu jódu v tuzemském mléku zahrnutém do této studie je
srovnatelná s výsledky získanými v rámci monitoringu dietární expozice.
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Obr. 2: Porovnání mléka dle typu
Jednoznačně se projevily také rozdíly v rozptylu hodnot individuálních vzorků v jednotlivých
kategoriích. Tuzemské mléko dosahovalo podobné variability jako mléko odebírané
v monitoringu dietární expozice, cca 30 %. Přes podobnost průměrné hodnoty s bio mlékem,
dosahovalo toto více než dvojnásobného rozptylu, cca 65 %. Mléko zahraniční dosahovalo
v tomto parametru podobné hodnoty jako mléko tuzemské, cca 32 %. Přes podobnou
variabilitu je, vzhledem k nižší průměrné hodnotě, interval nalezených hodnot obsahu jódu
v individuálních vzorcích užší, což lze z hlediska homogenity hodnotit jednoznačně kladně.
Co se týče mléka typu bio z hlediska obsahu jódu nelze konstatovat žádný benefit. Průměrná
hodnota je podobná běžnému mléku. Problémem je velmi vysoký rozptyl hodnot. Pokud
spotřebitel preferuje tato mléka a střídá je, může dojít k nadměrnému zatěžování štítné žlázy.
Pokud preferuje konkrétní značku, tak dle výběru může mít nedostatečný nebo naopak
nadměrný přívod jódu.
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Mezi tuzemskými mléky bylo také mléko pocházející z tzv. mlékomatu. Vzhledem
k odlišnému přístupu producentů i spotřebitelů a získaným hodnotám bylo toto mléko
hodnoceno samostatně. Mléko dosahovalo dlouhodobě velmi vysokých hodnot (průměrná
hodnota 486 ug/kg), rozptyl (cca 22 %) je nižší než v případě tuzemského popř. zahraničního
mléka. Toto mléko tedy výrazně převyšuje optimum a při pravidelné konzumaci (zejména
pokud spotřebitel preferuje pouze toto mléko) by k tomuto faktu mělo být přihlíženo.
Studie umožnila systematicky sledovat jednotlivá mléka po celý rok a pozorovat tak určitý
trend ve vývoji obsahu jódu, viz obr. 3. V tomto směru se ukázalo, že mléka všech typů mají
v zimních měsících (přibližně listopad až únor) zvýšenou hodnotu obsahu jódu asi o 20 %.
Toto zvýšení může být způsobeno větším podílem komerčně dostupných krmiv v celkové
krmné dávce. Nejde však o zásadní zvýšení a nenastupuje skokově, zvýšení i následné snížení
je plynulé v rozmezí čtyř měsíců.
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Obr. 3: Průměrný obsah jódu v různých typech mléka (2011/2012)
ZÁVĚR
Z výsledků monitoringu dietární expozice a studie provedené v období 2011/2012 vyplynul
určitý pokrok v souvislosti s obsahem jódu v mléce z tržní sítě v posledních pěti letech. Nelze
však říci, že nynější situace je již uspokojivá, stále se nedaří stabilizovat hladinu jódu v mléce
a definitivně dosáhnout hladiny 200 ug/kg. Z výsledků studie lze odvodit rozdíly v přístupu
v produkci jednotlivých typů mléka. Nežádoucí je velký rozptyl v hodnotách obsahu jódu
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v jednotlivých vzorcích biomléka. Naopak lze hodnotit parametry zahraničního mléka jako
velmi uspokojivé, výsledky je tedy třeba brát jako impuls pro dosažení stabilních a nižších
hodnot u mléka tuzemské produkce.
Za ne zcela příznivé lze považovat opakovaně zjištěné výrazně vyšší hodnoty obsahu jódu
v mléce z tzv. mlékomatu. Studie nebyla primárně zaměřena na tento typ mléka, a proto
vzhledem k zařazení pouze jednoho producenta nelze toto zjištění paušalizovat i pro ostatní
producenty tohoto typu mléka. Výsledky však určitě stojí za pozornost, zejména při posouzení
možných změn, které by přinesly snížení obsahu jódu.
Na závěr lze tedy konstatovat zlepšení situace, přesto zůstává prostor pro další zlepšení
a následné stabilizování žádoucího stavu obsahu jódu v mléce na českém trhu. V této snaze
může svou roli sehrát Komise pro řešení jódového deficitu, jež sdružuje odborníky
a stakeholdery jejichž činnost souvisí s problematikou jódu včetně produkce a distribuce
mléka.

SOUHRN
Výsledky monitoringu dietární expozice ukazují, že mléko je nejvýznamnějším zdrojem jódu
pro českou populaci. Koncentrace jódu v mléce sledované od roku 1997 však
dlouhodobě vykazují kolísavý trend a vysoký rozptyl, koncentrace vypočtená jako optimální
vzhledem k dietární expozici (200 ug/kg) je překračována.
Vzhledem k potřebě získat více podrobných informací, byla zorganizována studie, jejímž
cílem bylo celoroční sledování obsahu jódu v různých druzích mléka z tržní sítě. Od července
2011 do června 2012 byly v měsíčních intervalech odebírány vždy stejné typy mléka, tzn. od
stejného výrobce, stejného názvu, stejné tučnosti. Jednalo se o 12 vzorků mléka - 4 tuzemská
(z nichž jedno bylo odebíráno z mlékomatu), 4 zahraniční a 4 bio mléka. Během uvedeného
období bylo stanoveno 144 výsledků.
Průměrný obsah jódu v tuzemském mléce byl za celé období 303 ug/kg (min. 163 ug/kg, max.
553 ug/kg). Tato hodnota odpovídá výsledkům získávaným v rámci monitoringu dietární
expozice. Bio mléko vykazovalo podobnou hodnotu (253 ug/kg, kdy min. bylo 23,0 ug/kg,
max. 752 ug/kg), ale hodnota zahraničního mléka byla výrazně nižší (133 ug/kg, kdy min.
bylo 50,3 ug/kg, max. 248 ug/kg). Mléko z mlékomatu dosahovalo průměrné hodnoty za celé
období 486 ug/kg (min. 351 ug/kg, max. 707 ug/kg). Za pozornost stojí rozptyl hodnot, který
je nejnižší u zahraničních druhů mléka na rozdíl od velkého, nežádoucího rozptylu
u biomléka. Patrné jsou také rozdíly v průběhu roku. Během zimních měsíců (listopad až
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únor) dochází u všech typů mléka ke zvýšení průměrného obsahu jódu přibližně o 20 %,
v ostatních měsících jsou bez větších výkyvů.
Klíčová slova: jód, mléko, dietární expozice
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VPLYV ŠTÁDIA LAKTÁCIE DOJNÍC NA PASTVE
NA PROFIL MASTNÝCH KYSELÍN MLIEČNEHO TUKU
IMPACT OF LACTATION STAGE OF GRAZING DAIRY COWS
ON MILK FAT FATTY ACIDS PROFILE
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ABSTRACT
The aim of the paper was to extend the knowledge about correlation of current fatty acids
(FAs) profile of cow milk fat at herds of cows (n=134) at summer pasture period in mountain
dairy farms in Slovakia to milk production and quality parameters. The FAs composition of
individual milk was determined by GC-MS, where 54 FAs were identified. Saturated fatty
acids (SAFA) (70.48 ± 4.04% in the milk fat) show in the first third of lactation highly
significant positive correlation coefficients (r> 0.45, P <0.01) with all indicators of milk
production (days, the total amount of milk fat and protein in kg). Monounsaturated fatty acids
(MUFA) (26.26 ± 3.59%) have to the total milk production significant indirect relationship.
Their content decreases with the rise of the total amount (kg) of produced fat (r=-0.426),
protein (r=-0.494), milk (r=-0.514), and with the increasing number of days of lactation (r=0.583, P<0.001). Polyunsaturated fatty acids (PUFA) (3.26 ± 0.069%) show negative
correlation coefficients to total amount of produced milk, fat, protein (kg) and the number of
days in lactation from r=-0.468 to r=-0.485 (P <0.01). Grazing of dairy cows at mountain
farms has a better value of the composition of milk fat from a health perspective, but at the
account of lower production.
Key words: milk, fatty acids, lactation, grazing
ÚVOD
Zloženie mastných kyselín mliečneho tuku vo vzťahu k pastvovému spôsobu chovu dojníc
študovali Kraft et al. (2003) a Leiber et al. (2005). Mliečny tuk na pastve dojníc mal zvýšené
množstvo polynenasýtených mastných kyselín (PUFA) i konjugovanej kyseliny linolovej
(CLA). White et al. (2001) zistili u dojníc chovaných pastevne vyššie hodnoty kyselín
s počtom uhlíkov do C14 a CLA. Sezónne zvýšenie PUFA (2,86>2,56%) a obsah CLA
dvakrát vyšší (1,00>0,49%) počas letného pasenia v porovnaní so zimným obdobím
skrmovania siláže alebo sena potvrdil aj Sloniewski et al. (2005). Autori konštatovali, že
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mlieko produkované v pastevnej sezóne je biologicky cennejšie než mlieko produkované
v zime. Podobne Frelich et al. (2009) sa zaoberali zložením mliečneho tuku na nízko
nákladových horských farmách. Obsah dlhoreťazcových (>C16) mno- a polynenasýtených
mastných kyselín v mliečnom tuku bol vyšší počas pastevného obdobia (49.22, 31.69 resp.
4.69 g/100g ) ako počas zimného kŕmenia (42.25, 27.55 resp. 4.15 g/100g, P < 0.01).
Ekologické organické hospodárenie vo Veľkej Británii (Ellis et al., 2005) malo v porovnaní
s konvenčným chovom štatisticky významne nižší obsah mononesýtených mastných kyselín
(MUFA) (26,19 a 27,63%) a vyšší obsah PUFA (3,89 a 3,33%) a vyšší obsah omega-3
kyseliny linolenovej. Obsah CLA bol nevýznamne vyšší (0,65 a 0,58%), ako aj celkový obsah
SAFA (68,13 a 67,25%). U obidvoch typov mastných kyselín sa prejavil silný sezónny vplyv
a počas letného pasenia sa ich hladiny zvyšovali. Obsah CLA sa zvyšoval pri obidvoch typoch
chovu z 0,4 na 0,8% od apríla do júna. Soják et al. (2009) pri štúdiu mastných kyselín
v mliečnom tuku oviec zistili, že prechodom oviec zo suchého krmiva na pašu sa dosahuje
zvýšenie obsahu izoméru 9-cis,11-trans (CLA), kyseliny trans-vakcénovej (tVA),
α-linolénovej (ALA).
Cieľom práce je štúdium vzťahov medzi štádiom laktácie a kvalitatívno produkčnými
ukazovateľmi mlieka a zastúpením mastných kyselín mliečneho tuku u dojníc (n=134) na
pastve v horskej poľnohospodárskej oblasti.
MATERIÁL A METÓDY
Pre štúdium a monitoring mliečneho tuku dojníc chovaných na pastve v horských
podmienkach sme uskutočnili výber chovov a zvolili sme dojnice na prvej laktácii. Na
základe kontroly úžitkovosti sme spracovali údaje o ich mliečnej úžitkovosti. Individuálne
vzorky mlieka od jednotlivých dojníc (n=134) odoberané na farmách v horskej
poľnohospodárskej oblasti počas obdobia pastvy dojníc sme vyšetrili na fyziologicko
biochemické ukazovatele. Z lyofilizovaných vzoriek mlieka bol mliečny tuk izolovaný
extrakciou v petroléteri podľa Röse-Gottlieba, následne reesterifikovaný metanolovým
roztokom KOH a metylestery mastných kyselín boli extrahované hexánom. (Samková et al.
2009). Metylestery mastných kyselín boli analyzované plynovou chromatografiou (prístroj
GC Varian 3800, Techtron, USA), s použitím FID detektora na kapilárnej kolóne Omegawax
530; 30m. Na chromatografickom zázname bolo identifikovaných 54 mastných kyselín
pomocou štandardnej referenčnej vzorky mliečneho tuku a analytických štandardov Supelco,
a následne pomocou GCMS analýzy. Ich zastúpenie bolo vyjadrené relatívne v perchtách (%).
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
Pri dojniciach z fariem z horskej oblasti na pastve (tab. 1) sme oproti dojniciam s celoročnou
kŕmnou dávkou v nížinnej oblasti v individuálnom mlieku zaznamenali vyšší obsah monoi polynenasýtených mastných kyselín (26,26 a 3,26%), v tom i vyšší obsah esenciálnych
mastných kyselín, 2,96%, z ktorých najvýznamnejšia je CLA, 0,54%.
Tab. 1: Základné ukazovatele produkcie mlieka a zloženia mastných kyselín
Pastva (n=134)
Celoročná kŕmna dávka (n=100)
b
Mlieko kg/D
x
21,81
27,78a
Sx
6,34
6,27
Tuk kg/D
x
0,90b
1,03a
Sx
0,33
0,29
Bielkoviny kg/D x
0,71b
0,85a
Sx
0,20
0,17
SAFA
%
x
70,48b
71,24b
Sx
4,04
6,28
VFA
x
9,47b
11,62a
Sx
2,16
4,14
HCHFA
x
48,40
47,24
Sx
4,27
5,89
BCFA
x
2,02a
1,75b
Sx
0,33
0,21
MUFA
x
26,26a
25,84b
Sx
3,59
5,82
a
PUFA
x
3,26
2,92b
Sx
0,69
0,77
n6
x
2,06a
1,95a
Sx
0,32
0,43
n3
x
0,65
0,58
Sx
0,24
0,41
n6/n3
x
3,46b
4,40a
Sx
1,02
1,80
AI
x
3,01b
3,08b
Sx
0,63
0,86
EFA
x
2,96
2,85
Sx
0,61
0,75
CLA
x
0,54a
0,39b
Sx
0,23
0,19
a, b

Štatisticky významný rozdiel (P<0,001)
Legenda: SAFA-Saturated fatty acids (FA), VFA- Volatile FA, HCHFA-Hypercholesterolaemic FA, BCFA
Branched chain FA, MUFA-Monounsaturated FA, PUFA-Polyunsaturated FA, AI-Atherogenic index, EFAEssential FA, CLA conjugated linoleic acid

Taktiež omega3 kyseliny mali vyššie zastúpenie, 0,65%, pričom v tomto súbore bol zároveň
nižší aterogénny index AI = 3,01. Dojnice na pastve majú nižšie ukazovatele dennej
produkcie, (priemerná denná produkcia mlieka, tuku, a bielkovín bola štatisticky významne
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(P<0,0001) vyššia v hospodárstvach s CKD ([27,78, 1,03, resp. 0,85] kg.D-1) oproti
hospodárstvam s pastvou ([21,81, 0,90, resp. 0,71] kg.D-1) (Kirchnerová et al. 2012).
Vyhodnotili sme vzájomné korelačné vzťahy produkčných ukazovateľov dojníc, ktoré sú
zároveň i obrazom ich kondičného stavu, a spektra mastných kyselín za farmy s horským
pastevným systémom. Vzhľadom na priebeh zmien v zastúpení mastných kyselín v mliečnom
tuku, ktoré sú výraznejšie v prvej tretine laktácie, vyhodnotili sme lineárnou regresnou
analýzou vzťahy jednotlivých ukazovateľov kvality a produkcie mlieka za prvých 111 dní
laktácie (tab. 2 a 3).
Nasýtené mastné kyseliny SAFA (70,48 ± 4,04 %), ktoré sú považované za nežiaducu zložku
mliečneho tuku, vykazujú v prvej tretine laktácie vysoko významné pozitívne korelačné
koeficienty (r>0,45; P<0,01) so všetkými ukazovateľmi nápočtu laktácie (počet dní, množstvo
mlieka, tuku a bielkovín v kg). Čím väčšiu produkciu mlieka dojnica do dňa odberu vzorky
zabezpečila, tým vyšší je obsah nasýtených mastných kyselín v tuku mlieka (r=0,599).
Významnú úlohu tu zohráva vyprodukované množstvo mlieka (0,537), tuku (0,454)
i bielkovín (0,517). Tento vzťah SAFA je tvorený ich časťou, ktorá pozostáva
z krátkoreťazcových mastných kyselín SAFASC (28,82 ± 4,23%). Spomedzi korelačných
koeficientov k ukazovateľom nápočtu laktácie (kde všetky sú r>0,368;P<0,01) sú štatisticky
významne korelované s obsahom tuku (r=0,454; P<0,01) a najužší vzťah majú k počtu dní
laktácie r=0,657;P<0,001.
Súčet mastných kyselín so strednou dĺžkou reťazca SAFAMC (33,49 ± 2,94), medzi ktoré
počítame C16:0 – C17:0, vrátane izo i anteizo foriem, má menej významný vzťah
k celkovému množstvu už vyprodukovaného mlieka. S nápočtom laktácie vysoko pozitívne
korelované kyseliny C12:0 a C14: 0, a stredne pozitívne korelovaná C16:0 sa spočítavajú do
sumy hypercholesterolemických nasýtených mastných kyselín HCHFA (48,40 ± 4,27%).
Tento súbor, ktorý vlastne tvorí polovicu mastných kyselín mliečneho tuku, má všetky
koeficienty vzťahu k celkovej produkcii v rozsahu od (r=0,45 pre tuk v kg, po
r=0,584;P<0,001 pre dni laktácie. Aterogénny index (3,01 ± 0,63) vypočítaný z obsahu
týchto kyselín, kde sa C14:0 považuje za štvornásobne účinnú, má s dňami laktácie vysoko
štatisticky významnú koreláciu (0,631; P<0,001), ako aj s vyprodukovaným množstvom
mlieka (0,570), tuku (0,470) a bielkovín (0,550).
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Tab. 2: Korelačné koeficienty obsahu mastných kyselín mliečneho tuku k ukazovateľom
produkcie mlieka.
n=134
Dni
Mlieko
Tuk
Bielkoviny
Mastná kyselina
obsah
laktácie
celková produkcia (kg)
SAFA
x±Sx (%)
10–111
380–3735
14–155
15–109
C4:0
2.43±0.56
0.217
0.231
0.161
0.166
C6:0
2.06±0.51
0.412
0.430
0.347
0.379
C8:0
1.48±0.37
0.468
0.371
0.442
0.512
0.398
C10:0
3.50±0.90
0.646
0.516
0.515
C11:0
0.09±0.05
0.430
0.433
0.432
0.513
0.499
0.367
C12:0
4.16±0.94
0.713
0.522
C13:0
0.19±0.08
0.278
0.251
0.315
0.518
0.468
0.317
0.440
C14:0 MA
12.71±1.55
0.592
C15:0
1.40±0.24
0.223
-0.019
-0.068
0.065
0.264
0.359
0.396
0.397
C16:0 PA
31.53±3.11
C17:0
0.73±0.16
-0.657
-0.642
-0.556
-0.651
-0.453
-0.326
C18:0 SA
7.98±1.66
-0.607
-0.509
C20:0
0.11±0.03
-0.245
-0.400
-0.361
-0.432
C22:0
0.05±0.02
-0.303
-0.459
-0.382
-0.419
C24:0
0.03±0.02
-0.369
-0.403
-0.282
-0.352
BCFA
C13:0i
0.16±0.05
0.395
0.291
0.469
0.690
C14:0i
0.19±0.05
0.254
-0.079
-0.191
-0.099
C15:0ai
0.61±0.13
0.055
-0.278
-0.357
-0.254
C16:0i
0.36±0.06
0.052
-0.208
-0.250
-0.266
C17:0i
0.41±0.08
-0.568
-0.575
-0.516
-0.542
C17:0ai
0.46±0.08
-0.520
-0.599
-0.540
-0.588
MUFA
C10:1
0.38±0.12
0.479
0.745
0.617
0.640
C12:1
0.12±0.05
0.487
0.363
0.712
0.562
C14:1
1.13±0.27
0.364
0.267
0.441
0.627
C15:1
0.02±0.03
0.468
-0.109
-0.072
-0.105
-0.213
-0.162
-0.102
-0.062
C16:1n7cis POA
1.49±0.3
C16:1
0.43±0.06
-0.204
-0.355
-0.314
-0.244
C17:1n7cis
0.42±0.10
-0.398
-0.682
-0.531
-0.508
-0.428
C18:1n9cis OA
21.08±3.59
-0.645
-0.531
-0.528
C19:1
0.09±0.03
-0.210
-0.184
-0.194
-0.187
C20:1n9cis
0.15±0.06
-0.298
-0.320
-0.209
-0.306
PUFA
-0.477
-0.316
-0.277
-0.295
C18:2n6cis,cis LA 1.79±0.28
C18:3n3cisALA
0.50±0.19
-0.242
-0.403
-0.469
-0.434
-0.224
-0.404
-0.436
-0.403
C18:2 9,11 CLA
0.54±0.23
C20:2n6
0.10±0.05
-0.417
-0.341
-0.286
-0.343
C20:3n6cis
0.04±0.02
-0.282
-0.264
-0.166
-0.185
C20:4n6cis ETA
0.12±0.05
-0.317
-0.234
-0.141
-0.195
C20:4n3cis
0.03±0.02
-0.189
-0.309
-0.252
-0.273
C20:5n3cisEPA
0.05±0.02
-0.472
-0.377
-0.440
-0.523
C22:5n3cisDPA
0.08±0.03
-0.254
-0.498
-0.478
-0.512
Legenda: MA-myristic acid (A), PA- palmitic A, SA-stearic A, POA-palmitoleic A, OA-Oleic A, LA-linoleic A,
ALAalfalinolenic A, CLA-conjugated linoleic A, ETA-eikosatetraenic A, EPA-eikosapentaenic A, DPAdokosapentaenic A
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Ďalšia súčasť skupiny SAFA sú dlhoreťazcové kyseliny SAFALC (8,17 ± 1,69%)
s nasýteným reťazcom od C18 vyššie. Majú významný negatívny vzťah k počtu dní laktácie
(-0,607;P<0,001), i k vyprodukovanému množstvu mlieka, tuku a bielkovín, keď všetky
r<-0,33; P<0,01.
Tab. 3: Korelačné koeficienty skupín mastných kyselín mliečneho tuku k ukazovateľom
produkcie mlieka
Dni
Mlieko
Tuk
Bielkoviny
skupiny mast. kys. obsah
laktácie
celková produkcia (kg)
x±Sx (%)
10–111
380–3735
14–155
15–109
SAFASC
SAFAMC
SAFALC
SAFA
VFA
HCHFA

28.82±4.23
33.49±2.94
8.17±1.69
70.48±4.04
9.47±2.16
48.40±4.27

0.657
0.196
-0.607
0.599
0.507
0.584

0.509
0.289
-0.459
0.537
0.452
0.528

0.368
0.339
-0.333
0.454
0.349
0.450

0.494
0.330
-0.514
0.517
0.420
0.544

BCFA

2.02±0.33

-0.226

-0.487

-0.512

-0.480

MUFASC
MUFAMC
MUFALC
MUFA
PUFA
USFA

2.16±0.53
2.34±0.37
21.76±3.65
26.26±3.59
3.26±0.69
29.52±4.04

0.753
-0.384
-0.640
-0.583
-0.474
-0.599

0.466
-0.325
-0.538
-0.514
-0.485
-0.537

0.344
-0.235
-0.443
-0.426
-0.468
-0.454

0.528
-0.228
-0.536
-0.494
-0.472
-0.517

SCFA
MCFA
LCFA

30.98±4.52
35.83±3.03
33.19±5.32

0.682
0.124
-0.674

0.516
0.226
-0.559

0.374
0.291
-0.452

0.509
0.284
-0.574

n6
n3
n6/n3

2.06±0.32
0.65±0.24
3.46±1.02

-0.508
-0.317
-0.013

-0.354
-0.490
0.269

-0.295
-0.523
0.345

-0.327
-0.503
0.323

AI
EFA

3.01±0.63
2.96±0.61

0.631
-0.448

0.570
-0.451

0.470
-0.449

0.550
-0.445

Legenda: SAFASC-Saturated fatty acids (FA) with short chain, SAFAMC-Saturated FA with middle long
chain, SAFALC-Saturated FA with long chain, SAFA-Saturated FA , VFA- Volatile FA, HCHFAHypercholesterolaemic FA, BCFA Branched chain FA, MUFASC-Monounsaturated FA with short chain,
MUFAMC-Monounsaturated FA with middle long chain, MUFALC-Monounsaturated FA with long chain,
MUFA-Monounsaturated FA, PUFA-Polyunsaturated FA, USFA-Unsaturated FA, SCFA-Short chain FA,
MCFA-Middle chain FA, LCFA-Long chain FA, AI-Atherogenic index, EFA-Essential FA

Samostatne vyhodnotené mastné kyseliny s rozvetveným reťazcom BCFA (2,02 ± 0,33%)
majú vzťah k predchádzajúcej produkcii mlieka negatívny, najužší s množstvom tuku (-0,512;
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P<0,001). V rámci tejto skupiny taktiež pozorujeme, že mastné kyseliny s kratším reťazcom
sú s hodnotami nápočtu laktácie korelované pozitívne, zatiaľčo s dlhším reťazcom sú
korelované negatívne. Mastné kyseliny s rozvetveným reťazcom vznikajú predlžovaním
reťazca pochádzajúceho z oxidatívnej deaminácie rozvetvených aminokyselín (Bauman et al.
2006).
Mononenasýtené mastné kyseliny MUFA (26,26 ± 3,59%) majú ako celková suma
k ukazovateľom nápočtu laktácie významný nepriamy vzťah. Ich obsah v mliečnom tuku
klesá s množstvom celkovo vyprodukovaného tuku (-0,426), bielkovín (-0,494), mlieka
(-0,514), i s narastajúcim počtom dní laktácie (r=-0,583;P<0,001). Tento vzťah vytvárajú
MUFALC (21,76 ± 3,65%), ktoré sú ich podstatnou zložkou. Majú všetky negatívne
koeficienty v absolútnej hodnote vyššie ako celkové MUFA, najužšia je korelácia
s množstvom mlieka (-0,640; P<0,001). Základná v tomto súbore je kyselina olejová C18:1n9
OA (21,08 ± 3,59%), ktorej nepriame vzťahy sú tiež významnejšie ako pre celkové MUFA,
najviac k počtu dní laktácie r=-0,645;P<0,001.
MUFASC (2,16 ± 0,53) celkový negatívny vzťah MUFA oslabujú, pretože sú s celkovou
produkciou za uplynulú laktáciu korelované pozitívne, najužšie s množstvom bielkovín
(0,528) a počtom dní (0,753; P<0,0001). Najmä v prvej tretine počas laktácie sa postupne
spotrebúvajú telesné tukové zásoby, z ktorých pochádza časť vyšších mastných kyselín
zabudovaných v mliečnom tuku a postupne sa rozširuje biosyntéza mastných kyselín de novo
s kratším reťazcom. Vyššie organizmy sú schopné inkorporovať dvojité väzby do molekúl
prostredníctvom dehydrogenujúcich enzýmov a reakcií rastu reťazca (Jenkins a McGuire,
2006).
Polynenasýtené mastné kyseliny PUFA (3,26 ± 0,069%) identifikované v tejto práci majú
v uhlíkovom reťazci od 18 do 22 uhlíkov. Celá skupina PUFA má k vyprodukovanému
mlieku, tuku, bielkovinám i k počtu dní laktácie v nepriamom vzťahu vyrovnané korelačné
koeficienty -0,468 – -0,485 (P<0,01). Aj skupina esenciálnych mastných kyselín EFA má
k vyprodukovanému mlieku, tuku, bielkovinám i k počtu dní laktácie v nepriamom vzťahu
vyrovnané korelačné koeficienty -0,445 – -0,451 (P<0,01). V tomto trende je takmer každá
z plynenasýtených mastných kyselín tejto skupiny, najvýraznejšia je C18:2n6LA, s najvyšším
obsahom v mliečnom tuku (1,79 ± 0,28%), ktorá má najužší priamy vzťah k počtu dní
laktácie r=-0,477;P<0,01. Skupina kyselín n6 má významnejší vzťah ku dňom laktácie
(-0,508), a skupina n3 k množstvu tuku (-0,523). Ich pomer n6/n3 sa najvýznamnejšie mení
k vyššiemu v súvislosti s množstvom za uplynulú časť laktácie vyprodukovaných bielkovín
(0,323) Z hľadiska humánnej výživy azda najcennejšia konjugovaná kyselina linolová CLA
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(0,54 ± 0,23%) s počtom dní laktácie klesá štatisticky nevýznamne (r=-0,224), významnejší je
pokles jej obsahu v súvislosti s (za uplynulú časť laktácie) dojnicou vyprodukovaným
množstvom mlieka (r=-0,404;P<0,01), tuku (r=-0,436;P<0,01) a bielkovín (r=-0,403;P<0,01).
Ako vidíme, zmeny pomerov PUFA k ostatným mastným kyselinám sú prevažne predurčené
s postupujúcou laktáciou, počas ktorej klesajú, čo signalizuje vyčerpávanie telesných
tukových zásob dojnice. Hanuš et al (2010) pozoroval štatisticky významné vzťahy podielu
CLA v mliečnom tuku k obsahu tuku (r=0,379;P<0,01) a laktózy (r=-0,542;P<0,001)
v mlieku a usudzuje, že celková produkcia tuku a laktózy pravdepodopbne zohráva v týchto
vazťahoch významnú úlohu.
Celkové množstvo nenasýtených mastných kyselín USFA (29,52+-4,04%) je predovšetkým
tvorené dlhoreťazcovými MUFALC (21,76%) a PUFA (3,26%), ktoré v súčte v nami
sledovanom súbore tvorili 25,02%. Iba zvyšok, 4,50% pripadá na MUFAMC (2,34%)
a MUFASC (2,16%). Z toho vyplýva, že USFA sa v súhrnnom hodnotení správajú ako
dlhoreťazcové. Majú pomerne úzky nepriamy vzťah k počtu dní laktácie r=-0,599;P<0,001,
k celkovému množstvu vyprodukovaného mlieka (-0,537), i bielkovín (-0,517).
Mastné kyseliny krátkoreťazcové SCFA, strednoreťazcové MCFA a dlhoreťazcové LCFA
pokrývajú celé spektrum mliečneho tuku. Tieto podiely mliečneho tuku sú zaujímavé tým, že
každý z nich tvorí približne tretinu mastných kyselín mliečneho tuku, ktoré sa navzájom
kompenzujú pri zmenách počas laktácie. SCFA (30,98+-4,52%) počas prvej tretiny laktácie
zvyšovali svoj podiel v mliečnom tuku štatisticky vysoko preukazne hlavne s počtom dní
laktácie r=0,682;P<0,0001, a s celkovým množstvom mlieka r= 0,516;P<0,001. MCFA
(35,83+-3,03) boli od štádia laktácie a uskutočnenej produkcie mlieka takmer nezávislé.
Podiel LCFA (33,19+-5,32) sa vysoko významne znižoval hlavne s počtom dní r=-0,674;
P<0,0001, a s množstvom vyprodukovaných bielkovín r=-0,574; P<0,001. Wathes et al.
(2007) vyvinuli matematické modely na určenie spôsobu interrelácie metabolických
ukazovateľov, úžitkovosti a zloženia mastných kyselín mliečneho tuku. Porovnávanie medzi
faktormi ovplyvňujúcimi zloženie mastných kyselín sa musí uskutočňovať s ohľadom na
štádium laktácie experimentálnych zvierat.
ZÁVER
Najmä v prvej tretine počas laktácie sa postupne spotrebúvajú telesné tukové zásoby,
z ktorých pochádza časť vyšších mastných kyselín zabudovaných v mliečnom tuku
a postupne sa rozširuje biosyntéza mastných kyselín de novo s kratším reťazcom.
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Dojnice v rámci jedného stáda vykazujú rozdielne zloženie mastných kyselín mliečneho tuku
v závislosti od úžitkovosti a počtu dní po otelení, čo súvisí s pôvodom prekurzorov mastných
kyselín pre biosyntézu v mliečnej žľaze. Pri porovnávaní zloženia mliečneho tuku dojníc
v rôznych systémoch chovu je dôležité brať zreteľ na štádium laktácie a mliečnu úžitkovosť
jednotlivých dojníc v pokusných skupinách.
Vytváranie súčtov mastných kyselín podľa nasýtenosti bez ohľadu na dĺžku reťazca nie je
metodicky správne pre vyhodnotenie prípadných vplyvov na biosyntézu mliečneho tuku.
Pastva dojníc má síce lepšie hodnoty zloženia mliečneho tuku zo zdravotného hľadiska, ale za
cenu nižšej produkcie ako vidíme podľa korelácií na horských hospodárstvach s pastevným
systémom chovu dojníc.
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SÚHRN
Cieľom práce je štúdium vzťahov medzi štádiom laktácie a kvalitatívno produkčnými
ukazovateľmi mlieka a zastúpením mastných kyselín mliečneho tuku u dojníc (n=134) na
pastve v horskej poľnohospodárskej oblasti. Pri analýze plynovou chromatografiou GC-MS
bolo identifikovaných 54 mastných kyselín. Nasýtené mastné kyseliny SAFA (70,48 ± 4,04
%), vykazujú v prvej tretine laktácie vysoko významné pozitívne korelačné koeficienty
(r>0,45; P<0,01) so všetkými ukazovateľmi nápočtu laktácie (počet dní, množstvo mlieka,
tuku a bielkovín v kg). Mononenasýtené mastné kyseliny MUFA (26,26 ± 3,59%) majú
k ukazovateľom nápočtu laktácie významný nepriamy vzťah. Ich obsah v mliečnom tuku
klesá s množstvom celkovo vyprodukovaného tuku (r=-0,426), bielkovín (r=-0,494), mlieka
(r=-0,514), i s narastajúcim počtom dní laktácie (r=-0,583, P<0,001). Polynenasýtené mastné
kyseliny PUFA (3,26 ± 0,069%) vykazujú k vyprodukovanému mlieku, tuku, bielkovinám
(kg) i k počtu dní laktácie v nepriamom vzťahu vyrovnané korelačné koeficienty
-0,468 až -0,485 (P<0,01). Pastva má síce lepšie hodnoty zloženia mliečneho tuku zo
zdravotného hľadiska, ale za cenu nižšej produkcie ako vidíme podľa korelácií na horských
hospodárstvach s pastevným systémom chovu dojníc.
Kľúčové slová: mlieko, mastné kyseliny, laktácia, pastva
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STANOVENÍ OBSAHU TĚKAVÝCH LÁTEK V PIVU
POMOCÍ VYBRANÝCH SEPARAČNÍCH METOD
DETERMINATION OF VOLATILES IN BEER
USING SELECTED SEPARATION METHODS
Jana Kleinová – Bořivoj Klejdus
Ústav chemie a biochemie, AF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
Gas chromatography with mass spectrometry was used for the determination of volatile
compounds in beer. Isolation of compounds with low boiling point was performed using
purge and trap analysis, solid phase microextraction, liquid extraction, and static headspace.
Purge and trap analysis was proved to be the most useful for determination of Maillard
reaction products that are formed during kilning and roasting of malt. Solid phase
microextraction can be recommended as a method for determination of hop essential oils
and volatile substances produced by fermentation. Static headspace is sufficient for analyzing
of ten basic aromatic compounds in beer. Liquid extraction is deficient to isolation of volatiles
from beer. Combination of polydimethylsiloxane, divinylbenzene and carboxen is most
effective sorbent for solid phase microextraction. HP-5MS with stationary phase 5% diphenyl
- 95% polydimethylsiloxane is most selective chromatographic column.
Keywords: identification, isolation, mass spectrometry, volatile compounds
ÚVOD
Těkavé látky v pivu jsou sloučeniny, které mají významný vliv na kvalitu finálního výrobku.
Nízký bod varu předurčuje jejich vysokou senzorickou aktivitu a je to také parametr, podle
kterého se posuzuje, jakými metodami bude prováděna jejich analýza. Mezi těkavé látky
v pivu patří estery, alkoholy, ketony, éthery, sirné sloučeniny, alicyklické sloučeniny,
aromatické sloučeniny, heterocyklické sloučeniny a další [1,2]. Jedná se o heterogenní
skupinu sloučenin, a tak nelze předpokládat, že pro jejich analýzu bude postačující jedna
instrumetální metoda. Metodu analýzy pak nelze vybírat jen podle koncentrace analytu
v nápoji, ale je třeba znát i jeho charakter a práh senzorického vnímání, což značně rozšiřuje
okruh zkoumaných látek.
Například chmelové silice a produkty Maillardových reakcí, které vznikají pražením sladu, se
v pivu nachází ve stopovém množství, ale pro kvalitu nápoje mají značný význam, protože
mají nízký práh senzorického vnímání. Pro jejich analýzu je pak nutné zvýšit citlivost metody
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zvolením vhodných sorbentů k zakoncentrování analytů a optimalizací podmínek analýzy
[3-5].
Na analýzu těkavých látek v pivu se dnes využívá zejména plynová chromatografie, nelze
však

provést

metodu

přímého

nástřiku.

Stanovované

látky

se

před

vstupem

do chromatografické kolony musí izolovat a zakoncentrovat, což je mnohdy složitější než
samotná analýza. Na přípravu vzorků je možné využít řadu postupů, jako je kapalinová
extrakce, destilace, superkritická fluidní extrakce, headspace techniky, purge and trap analýza
(P&T), extrakce tuhou fází či sorpční extrakce na míchací tyčince [6,7].
MATERIÁL A METODY
Pro stanovení obsahu těkavých látek pivu bylo použito lahvované pivo značky Starobrno
s označením Starobrno Tradiční. Jedná se o světlé výčepní pivo plzeňského typu o obsahu
alkoholu 4 % obj.
Ze separačních metod přípravy vzorku se testovala kapalinová extrakce s použitím
rozpouštědel hexanu, ethylacetátu a dichlormethanu. Vzorky byly připraveny v 40 ml
vialkách a obsahovaly vždy 30 ml piva a 10 ml rozpouštědla. Následovala extrakce
v ultrazvukové lázni po dobu 10 min (Kraintek, Česká republika). Extrakt ve zkumavkách byl
následně 5 min. centrifugován (MPW Med. Instruments, Polsko) při 18000 ot/min.
Při metodě statické headspace (SHS) byla analyzována plynná fáze odebraná nad vzorkem.
Vzorek byl nejprve 30 min zahříván a pak bylo odebráno mikrostříkačkou Hamilton (USA)
25 μl plynné fáze, která byla okamžitě nastříknuta do chromatografu.
Při P&T analýze bylo 10 ml piva probubláváno inertním plynem – dusíkem po dobu 30 min.
Poté byla termodesorpční trubička vložena do modulu pro termální desorpci, model TD-4
(Scientific Instrument Services, Ringoes, USA). Termodesorpčí trubička byla naplněna 100
mg Tenaxu (Scientific Instrument Services). Temální desorpce trvala 3 min při 200 – 250°C.
Vzorky pro mikroextrakci na pevnou fázi (SPME) byly připraveny z 5 ml piva a 2 g soli ve
vialkách o objemu 15 ml. Poté se vzorky zahřívaly na topné desce (Labicom, Česká
republika) na teplotu 50 °C po dobu 10 min a pak následovala 20 min headspace
mikroextrakce na vlákno s 85 μm polydimethylsiloxanu (Supelco, USA).
Při optimalizaci SPME byly testovány sorbenty divinylbenzen (DVB), carboxen (CAR)
a polydimethylsiloxan (PDMS) a to v kombinaci 85 µm DVB/CAR/PDMS, 85 µm
PDMS/DVB a 85 µm CAR/PDMS (Supelco, USA).
Chromatografická

analýza

probíhala

na

plynovém

chromatografu

s

hmotnostně

spektrometrickým detektorem HP-6890 (Hewlett Packard, Německo). Těkavé látky se
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separovaly při průtoku helia 1 ml/min, teplotě nástřiku 250 °C a teplotním programu: T1 = 40
°C, t1 = 5 min, 20 °C/min na T2 = 250 °C, t2 = 5 min. Množství analyzovaného vzorku se
neregulovalo děličem toku. Do chromatografu byla instalována kolona HP-5MS (5% difenyl 95% dimethylpolysiloxan, 30 m x 0,25 mm i.d., 0,25 μm) od Agilentu (USA). Identifikace
látek probíhala pomocí knihovny spekter hmotnostního spektrometru. Na chromatografu GCMS byla dále testována kolona DB WAX (polyethylenglykol, 30 m x 0,25 mm i.d., 0,25 µm)
(Agilent, USA). Každý vzorek byl vyhotoven a změřen třikrát.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Z metod přípravy vzorku se ukázala kapalinová extrakce jako zcela nevyhovující.
Při předběžné analýze plamenově-ionizačním detektorem se sice detekovala řada píků,
po identifikaci MS detektorem však bylo prokázáno, že do rozpouštědel přechází jen
3-methyl-1-butylacetát a fenylethylalkohol.

Obr. 1: Chromatogram těkavých látek při použití SHS: (1) 1-butanol, 3-methyl-,
acetate, (2) nonanal, (3) phenylethylalcohol, (4) octanoic acid, ethyl ester, (5) decanal, (6)
decanoic acid, ethyl ester, (7) dodecanal, (8) 2-propenamide, 2-methyl-N-phenyl-, (9)
dodecanoic acid, ethyl ester, (10) octadecanal, (11) cyclododecane, (12) dibutyl
phthalate, (13) nonadecane
SHS označovaná též jako přímý nástřik na kolonu má oproti SPME výhodu, že je zajištěn
přenos veškerých přítomných látek na chromatografickou kolonu. Nelze však předpokládat,
že budou identifikované veškeré přítomné látky, protože metoda není dostatečně citlivá.
Oproti tomu při SPME dochází k zakoncentrování analytů a z výsledků také vyplývá, že
afinita analytů k sorbentům je dostatečná, a tak není důvod používat přímý nástřik jako
referenční metodu.
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Obr. 2: Chromatogram těkavých látek při použití SPME: (1) 1-butanol, 3-methyl-,
acetate, (2) myrcene, (3) hexanoic acid, ethyl ester, (4) phenylethylalcohol, (5) octanoic
acid, ethyl ester, (6) acetic acid, octyl ester, (7) acetic acid, 2-phenylethyl ester, (8)
nonanoic acid, ethyl ester, (9) citronellyl acetate, (10) 9-decenoic acid, ethyl ester, (11)
decanoic acid, ethyl ester, (12) octanoic acid, 3-methylbutyl ester, (13) humulene, (14)
dibutylhydroxytoluen, (15) dodecanoic acid, ethyl ester
Obr. 1 a 2 zaznamenávají těkavé látky detekované po přímém nástřiku a těkavé látky
detekované z SPME vlákna. Obr. 2 a 3 ukazují, že SPME je vhodnější pro izolaci chmelových
silic a kvasných produktů. P&T se prokázala vhodná ke stanovení produktů Maillardových
reakcí.

Obr. 3: Chromatogram těkavých látek při použití P&T: (1) Fenol, (2) Maltol, (3)
Phenylethylalcohol, (4) 4H-pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-, (5)
Octanoic acid, (6) Dodecane, (7) Tridecane, (8) Decanoic acid, (9) Decanoic acid, ethyl
ester, (10) Farnesene, (11) Pentadecane, (12) Nerolidol, (13) Dodecanoic acid, ethyl ester.
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Tab. 1: Účinnost GC kolon dle identifikovaných těkavých látek
GC kolony
Těkavé látky v pivu

DB WAX
tR [min]

HP5-MS
plocha

píku

[integrální jednotky]

tR [min]

plocha

[integrální jednotky]

Ethanol

2,23

4 988 091 283

3,25

1 681 752 218

Ethyl acetate

-

-

4,11

528 909 147

1-Butanol, 3-methyl-

4,8

1 358 763 392

5,89

624 647 731

1-Butanol, 2-methyl-

-

-

5,95

188 623 111

Acetic acid, butyl ester

-

-

6,66

8 191 735

Butanoic acid, ethyl ester

-

-

7,32

33 792 788

1-Butanol, 3-methyl-, acetate

6,74

1 550 703 397

9,53

758 655 416

1-Butanol, 2-methyl-, acetate

-

-

9,57

137 676 662

Myrcene

-

-

13,14

42 760 261

Hexanoic acid, ethyl ester

7,31

926 984 039

13,41

627 942 895

Octanoic acid, ethyl ester

12,35

1 852 443 967

19,65

1 678 595 682

Acetic acid, octyl ester

13,31

35 024 596

-

-

Acetic acid, hexyl ester

-

-

13,83

35 102 219

2,3-Butanediol

14,98

11 981 815

-

-

1-Octanol

-

-

15,74

7 216 754

Heptanoic acid, ethyl ester

-

-

16,56

10 522 123

Linalool

15,13

17 129 438

16,70

19 404 430

Acetic acid, heptyl ester

-

-

16,99

15 621 337

Decanoic acid, ethyl ester

17,22

1 053 950 593

25,17

290 417 332

Humulene

17,69

137 826 565

27,12

33 903 689

9-decenoic acid, ethyl ester

18,35

30 747 453

-

-

1-Decanol

20,03

13 434 731

-

-

Acetic acid, 2-phenylethyl ester 20,96

96 608 779

21,42

128 834 004

Dodecanoic acid, ethyl ester

21,66

227 225 321

30,14

9 844 204

Phenylethyl alcohol

22,99

205 577 984

17,21

283 644 962

1-Undecanol

24,24

16 389 087

-

-

Octanoic acid

25,95

171 622 863

18,93

67 882 144

Decanoic acid

29,85

151 924 139

-

-

tR – retenční čas
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píku

Vzhledem k tomu, že je SPME nejselektivnější metoda přípravy vzorku, byla použita ke
stanovení účinnosti chromatografických kolon s různými stacionárními fázemi. Tab. 1
srovnává dle odezvy detektoru kolony DB WAX a HP5-MS. Modře je znázorněna plocha
píku analytu, který je identifikován pouze po použití jedné z uvedených kolon. Pokud je
analyt separován oběma typy stacionární fáze, je větší odezva zvýrazněna žlutě. Na první
pohled je tak zřejmé, že při použití kolony HP5-MS je identifikováno více látek a kolona DB
WAX zajišťuje větší odezvu analytů. K analýze lze tedy doporučit kolonu HP5-MS, protože
její citlivost je ke kvantifikaci postačující.
Dále byly testovány tři typy SPME sorbentů. Z obr. 4 je zřejmé, že nejúčinněji analyty izoluje
a koncentruje SPME vlákno se zakotveným polydimethylsiloxanem, divinylbenzenem
a carboxenem. Kombinace třech sorbentů zajišťuje identifikace největšího počtu těkavých
látek a největší odezvu detektoru.

Obr. 4: Účinnost SPME při použití různých kombinací zakotvených fází
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ZÁVĚR
Pro stanovení obsahu těkavých látek v pivu lze účinnost analýzy zvýšit zejména zvolením
vhodné metody přípravy vzorku a její optimalizací. Z výsledků vyplývá, že nejvhodnější
metodou přípravy vzorku je SPME. Oproti kapalinové extrakci a SHS dochází při SPME
k zakoncentrování těkavých látek, a tak lze identifikovat i těkavé látky nacházející se v pivu
ve stopovém množství v koncentracích ppb.
Pokud nejsou dostupné instrumentální metody SPME a P&T je možné stanovit obsah
základních těkavých látek metodou SHS. Kapalinová extrakce vykazovala ze všech
zkoušených metod nejhorší výsledky.
Optimalizovaná metoda bude následně použita ke studiu těkavých látek v surovinách,
v meziproduktech při výrobě piva a v pivu. Výsledky povedou k rozvoji v oblasti technologie
a bude je možné využít při hodnocení kvality výrobku.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou Interní grantové agentury IP15/2012, AF MENDELU.

SOUHRN
Ke stanovení těkavých látek v pivu byla použita plynová chromatografie s hmotnostně
spektrometrickým detektorem. Izolace a zakoncentrování sloučenin s nízkým bodem varu
bylo provedeno pomocí mikroextrakce na pevnou fázi, kapalinové extrakce, purge and trap
analýzy a statické headspace. Mikroextrakce na pevnou fázi se prokázala jako nejvhodnější ke
stanovení chmelových silic a těkavých látek vznikajících kvašením. Purge and trap analýzu
lze doporučit jako metodu k určení obsahu produktů Maillardových reakcí, které vznikají
hvozděním a pražením sladu. Statická headspace postačuje k analýze základních
aromatických sloučenin nacházejících se v pivu. Kapalinová extrakce je k izolaci těkavých
látek z piva nedostačující. Ze sorbentů pro mikroextrakci na pevou fázi je nejúčinnější použít
kombinaci

polydimethylsiloxanu,

divinylbenzenu

a

carboxenu.

Z testovaných

chromatografických kolon je nejselektivnější HP-5MS se stacionární fází 5% difenyl – 95%
polydimethylsiloxan.
Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie, identifikace, izolace, těkavé látky
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VLIV PROBIOTIK NA POČTY VYBRANÝCH PATOGENŮ
VE STŘEVNÍM TRAKTU SELAT
EFFECT OF PROBIOTICS ON SELECTED PATHOGENIC BACTERIA COUNTS
IN INTESTINAL TRACT OF PIGLETS
Miroslava Kolářová – Pavla Sládková
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
The purpose of this experiment was to evaluate the efficiency of probiotics strain
Enterococcus faecium SF 68 in intestinal microflora of piglets. Two groups of piglets were
fed with and without probiotic [one groups with (PF) and one control group without (K)]. For
this experiment was used 40 healthy piglets in both group. The experimental group (PF) was
fed probiotic Enterococcus faecium SF 68 (NCIMB10415). The both groups were fed
identically for first three weeks of rearing. The experimental probiotics group was given
probiotic since 4 weeks. Fecal samples were collected at days: 0 (without feeding), 15
(during feeding), 30 (end feeding) and 40 (10 days after feeding of probiotic). Fecal samples
were collected in sterile sample containers. From this experiment was evident in experimental
group feeding probiotics Enterococcus faecium SF 68 to reduce the total number of potential
pathogens species Escherichia coli O157:H7 and Clostridium perfringens. The results of the
experiment suggest the positive effect of probiotic feeding with Enterococcus faecium SF 68
in the digestive tract of piglets, thereby to reduce of risk for example diarrheal diseases.
Keywords: microbial community, probiotics, piglets

ÚVOD
Trávicí trakt hospodářských zvířat je místem masivního výskytu rozličných mikroorganismů,
hlavně bakterií (Bedford, Apajalahti, 2001). Jednotlivé druhy střevní mikroflóry mají
stimulující, nebo naopak potlačující vliv na ostatní druhy v závislosti na věku zvířete, skladbě
stravy a míře stresu, kterému jsou hospodářská zvířata často vystavována (Gaggia, Mattarelli,
Biavati, 2010).
Selata jsou krátce po odstavu vystavena mnoha enviromentálním a behaviorálním změnám
(Hopwood, Hampson, 2003). Zvláště jejich střevní mikroflóra reaguje bezprostředně na
vnější podněty, z nichž hlavními jsou složení potravy (Bedford, Apajalahti, 2001). Vzhledem
k těmto okolnostem, není divu, že nově odstavené prase je velmi citlivé na střevní infekce.
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Zvláštní důraz ve výživě prasat je kladen na bakterii druhu Escherichia coli, která je
nejčastější původcem střevních onemocnění (Hopwood, Hampson, 2003). Klíčem
pro účinnou obranu proti patogenům je rovnováha střevní mikroflóry a podpora imunity.
Probiotika podávaná v určených krmných dávkách jsou schopna kolonizovat zvířecí trávicí
trakt a zachovávat nebo zvyšovat přirozenou střevní mikroflóru a bránit kolonizaci
patogenních mikroorgasnismů (Maré, 2009; Kaboosi, 2011). Probiotický kmen Enterococcus
faecium SF 68 díky svému rychlému rozvoji a kolonizaci střevního traktu účinně zabraňuje
množení patogenů a je nezbytným základem žádoucí střevní mikroflóry.
Předmětem této práce je působení probiotického kmene Enterococcus faecium SF 68
na kvantitativní zastoupení patogenní bakterie Escherichia coli O157:H7 a bakterie druhu
Clostridium perfringens zvířecí střevní mikroflóry.
MATERIÁL A METODY
Výzkum byl zaměřen na sledování vlivu probiotického kmene Enterococcus faecium SF 68
na druhy Escherichia coli O157:H7 a Clostridium perfringens vyizolovaných ze střevního
traktu odstavených selat.
K pokusu byla vybrána selata (prasnice) hybrid (České bílé ušlechtilé x Landrase x Durock)
v průměrné hmotnosti při naskladnění do 27 kg ze soukromé farmy v oblasti Jižní Morava.
Prasnice byly ustájeny v kotcích o rozměrech 24 m2 pro 20 kusů. Průměrná teplota ve stáji
byla 18 °C a relativní vlhkost vzduchu 70 %. Selata byla rozdělena do dvou skupin
po 40 kusech (jedna pokusná skupina a jedna skupina kontrolní, kde nebylo použito žádné
probiotikum). První tři týdny odchovu byly obě skupiny krmeny identicky. Od 4. týdne
dostávala pokusná skupina probiotickou směs Enterococcus faecium SF 68 (NCIMB10415)
po dobu 30-ti dní. Obsah krmné dávky byl 1x109 KTJ/g. Přídavek probiotika Enterococcus
faecium SF 68 na tunu směsi v g/den: 35 g.
V průběhu pokusu byl skupinám 4x odebrán vzorek stolice, a to 0. den (na konci 3. týdne),
15. den (během krmení), 30. den (konec krmení) a 40. den (10 dnů od ukončení podávání
probiotik). Exkrementy byly odebírány do sterilních vzorkovnic (Vitrum, Česká republika).
Při rozborech bylo použito 10 g sterilně odebraného vzorku a homogenizováno
v pomnožovaním médium Nutrient Broth Peptone (Himedia, Itálie). Kultivace probíhala
plotnovou metodou pomocí roztěru, při níž byly stanovovány tyto skupiny mikroorganismů:
druh Enterococcus faecium na médiu HICrome E. faecium (Himedia, Italie) při teplotě 37 °C
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po dobu 48 h aerobně, druhy Escherichia coli O157:H7 a Clostridium perfringens byly
stanoveny ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně.
Po ukončení kultivace byly na jednotlivých Petriho miskách odečteny narostlé kolonie
a výsledek vyjádřen v KTJ/g. Vybrané kolonie byly dále vyizolovány a purifikovány
na selektivních živných půdách.
Mikrobiologické ukazatele byly měřeny ve dvou opakováních u každého odebraného vzorku.
Průměry z těchto dvou měření byly použity ve statistickém vyhodnocení. Program Statistica 8
(StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA) byl použit pro výpočet základních statistických charakteristik
a regresí (testování kvadratické funkce), rozdílů mezi skupinami vzorků v počtu
mikrobiálních kolonií (jednostupňové třídění analýzy rozptylu, včetně post hoc Duncanova
testu).
VÝSLEDKY A DISKUZE
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Obr. 1: Celkový počet bakterií druhu Escherichia coli O157:H7 [log KTJ/g]
v exkrementech v jednotlivých termínech odběru (0., 15., 30. a 40. den pokusu)
u kontrolní skupiny (K) a pokusné skupiny (PF) ve vzorcích
Kontrolní skupina (K): 1,04 + 0,01 * x - 0,00008 * x2 , R2 = -0,007, P<0,05
Pokusná skupina (PF): 1,0 - 0,01 * x + 0,0002 * x2 , R2 = -0,01, P<0,05
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Clostridium perfringens
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Obr. 2: Celkový počet bakterií druhu Clostridium perfringens [log KTJ/g]
v exkrementech v jednotlivých termínech odběru (0., 15., 30. a 40. den pokusu)
u kontrolní skupiny (K) a pokusné skupiny (PF) ve vzorcích
Kontrolní skupina (K): 1,4 + 0,04 * x + 0,0004 * x2 , R2 = 0,12, P<0,05
Pokusná skupina (PF): 2,0 - 0,03 * x + 0,0006 * x2 , R2 = -0,01, P<0,05
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Obr. 3: Celkový počet bakterií druhu Enterococcus faecium [log KTJ/g] v exkrementech
v jednotlivých termínech odběru (0., 15., 30. a 40. den pokusu) u kontrolní skupiny (K)
a pokusné skupiny (PF) ve vzorcích
Kontrolní skupina (K): 3,6 + 0,01 * x - 0,0001 * x2 , R2 = 0,02, P<0,0001
Pokusná skupina (PF): 3,6 +0,09 * x - 0,0015 * x2 , R2 = 0,53, P<0,0001
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Mikrobiologické stanovení počtu a zastoupení probiotika deklarované výrobcem
U probiotické skupiny PF, kde bylo použito probiotikum Enterococcus faecium SF 68 bylo
zjištěno, že počet 1 x 109 KBE/g i zastoupení této bakterie odpovídalo po celou dobu pokusu
tvrzení výrobce.
Předmětem této práce se stalo působení probiotického kmene Enterococcus faecium SF 68
na kvantitativní zastoupení bakterie druhu Clostridium perfringens a patogenní bakterie
Escherichia coli O157:H7 zvířecí střevní mikroflóry.
V průběhu experimentu se projevil účinek probiotického kmene Enterococcus faecium SF 68
jak na počty bakterií druhu Clostridium perfringens tak i na kmen Escherichia coli O157:H7.
Konkrétně jsme na Obr. 1 zaznamenali od 0. dne do 30. dne mírné snížení bakterie
Escherichia coli O157:H7. Od 30. až do 40. dne sledování se počty těchto bakterií u pokusné
skupiny PF opět statisticky průkazně zvyšovaly (P<0,0001). Na Obr. 2 jsme obdobně
zaznamenali i pokles klostridií. Počáteční hodnoty skupin K, PF začínaly přibližně
ve stejných hodnotách. U pokusné skupiny PF docházelo k postupnému snižování druhu
Clostridium perfringens do 30. dne. Od 30. dne došlo k mírnému vzestupu těchto bakterií.
V období bez přídavku pobiotika, tedy mezi 30. a 40. dnem, nebyl prokázán rozdíl (P>0,05).
V kontrolních skupinách (Obr. 1 a 2) docházelo k neustálému navyšování od 0. až do 40. dne
sledování. Probiotické kmeny bakterií zamezují přítomnosti a růstu potencionálních patogenů,
což se potvrdilo i v naší studii. Mezi možné patogeny řadíme například druhy Escherichia
coli, rod Clostridium a další. Tyto bakterie mohou při vyšším výskytu způsobovat infekce,
průjmová onemocnění a jiné zdravotní potíže (Rosenbaum, 2006).
Dále bylo z Obr. 3 patrné, že u pokusné skupiny PF (probiotikum Enterococcus faecium SF
68) došlo k výraznému nárůstu bakterií Enterococcus faecium od 0. až do 30. dne (o 1,3 log
KTJ/g), což dokazuje účinek podávané probiotické kultury. Od 30. do 40. dne počty bakterií
mírně poklesly (o 0,1 log KTJ/g). U kontrolní skupiny (K) přetrvával trend mírného
zvyšování až do konce pokusu. Pokusná skupina PF byla krmena probiotikem Enterococcus
faecium, což se také pozitivně projevilo jeho zvýšením v průběhu konzumace probiotik.
Zvýšení počtu těchto bakterií bylo také zaznamenáno ve studiích (Taras et al., 2007; Apás
et al., 2010), kde byl pozorován pozitivní vliv na různé hostitele (myši, kozy). Nicméně studie
účinku probiotika E. faecium na patogenní bakterie (E. coli, Clostridium) na hospodářských
zvířatech jsou velmi vzácné (Szabó et al., 2009).
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ZÁVĚR
Komplexně vzato, probiotický kmen Enterococcus faecium SF 68 by měl mít svými
obecnými vlastnostmi a schopnostmi příznivý vliv například na léčbu střevních zánětů a velké
množství studií (Frič, 2005; Liong, 2007) tuto jejich schopnost potvrdilo. Na druhé straně
existují i studie (Lata et al., 2007; Zbořil et al., 2005), které jejich jednoznačné příznivé
působení neprokázaly. V našem pokusu prokázal probiotický kmen Enterococcus faecium SF
68 schopnost potlačovat výkyvy ve skladbě střevní mikroflóry selat, respektive své inhibiční
účinky jak na patogenní kmen bakterie Escherichia coli O157:H7 tak i na druh Clostridium
perfringens.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce byla podpořena grantem IGA MENDELU TP5/2012.

SOUHRN
Cílem tohoto experimentu bylo zjistit účinek probiotického kmene Enterococcus faecium SF
68 na střevní mikroflóru selat. Byly sestaveny dvě skupiny selat po 40 zdravých kusech. První
experimentální skupina (PF) byla krmena probiotikem Enterococcus faecium SF 68
(NCIMB10415) a druhá kontrolní skupina (K) byla bez příjmu probiotik během celého
pokusu. Obě skupiny byly krmeny shodně první tři týdny chovu. Od 4 týdne dostávala
pokusná skupina probiotickou směs Enterococcus faecium SF 68 po dobu 30-ti dní. Fekální
vzorky byly odebrány ve dnech: 0 (na konci 3. týdne), 15 (během krmení), 30 (konec krmení)
a 40 (10 dnů po ukončení podávání probiotik). Fekální vzorky byly odebrány do sterilních
nádob. Z tohoto experimentu bylo zřejmé, že u pokusné skupiny (PF) krmené probiotikem
Enterococcus faecium SF 68 docházelo ke snížení celkového počtu patogenní bakterie
Escherichia coli O157: H7 a druhu Clostridium perfringens. Výsledky experimentu tedy
naznačují pozitivní účinek probiotické krmné směsi Enterococcus faecium SF 68 na zažívací
trakt prasat, a tím snižování rizika např. vzniku průjmových onemocnění.
Klíčová slova: mikrobiální osídlení, probiotika, selata
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VLIV DIFERENCOVANÉ APLIKACE DUSÍKU A SÍRY NA VÝNOS
A TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY ZRNA JEČMENE
THE YIELD AND GRAIN QUALITY OF SPRING BARLEY AFTER APPLICATION
OF NITROGEN AND SULPHUR
Barbora Kotková – Luděk Hřivna
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
The aim of the work was to check out the effect of nitrogen fertilizers and nitrogen fertilizers
with sulphur in nutrition of spring barley (variety Bojos). The yields, malting quality and
quality of protein complex were determined on grain samples. The highest yield achieved the
alternatives, where the fertilizer SAM (DASA) together with the higher intensity
of fertilization with nitrogen was applied. The application of the sulphur supported
the utilization of nitrogen and proved favourably in the content of proteins, it increased their
content to the optimal 10,9 – 11 % of N-substances in dry basis (variants 12 and 13 with
the sulphur dose of 50 kg.ha-1). The application of sulphur showed also in the fractional
composition of the proteinous complex. The representation of high-molecular D-hordeins (S rich) and the LMW glutelins (S- rich) was demonstrably increased in variants with applied
sulphur. The sum of albumin, globulin fraction and D-Hordeins in wholemeal groats moved
between 13,4 – 17,7 %. The changes of fractional protein composition caused by degradation
of high-molecular compounds during malting were confirmed. The content of D-hordeins,
soluble albumins and globulins in the malt in comparison with barley corn is markedly
increased (increase between 7,3 – 14,1 %). There is a hypothesis for increase of contens
of soluble nitrogen in the sweet wort, which is indispensable for propagation of yeast and fast
fermentation.
Keywords: grain quality, grain protein, crop nutrition, HPLC

ÚVOD
Síra patří k významným esenciálním živinám a jako taková je pro růst a vývoj rostlin
nezbytná. Hraje zásadní roli v rostlinném metabolismu, její nedostatek negativně ovlivňuje
kvalitu sklizně (Ceccotti et al., 1997; Zhao et al., 1999). Hlavní biochemickou úlohou síry
je tvorba disulfidických můstků mezi peptidickými řetězci a stabilizace bílkovinných struktur
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(Hawkesford, Kok, 2006). Zralá zrna ječmene obsahují celou škálu proteinů, které se liší svou
funkcí, umístěním, strukturou a dalšími fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Frakční
složení bílkovin ovlivňuje jak technologickou, tak i nutriční a nepřímo i hygienickou kvalitu
zrna (Kuktaite, 2004). Cílem práce bylo mimo jiné ověřit, zda má diferencovaná výživa
dusíkem a sírou vliv na zastoupení bílkovinných frakcí v zrnu ječmene a sladu.

MATERIÁL A METODY
Pokus byl založen na pozemku patřícím do katastru ZD Agrospol Velká Bystřice jako
maloparcelkový. Pozemky se nachází v klimatickém regionu mírně teplém, mírně vlhkém.
Půda je středně těžká, půdní typ hnědozem. Pro pokus byla použita odrůda ječmene jarního
Bojos, po předplodině cukrové řepě. Dne 23. března 2012 byl proveden výsev, který činil
4 MKS. Aplikace dusíkatých hnojiv a dusíkatých hnojiv se sírou byla provedena dle schématu
uvedeného v tab. 1. Každá z variant byla založena ve čtyřech opakováních, velikost parcel
brutto 21,6 m2 a pro sklizeň byla upravena na 14,3 m2 (13 x 1,1 m).
Tab. 1: Schéma pokusu
Termín aplikace
Po vzejití (DC 13)
Počátek sloupkování (DC 31)
Celkem (kg.ha-1)
Typ hnojiva
N (kg.ha-1)
Typ hnojiva
N (kg.ha-1)
N
S
Varianta
0
0
0
0
1
LAV 27
30
30
0
2
LAV 27
30
DAM
20
50
0
3
SA
30
30
36
4
SA
30
SAM
20
50
42
5
DASA
30
30
15
6
DASA
30
SAM
20
50
21
7
SAM
30
30
10
8
SAM
30
SAM
20
50
16
9
LAV + S1
30
30
30
10
LAV + S1
30
DAM
20
50
30
11
LAV + S2
30
30
50
12
LAV + S2
30
DAM
20
50
50
13
Pozn.: LAV 27 –ledek amonný s vápencem (27 % N, 20 % CaO, SA – síran amonný (20,3 % N, 24 % S), DASA
(26 % N, 13 % S), SAM (19 % N, 6 % S), DAM (30 % N), S1, S2 – elementární síra (1, 2 – značí velikost dávky).

Porost ječmene byl sklizen v plné zralosti maloparcelní sklízecí mlátičkou Wintersteiger.
U všech variant byl stanoven výnos zrna a jeho kvalita. Stanovena byla objemová hmotnost
(obilní měřič), přepad zrna nad sítem 2,5 a 2,8 mm (Steineckerovo prosévadlo), obsah N-látek
(dle Kjeldahla) a škrobu (dle Ewerse). Analýza procentuálního zastoupení jednotlivých
bílkovinných frakcí (gluteninů, hordeinů, albuminů a globulinů) v bílkovinném komplexu
zrna ječmene a sladu byla provedena pomocí HPLC s UV detekcí při vlnové délce 214 nm.
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Použitá kolona Vydac 218TP C18, vyhodnocení pomocí software AgilentChemstationfor LC
and LC/MS Systems.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Aplikace sirných hnojiv vede k vyššímu výnosu (Tandon,Messick, 2002). Na jednu tunu
výnosu zrna včetně slámy spotřebuje porost ječmene asi 4,2 kg síry. Nejnižší výnos zrna byl
zaznamenán u kontrolní varianty (7,51 t/ha), rozdíl byl statisticky průkazný. Nejvyšší výnos
dosahovaly varianty 7 a 9. Vyšší dávky dusíku se pozitivně projevily u všech variant, nicméně
rozdíly nebyly statisticky průkazné (obr. 1).
Vý nos zrna ječ mene
Vertikální s l oupc e označ ují 0,95 intervaly s polehlivos ti
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Obr. 1: Výnos zrna
Z hlediska kvality zrna je důležité zastoupení jednotlivých velikostních frakcí zrna. Čím vyšší
je podíl větších zrn, tím vyšší je předpokládaná extraktivnost suroviny, zejména škrobu.
Byla provedena frakcionace zrna a stanoven podíl zrna na sítě 2,8 mm a na sítě 2,5 mm. Podíl
zrn větších než 2,8 mm se pohyboval v rozmezí 69,2 – 76,8. Můžeme konstatovat, že celkově
bylo větší zrno sklizeno u variant s nižší intenzitou hnojení dusíkem. To je zřejmě způsobeno
nižším počtem klásků v klase a tím distribuce asimilátů do menšího počtu zásobních orgánů.
Aplikace síry se na velikosti zrna v tomto roce významně neprojevila (obr. 2). Přepad zrna na
sítě 2,5 mm se pohyboval v rozmezí 16,9 – 22,1 % (obr. 3).
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Obr. 2: Přepad zrna na sítě 2,8 mm (%)

Obr. 3: Přepad zrna na sítě 2,5 mm (%)
Objemová hmotnost zrna byla poměrně
variabilní, pohybovala se v rozmezí 66,6 –
69,9 kg.hl-1. Nejvyšší objemová hmotnost
byla zaznamenána u variant hnojených
přípravkem SAM a to jak při nižší,
tak i vyšší hladině aplikovaného dusíku.
Naopak nejnižší hodnoty byly naměřeny
u variant bez aplikované síry (var. 1-3).

-1

Obr. 4: Objemová hmotnost (kg.hl )

Vyšších hodnot dosahovalo zrno u variant
s nižší intenzitou hnojení dusíkem (obr. 4).

Optimální obsah bílkovin v zrnu ječmene je 10,7 – 11,5 % v sušině. Pokud sladovnické
ječmeny obsahují bílkovin méně, jsou sice dostatečně extraktivní, ale zároveň enzymaticky
slabé, a jsou proto hodnoceny jako sladařsky nevhodné. Obsah N-látek v zrnu byl zjištěn
v rozmezí 9,2 – 9,7 % u variant bez aplikované síry, hodnoty jsou tedy nevyhovující.
Nejvyšší obsah bílkovin byl zaznamenán u varianty 13 (obr. 5).

Obr. 5: Obsah N-látek (%)

Obr. 6: Obsah škrobu (%)¨¨
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Obsah škrobu se pohyboval v rozmezí 60,7 – 68,5 %. Varianty bez aplikované síry (1-3)
dosahovaly vyšších hodnot v porovnání s takto ošetřenými variantami. Nejnižší hodnoty byly
zaznamenány u varianty 13. U této varianty se zvýšilo množství N-látek na úkor nižšího
obsahu škrobu (obr. 5, 6).
Analýza bílkovinného komplexu zrna ječmene
Zastoupení jednotlivých skupin proteinů je závislé na celkovém obsahu bílkovin v ječmeni.
Hulín et al. (2008) uvádí: albuminy 12,1 %, globuliny 8,4 %, prolaminy 25% a gluteliny
54,5 %. Mezi další identifikované proteiny přítomné v ječném zrnu patří tzv. protein Z, který
náleží do skupiny ječných serpinů. Je hydrofobní a v ječmeni se vyskytuje ve volné i vázané
podobě; tvoří přibližně 5 % albuminové frakce. Je uložen v endospermu, přičemž jeho syntéza
je regulována v průběhu zrání zrna v závislosti na zásobách dusíku, potažmo tedy na úrovni
hnojení dusíkem (Hejgaard, 1982; Giese, Hopp, 1984; Sorensen, 1993). Zastoupení na síru
bohatých vysokomolekulárních D-hordeinů se prokazatelně zvyšovalo u variant s aplikovanou
sírou. Suma albuminové, globulinové frakce a D-hordeinů v celozrnném šrotu se pohybovala
v rozmezí 13,41 – 17,7 % (obr. 7).

Obr. 7: D-hordeiny, albuminy a globuliny (%)
Potřeba síry pro ječmen je spjata z asi 80 - 90 % s tvorbou bílkovin a sirných aminokyselin.
Sloučeniny obsahující síru hrají důležitou roli při tvorbě aroma a chuti piva, zvláště typu
ležáků (Anness, Bamforth, 1982). Prolaminy byly podle strukturních a funkčních vlastností
rozděleny do tří skupin a to na S-Poor (chudé na síru: C hordeiny), S-Rich (bohaté na síru: B
a γ hordeiny) a HMW (high molecular weight: D hordeiny). Pouze skupiny hordeinů B a C
lze považovat za typické hordeiny. Vzájemně se liší nejen molekulárními hmotnostmi,
ale i zastoupením sirné aminokyseliny cysteinu (Černý, Šašek, 1998).
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Obr. 8: C-hordeiny: S - poor (%)
Zastoupení na síru chudé subfrakce C-hordeinů bylo poměrně vyrovnané a pohybovalo se
v rozmezí 8,18 – 8,9 % (obr. 8).
B-hordeiny jsou prolaminy bohaté na síru, jejich molekulová hmotnost se pohybuje v rozmezí
32 – 45 kDa a jsou největší hordeinovou frakcí (80 %). Oproti předpokladům se nepotvrdil
vliv aplikované síry na jejich procentuální zastoupení, nejvyšší obsah byl pozorován u variant
1-3 bez aplikace síry (obr. 9).

Obr. 9: B-hordeiny (%)
Gluteliny jsou zatím nejméně prozkoumanou bílkovinnou frakcí zrna, což je dáno jejich
špatnou rozpustností a proto nutným použitím vysoce účinných rozpouštědel a extrakčních
podmínek, což může často způsobit jejich denaturaci, eventuálně degradaci. Navíc jako
poslední extrahovaná frakce jsou mnohdy ovlivněny předchozími úpravami a kontaminovány
reziduálními proteiny ostatních frakcí, zejména prolaminy, které jsou klasickou Osbornovou
metodou neúplně extrahovány (Wilson et al., 1981). Jsou rozpustné jen v alkalických
roztocích. Tvoří asi 30 % proteinů ječmene. Jsou lokalizovány téměř výhradně v endospermu
zrna. Rmutováním nejsou rozštěpeny a v nezměněné podobě přecházejí do mláta (Briggs,
Hough, 1981).
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Obr. 10: Nízkomolekulární vysokomolekulární podjednotky glutelinů (%)
Obsah nízkomolekulárních podjednotek glutelinů, které jsou označovány jako S-rich, měl
vzrůstající tentenci v závislosti na dávce aplikované síry. Jejich zastoupení bylo nejvyšší
u variant 10 a 12 s nižší hladinou hnojení dusíkem a aplikovanou elementární sírou v dávce
30 i 50 kg/ha. Obsah vysokomolekulárních podjednotek glutelinů byl poměrně vyrovnaný
a pohyboval se v rozmezí 4,8 – 5,7 %, opět můžeme zaznamenat mírně vzrůstající trend
v závislosti na aplikaci síry (obr. 10).
Analýza bílkovinného komplexu ječného sladu
V ječném zrnu se síra vyskytuje převážně ve formě volných sirných aminokyselin.
Za určitých podmínek mohou v průběhu sladování vznikat z těchto látek sloučeniny
ovlivňující nepříznivě senzorickou kvalitu piva. Patří k nim např. dimethylsulfid (DMS)
a jeho prekursory S-methyl-L-methionin (SMM) a dimethylsulfoxid (DMSO) přítomné
ve sladu, neboť se tvoří při klíčení ječmene. DMSO je také produktem rozpadu SMM během
hvozdění (Narziss et al., 1979; Anness,Bamforth, 1982). Basařová et al. (2010) uvádí,
že DMS v koncentracích již okolo 35–40 μg.l-1 může být v pivu senzoricky nepříznivý.
Vzhledem k tomu, že DMS a SMM obsahují síru, lze předpokládat, že jejich koncentraci
ovlivňuje obsah síry v obilce. Ze studie Zhao et al. (2006) vyplývá, že aplikací síry
je významně ovlivněna sladovnická jakost zrna, dochází ke zvýšení aktivity hydrolytických
enzymů, a současně se zvyšuje koncentrace prekursorů DMS ve sladu. Je-li ovšem dávka síry
přiměřená a odpovídá požadavkům rostlin, nedochází k nárůstu její koncentrace v zrně
a nejsou tak vytvořeny předpoklady pro vyšší obsah PDMS ve sladu (Hřivna et al., 2010).
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Obr. 12: D-hordeiny, albuminy a globuliny ječmene a sladu (%)
Jak je patrné z obr. 12, obsah D-hordeinů, albuminů a globulinů se ve sladu v porovnání
s ječným zrnem výrazně zvyšuje, obsah albuminů a dalších rozpustných proteinů vzrůstá
během procesu klíčení degradací výšemolekulárních proteinů. Je zde tedy předpoklad pro
zvýšení obsahu rozpustného dusíku ve sladině, který je nezbytný pro pomnožení kvasnic
a rychlé prokvašení. Z uvedených frakcí se zásadní význam přisuzuje β-globulinu, který
je vzhledem k nízké hodnotě izoelektrického bodu 4,9 blízké pH piva a vysokému obsahu
cysteinu podílí na tvorbě nebiologických zákalů v pivu (Görg et al., 1992; Basařová et al.,
2010).
Zastoupení nízkomolekulárních a vysokomolekulárních podjednotek glutelinů se v porovnání
se zrnem ječmene (obr. 10), vzhledem k jejich výše uvedeným vlastnostem, výrazněji nemění
(obr. 13)

Obr. 13: Nízko- a vysokomolekulární podjednotky glutelinů (%)
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Zastoupení na síru chudých C-hordeinů bylo u všech variant vyrovnané a pohybovalo se
v rozmezí 9,06 – 9,58 % (obr. 14).

Obr. 14: C-hordeiny (%)
B-hordeiny jsou prolaminy bohaté na síru, jejich molekulová hmotnost se pohybuje v rozmezí
32 – 45 kDa a jsou největší hordeinovou frakcí (80 %). Jejich obsah ve sladu je poměrně
výrazně redukován, dochází k jejich degradaci na nížemolekulární sloučeniny. Jejich
zastoupení u jednotlivých variant je vyrovnané (obr. 15).

Obr. 15: B-hordeiny (%)
ZÁVĚR
V rámci pokusu byl hodnocen vliv diferencované aplikace dusíku a síry na jakost zrna
ječmene a jeho sladovnickou hodnotu. Obsah N-látek v zrnu byl zjištěn v rozmezí 9,2 – 9,7 %
u variant bez aplikované síry, hodnoty jsou tedy nevyhovující.

Aplikace síry podpořila

utilizaci dusíku a projevila se příznivě v obsahu bílkovin, zvýšila jejich obsah na optimálních
10, 9 – 11 % N-látek v sušině (varianty 12 a 13 s dávkou síry 50 kg.ha-1). Hlavní pozornost
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byla zaměřena na studium bílkovinného komplexu zrna ječmene a sladu. Byly zjištěny
výrazné rozdíly v zastoupení bílkovinných frakcí v závislosti na aplikaci síry a změny
způsobené degradací vysokomolekulárních sloučenin v průběhu sladování.

PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou Interní grantové agentury Mendelovy univerzity v Brně
(IP 9/2012).

SOUHRN
V rámci pokusu byl ověřován účinek dusíkatých hnojiv a dusíkatých hnojiv se sírou
při výživě jarního ječmene. Byl hodnocen výnos zrna a jeho technologické parametry,
sladovnická jakost zrna a kvalita bílkovinného komplexu. Nejvyšší výnos dosahovaly
varianty, u kterých bylo aplikováno hnojivo SAM (DASA) spolu s vyšší intenzitou hnojení
dusíkem. Aplikace síry podpořila utilizaci dusíku a projevila se příznivě v obsahu bílkovin,
zvýšila jejich obsah na optimálních 10, 9 – 11 % N-látek v sušině (varianty 12 a 13 s dávkou
síry 50 kg.ha-1). Současně se aplikace síry projevila i ve frakčním složení bílkovinného
komplexu.
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s aplikovanou sírou. Suma albuminové, globulinové frakce a D-hordeinů v celozrnném šrotu
se pohybovala v rozmezí 13,4 – 17,7 %. Byly potvrzeny změny frakčního složení bílkovin
způsobené degradací vysokomolekulárních sloučenin v průběhu sladování. Obsah
D-hordeinů, rozpustných albuminů a globulinů se ve sladu v porovnání s ječným zrnem
výrazně zvyšuje (nárůst v rozpětí 7,3 – 14,1 %). Je zde tedy předpoklad pro zvýšení obsahu
rozpustného dusíku ve sladině, který je nezbytný pro pomnožení kvasnic a rychlé prokvašení.
Klíčová slova: kvalita zrna, výnos zrna, bílkovinný komplex, HPLC
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VPLYV PRÍDAVKU β -GLUKÁNOVÉHO KONCENTRÁTU
NA ORGANOLEPTICKÉ VLASTNOSTI A TRVANLIVOSŤ MUFFINOV
THE INFLUENCE OF β-GLUCAN CONCENTRATE ON THE ORGANOLEPTIC
PROPERTIES AND THE SHELF LIFE OF MUFFINS
Mária Kováčová – Ladislav Dodok – Livia Žofajová
Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9,
812 37 Bratislava
ABSTRACT
β-glucan concetrate from brewers yeast prepared in our laboratory was applied into bakery
products - muffins. β-glucan concetrate containing 59,15 % of β-glucan was added in
the amount of 1g or 2 g on 6 pcs. of muffins. Sensory evaluation of muffins was focused
on external and internal attributes. The panelists evaluated the samples with graphic scale and
hedonic scale of 5 and 9 point. The overall acceptance of muffins was the best for muffins
with addition of 2 g of β-glucan concentrate. The shelf life of muffins was tested with the
measurement of penetration made by penetrometer into the crumb of muffins 2, 24 and 48
hours after baking. With the supplement of the 2 g of β-glucan concentrate was better shelf
life of muffins observed, after 48 hours of storage decreased the penetration of muffins with
the supplement of the 2 g of β-glucan to 63 % of initial value while in control muffins to 19,7
%. The results indicate, that because β-glucan has the important role in immune system,
supplement

of β-glucan concetrate to muffins increases their health benefit (1 muffin

contains 197 mg of β-glucan), improve their organoleptic properties and shelf life too.
Keywords: β-glucan, muffin, sensory analysis, shelf-life
ÚVOD
V súčasnej dobe je trh zaplavený množstvom potravín v rôznych kvalitatívnych a cenových
kategóriách. Aby boli potraviny ponúkané výrobcom konkurencie schopné, musia popri cene
upútať aj organoleptickými vlastnosťami, s čím úzko súvisí ich trvanlivosť. Starnutie
pekárskych výrobkov je výsledkom prebiehajúcich zmien, ku ktorým dochádza po procese
pečenia, s výnimkou mikrobiologických pochodov. Rozhodujúce procesy starnutia prebiehajú
vo vnútri výrobkov (napr. striedka v chlebe). V užšom slova zmysle sa starnutím rozumejú
len zmeny striedky chleba, pečiva a rôznych pekárskych výrobkov. Procesy starnutia sa často
mylne zamieňajú s vysychaním, pričom ide o dva rôzne procesy, ktoré prebiehajú súčasne.
Trvanlivosť sa interpretuje ako výsledok starnutia a mikrobiologických zmien.
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Jednou z možností predĺženia trvanlivosti pekárskych výrobkov je prídavok hydrokoloidov,
ktoré sú často aplikované do rôznych potravinových systémov. Medzi hydrokoloidy patria aj
β-glukány alebo glukány. Sú špecifickou skupinou polysacharidov, v ktorých sú jednotky
glukózy viazané v polohách β-(13) glykozidovou väzbou (Freimund et al., 2003). Zdrojmi
β-glukánov sú niektoré baktérie, vláknité huby, kvasinky, riasy a vyššie rastliny,
predovšetkým obilniny, ako napríklad ovos a jačmeň. Podľa Ferreira et al. (2010)
a Worrasinchai et al. (2006) β-glukány získané z pivovarských kvasníc môžu byť aplikované
do rôznych potravín ako zahusťovadlo, hydrokoloid, prísada viažuca tuk či stabilizátor
emulzií. Ako náhrada tuku a stabilizátory emulzie typu olej vo vode boli použité
v majonézach (Worrasinchai et al., 2006), ako prídavok na obohatenie potravín o zdraviu
prospešné vlastnosti v jogurtoch (Piotrowska et al., 2009).
Produkty s prídavkom β-glukánov sú tiež dôležité v prevencii mnohých chronických
ochorení, ako aterosklerózy, rakoviny alebo hypercholesterolémie. Ako cenná zložka stravy
ľudí sa β-glukány podieľajú na zlepšení ich imunitného systému (Piotrowska et al., 2009).
Cieľom práce bolo aplikovať β-glukánový koncentrát z pivovarských kvasníc pripravený
v laboratórnych podmienkach do pekárskeho výrobku – muffinov na zvýšenie biologickej
hodnoty potraviny dôležitej pre zdravie konzumenta. Pozornosť bola venovaná senzorickému
hodnoteniu a sledovaniu trvanlivosti muffinov s prídavkom β-glukánového koncentrátu.
MATERIÁL A METÓDY
β-glukánový

koncentrát:

β-glukánový

koncentrát

bol

pripravený

v laboratórnych

podmienkach zo sušených pivovarských kvasníc, čo je predmetom pripravovanej publikácie.
Obsahoval 59,15 % β-glukánu, ktorý sme stanovili enzýmovou metódou pomocou
komerčného kitu „Mushroom and yeast β-glucan“ (Megazyme, Írsko).
Príprava muffinov: Pripravili sme 3 druhy muffinov – kontrolné muffiny bez prídavku
β-glukánového koncentrátu, muffiny s prídavkom 1 g β-glukánového koncentrátu na 6 ks
muffinov a s prídavkom 2 g β-glukánového koncentrátu na 6 ks muffinov. Muffiny sme
pripravili zo surovín zakúpených v obchodnej sieti podľa domáceho receptu.
Senzorická analýza muffinov: Senzorického hodnotenia sa zúčastnilo 10 hodnotiteľov.
Hodnotil sa celý výrobok (jeho vzhľad a textúra), zvlášť striedka (pružnosť, pórovitosť
a tvrdosť), farba, vôňa a chuť, ale aj celková chutnosť muffinov, celková vôňa, farba
a prijateľnosť. Boli použité grafické stupnice a 5-bodové a 9-bodové hedonické stupnice.
Súčasťou testu bol aj spotrebiteľský preferenčný test, v ktorom sa pomocou 9 bodovej
stupnice (Baixauli et al., 2008) sledoval postoj a záujem hodnotiteľov o daný výrobok.
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Pripravené muffiny sa senzoricky hodnotili v deň pečenia (4 hodiny po upečení). Vzorky boli
podávané pri teplote miestnosti.
Meranie hĺbky prieniku penetračního telesa do muffinov: Tvrdosť muffinov počas
skladovania sme sledovali pomocou penetrometra AP 4/1 (VEB Feinmess, Nemecko).
Meracie teleso malo hmotnosť 25 g a polomer pol-guľovej časti 12,5 mm. Muffiny sme
analyzovali vychladnuté, a to 2 hodiny, 24 a 48 hodín po upečení pri teplote miestnosti.
Sledovali sme hĺbku prieniku penetračného telesa do striedky muffinu so šírkou 2 cm po 30
sekundovom pôsobení testovacej koncovky.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
1. Senzorické hodnotenie muffinov
Senzorické hodnotenie bolo zamerané na posúdenie vonkajších aj vnútorných znakov.
Vzhľad a textúra muffinov boli hodnotené použitím 9-bodovej hedonickej stupnice,
pružnosť, pórovitosť a tvrdosť striedky použitím 5-bodovej hedonickej stupnice. Výsledky
senzorickej analýzy, ktorej sa zúčastnilo 10 hodnotiteľov, sú uvedené v Tab. 1.
Tab. 1: Bodové hodnotenie vzhľadu, textúry a vlastností striedky muffinov
Vzorka
Znak
Kontrolka
β-glukánový
β-glukánový
koncentrát (1g)

koncentrát (2g)

Výrobok

Vzhľad

7,2

7,0

6,7

(1-9 b)

Textúra

7,4

7,4

7,0

Striedka

Pružnosť

2,4

2,8

3,0

(1-5 b)

Pórovitosť

3,6

3,4

3,4

Tvrdosť

4,1

4,1

4,1

V tabuľke sú uvedené priemerné hodnoty z 10 stanovení.
(1-9 b) – 9-bodová hedonická stupnica
(1-5 b) – 5- bodová hedonická stupnica
Kontrolka – muffiny bez prídavku β-glukánového koncentrátu, β-glukánový koncentrát
(1g) – muffiny s prídavkom 1 g β-glukánového koncentrátu, β-glukánový koncentrát (2g) –
muffiny s prídavkom 2 g β-glukánového koncentrátu
Podľa hodnotiteľov boli muffiny bez prídavku β-glukánového koncentrátu (kontrolka)
najmenej pružné a vykazovali najväčšiu pórovitosť. Pružnosť muffinov rástla so zvyšujúcim
sa obsahom β-glukánového koncentrátu v dôsledku schopnosti β-glukánu ako hydrokoloidu
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viazať vodu (až 13,34 g vody/ 1 g vzorky). Vzhľad a textúra sa však vplyvom narastania
obsahu β-glukánu mierne zhoršili, o 0,5 bodu resp. 0,4 bodu v porovnaní s kontrolkou.
Farbu a vôňu muffinov hodnotitelia posudzovali pomocou 5-bodovej hedonickej stupnice,
zatiaľ čo intenzitu jednotlivých chutí zaznamenávali na 10 cm úsečkách (začiatok 0 %,
koniec 100 %). Výsledky hodnotenia obsahuje Tab. 2.
Tab. 2: Bodové hodnotenie farby a vône muffinov a percentuálne hodnotenie chuťových
kvalít bezlepkových muffinov
Vzorka
Znak
Kontrolka
β-glukánový
β-glukánový
koncentrát (1g)

koncentrát (2g)

Farba

Typická muffinová

2,7

2,8

2,8

(1-5 b)

Žĺtková

2,6

2,8

2,9

Vôňa

Kvasnicová

3,8

3,9

4,1

(1-5 b)

Pivová

4,6

4,7

4,5

Bylinná

4,4

4,5

3,8

Sladká

57,1

58,2

57,2

Slaná

1,5

1,3

1,4

Kyslá

2,8

1,5

2,9

Chuť

Horká

0,7

1,6

1,9

(%)

Kvasnicová

6,1

7,8

4,6

Bylinná

2,9

1,8

1,6

Pivová

1,2

1,7

2,4

Neutrálna

41,7

25,6

29,9

V tabuľke sú uvedené priemerné hodnoty z 10 stanovení.
(1-5 b) – 5- bodová hedonická stupnica
Kontrolka – muffiny bez prídavku β-glukánového koncentrátu, β-glukánový koncentrát
(1g) – muffiny s prídavkom 1 g β-glukánového koncentrátu, β-glukánový koncentrát (2g) –
muffiny s prídavkom 2 g β-glukánového koncentrátu
Prídavok β-glukánového koncentrátu sa na farbe muffinov v porovnaní s kontrolkou výrazne
neprejavil. U všetkých muffinov hodnotitelia označili kvasnicovú aj pivovú vôňu za
nevýraznú (1 bod silne výrazná, 5 bodov absolútne nevýrazná), a teda vôňa piva sa do
koncentrátu nevniesla, čo je priaznivé zistenie vzhľadom na fakt, že β-glukánový koncentrát
195

bol pripravený z pivovarských kvasníc. Popri primerane sladkej chuti mali muffiny najvyššie
hodnotenú neutrálnu chuť, bez cudzích príchutí. Neutrálna chuť bola prídavkom
β-glukánového koncentrátu mierne zoslabená, pričom ale toto zoslabenie nie je v korelácii
s obsahom β-glukánového koncentrátu.
Súčasťou senzorického hodnotenia muffinov bolo hodnotenie príjemnosti farby, vône a chuti
pomocou grafickej stupnice (10 cm úsečka). Celkový dojem z farby a vône, celkovú chutnosť
a celkovú prijateľnosť hodnotitelia určili na základe deskriptívnej analýzy pomocou
9-bodovej stupnice. Výsledky hodnotenia celkových ukazovateľov sú zosumarizované
v Tab. 3.
Tab. 3: Celková prijateľnosť muffinov
Znak
Kontrolka

β-glukánový

β-glukánový

koncentrát (1g)

koncentrát (2g)

64,4

53,8

58,0

7,2

6,9

6,8

59,5

54,9

62,4

6,7

6,4

6,5

58,1

58,7

60,3

Celková chutnosť1

6,2

6,9

6,7

Celková

6,7

6,7

6,8

5,9

6,1

6,1

Príjemnosť farby
(%)
Celkový dojem
z farby1
Príjemnosť vône
(%)
Celkový dojem
z vône1
Príjemnosť chuti
(%)

prijateľnosť1
Spotrebiteľský
preferenčný test1
1

charakteristiky popisované pomocou 9-bodovej hedonickej stupnice

V tabuľke sú uvedené priemerné hodnoty z 10 stanovení.
Kontrolka – muffiny bez prídavku β-glukánového koncentrátu, β-glukánový koncentrát
(1g) – muffiny s prídavkom 1 g β-glukánového koncentrátu, β-glukánový koncentrát (2g) –
muffiny s prídavkom 2 g β-glukánového koncentrátu
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Kontrolný muffin mal podľa hodnotiteľov najpríjemnejšiu farbu, čo sa odzrkadlilo aj na
celkovom dojme z farby, kedy hodnotitelia na 9-bodovej stupnici označili najčastejšie bod 7
– „stredne sa mi to páči“. Hodnotenie príjemnosti farby aj celkového dojmu z farby muffinov
s β-glukánovým koncentrátom je v porovnaní s kontrolkou málo odlišné. Najpríjemnejšiu
vôňu mali muffiny s prídavkom 2 g β-glukánového

koncentrátu, no napriek tomu celkový

dojem z vône bol v porovnaní s kontrolkou hodnotený o 0,2 bodu nižšie. Čo sa týka celkovej
prijateľnosti pripravených muffinov, najviac prijateľný pre hodnotiteľov bol muffin
s prídavkom 2 g β-glukánového
potvrdil, že β-glukánový

koncentrátu. Spotrebiteľský preferenčný test muffinov

koncentrát neznížil preferencie výrobku oproti kontrolke

a hodnotitelia sa priklonili k vyjadreniu „chutí mi to a jedol/jedla by som to teraz aj potom“.
2. Hĺbka prieniku penetračného telesa do muffinov
Výsledky senzorického hodnotenia muffinov s prídavkom β-glukánového koncentrátu
v množstve 2 g/6 ks muffinov potvrdili, že toto množstvo β-glukánového koncentrátu
priaznivo vplýva na senzorické vlastnosti výrobku a je v porovnaní s kontrolnou vzorkou
hodnotiteľmi akceptovateľné. Sledovali sme preto aj ďalšiu významnú vlastnosť muffinov
s prídavkom 2 g β-glukánového koncentrátu, a to trvanlivosť vyjadrenú hĺbkou prieniku
penetračného telesa (penetráciou) do striedky muffinov počas skladovania. Pre názornejšie
porovnanie trvanlivosti obidvoch typov muffinov sme z nameraných hodnôt penetrácie
vypočítali údržnosť penetrácie v percentách. Údržnosť penetrácie počas skladovania muffinov
je graficky znázornená na Obr. 1.
Po 24 hodinách skladovania bol pozorovaný v kontrolke aj v mufinoch s β-glukánovým
koncentrátom výrazný pokles v prieniku penetračného telesa do striedky muffinov. Keďže sa
jedná o bezlepkový výrobok s vysokým obsahom škrobu, môže to byť spôsobené
retrogradáciou škrobu, kedy sa zmazovatený škrob vracia späť ku kryštalickej štruktúre, čo je
sprevádzané uvoľňovaním vody zadržanej škrobom. Následkom toho muffiny tuhnú a tvrdnú.
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Obr. 1: Závislosť údržnosti penetrácie od dĺžky skladovania muffinov
Napriek

porovnateľným

hodnotám

penetrácie

je

údržnosť

penetrácie

v kontrolke

a v muffinoch s β-glukánovým koncentrátom výrazne rozdielna, a to 30,3 % resp. 43,5 %, čo
je dané rozdielom v hodnotách penetrácie na začiatku skladovania. β-glukánový koncentrát
sa prejavil pozitívne na trvanlivosti muffinov aj počas ďalšieho skladovania, kedy po 48
hodinách údržnosť penetrácie klesla v kontrolke na 19,7 %, kým v muffinoch
s β-glukánovým koncentrátom iba na 63,0 %. Prídavok β-glukánového koncentrátu má teda
vplyv na trvanlivosť muffinov z dlhodobejšieho skladovania z dôvodu spomalenia
retrogradácie škrobu v muffinoch (Satrapai & Suphantharika, 2007), ako aj zvýšenej väznosti
vody v porovnaní so škrobom.
ZÁVER
Pridanie β-glukánov do potravín nielen zvyšuje ich biologickú hodnotu, ale zároveň
spôsobuje zmeny v ich senzorických a fyzikálnochemických vlastnostiach, čo sú kľúčové
faktory pri rozhodovaní sa spotrebiteľa o kúpe výrobku. Výsledky senzorického hodnotenia
muffinov s prídavkom

β-glukánového koncentrátu v množstve 2 g/6 ks muffinov

a sledovania ich trvanlivosti naznačujú, že majú potenciál stať sa zdravou potravinou. Pri
konzumácii 1 ks muffinu sa príjme so ľudského organizmu 197 mg β-glukánu, ktorý sa radí
ku zložkám, ktoré sú významné v prevencii a liečbe civilizačných ochorení.
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SÚHRN
β-glukánový koncentrát z pivovarských kvasníc pripravený v našom laboratóriu bol
aplikovaný do pekárskeho výrobku – muffinov. β-glukánový koncentrát s obsahovom 59,15
% β-glukánu bol pridaný v množstve 1 g resp. 2 g na 6 ks muffinov. Senzorické hodnotenie
muffinov bolo zamerané na posúdenie vonkajších aj vnútorných znakov. Pri analýze boli
použité 5 bodové a 9 bodové hedonické stupnice a grafické stupnice. Celková prijateľnosť
muffinov bola najvyššie hodnotená pre muffiny s prídavkom 2 g β-glukánového koncentrátu.
Trvanlivosť muffinov bola charakterizovaná meraním hĺbky prieniku penetračného telesa
penetrometra do striedky muffinov 2, 24 a 48 h po upečení. Prídavok 2 g β-glukánového
koncentrátu zlepšil trvanlivosť muffinov, po 48 h skladovania klesla penetrácia muffinov
s prídavkom 2 g β-glukánového koncentrátu na 63 % počiatočnej hodnoty, kým v kontrolných
muffinoch na 19,7 %. Výsledky naznačujú, že pretože β-glukán zohráva dôležitú úlohu
v imunitnom systéme, prídavok β-glukánového koncentrátu do muffinov zvýši ich zdravotný
úžitok (jeden muffin obsahuje 197 mg β-glukánu), zlepší ich organoleptické vlastnosti ako aj
ich trvanlivosť.
Kľúčové slová: β-glukán, muffiny, senzorická analýza, trvanlivosť
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VLIV POŘADÍ LAKTACE A ČETNOSTI VRHU NA OBSAHY ZÁKLADNÍCH
SLOŽEK V MLÉCE KOZ PLEMENE HNĚDÁ KRÁTKOSRSTÁ
EFFECT OF PARITY AND LITTER SIZE ON BASIC MILK COMPONENTS IN
MILK OF BROWN SHORT-HAIRED GOAT
Šárka Králíčková − Leona Konečná − Jan Kuchtík − Radek Filipčík
Ústav chovu a šlechtění zvířat, AF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
Evaluation of effect of parity (PA) and litter size (LS) on daily milk yield and basic milk
composition (contents of total solids, fat, total protein, casein and lactose) was carried out on
an organic farm in Olešenka. The experiment involved 32 goats of Brown short-haired breed.
Goats were on the 1st (n=15), 2nd (n=10) and 3rd (n=7) lactation; 15 of them gave birth to
singles and 17 to twins. Kidding occurred from January to March. During the experiment, all
goats were reared on permanent pasture. The PA had a significant effect on all monitored
parameters. Systematic factors LS had a significant effect only on daily milk yield (DMY), on
the other hand, this factor had no significant effect on basic milk composition. The highest
DMY and contents of basic milk components, except lactose content, were found in goats on
the second parity. The higher DMY was expected in goats with twins compared to goats with
singles, but the opposite trend proved to be true.
Keywords: goat milk, parity, litter size, daily milk yield, composition
ÚVOD
V současné době je v České republice chováno přes 23 000 koz (Bucek et al., 2011)
a očekává se i v budoucnu mírný nárůst stavů, přesto stále patří chov koz mezi ty méně
početné v rámci chovu hospodářských zvířat. V posledním desetiletí byl rozvoj toho chovu
registrován zejména v rámci ekologické produkce.
Kozí mléko je svým složením velmi podobné mléku kravskému, což umožňuje jeho poměrně
široké využití pro následné zpracování. Na druhou stranu je kozí mléko často využíváno jako
alternativa za již zmiňované mléko kravské, a to zejména díky své nízké alergenitě a snadné
vstřebatelnosti (Mowlem, 2005). V dnešní době je spotřeba kozího mléka nízká, pouze 0,1 litr
na osobu a rok, ovšem jak uvádí Hanuš et al. (2008) díky jeho zdravotním benefitům bude
nadále stoupat i hodnota kozího mléka v lidské výživě, což by se mohlo odrazit na navýšení
spotřeby.
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Chemické složení kozího mléka je ovlivněno celou řadou faktorů, kromě těch stěžejních jako
jsou plemeno a výživa, nemalou roli sehrávají také pořadí laktace a četnost vrhu, proto byl
zvolen předmětem naší studie právě vliv pořadí laktace a četnosti vrhu na dojivost a základní
složky mléka.
MATERIÁL A METODIKA
Studie se uskutečnila na ekologické farmě Olešenka na Vysočině. Do pokusu bylo zapojeno
32 koz plemene Hnědá krátkosrstá koza, přičemž kozy byly na první (15 ks), druhé (10 ks)
a třetí (7 ks) laktaci. Co se týká četnosti vrhu, 15 koz porodilo jedináčky a 17 dvojčata.
Odstav kůzlat probíhal v období od konce ledna do konce března 2012, následně se začalo
s dojením 2x denně pomocí strojního dojícího zařízení. Po celou dobu pokusu sestávala
krmná dávka z pastvy na trvalých travních porostech (ad libitum), sena (ad libitum),
minerálního lizu (ad libitum), 0,5 kg/kus/den mačkaného ovsa a během dojení bylo podáváno
0,5 kg/kus/den směsi pro kozy dojící (VK DRCMAN). V průběhu experimentu byly kozy
chovány v jednom stádě a za shodných podmínek.
Individuální vzorky mléka byly získány 7x v průběhu měsíců dubna až září 2012 z ranního
dojení. Denní nádoj byl měřen s přesností 0,01 l. Vzorky mléka byly ihned po nadojení
zchlazeny na teplotu 5-8 °C a převezeny do rozborových laboratoří na MENDELU v Brně,
kde byly následně hodnoceny pomocí standardních laboratorních metod na obsahy sušiny
v % (gravimetricky dle ČSN ISO 6731, 1998), tuku v % (Gerberovou metodou dle ČSN ISO
2446, 2001), bílkovin a kaseinu v % (na přístroji PRO-MILK dle ČSN 570530, 1974)
a laktosy v % (polarimetricky dle ČSN 570530, 1974).
Data byla vyhodnocena s pomocí matematicko-statistického balíku STATISTICA 9.0,
přičemž byl zohledněn vliv systematického efektu pořadí laktace (3 třídy) a četnosti vrhu
(2 třídy). Pro stanovení průkazných rozdílů byl použit Tukeyův HSD test.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledky hodnocení denní dojivosti a obsahů základních složek kozího mléka v závislosti na
pořadí laktace a četnosti vrhu jsou uvedeny v tabulce č. 1 a 2. Faktor pořadí laktace měl
statisticky průkazný (P ≤ 0,01) vliv na denní dojivost a obsah sušiny a tuku a statisticky
průkazný (P ≤ 0,05) vliv na obsahy celkových bílkovin, kaseinu a laktosy. Výše uvedené
závěry se shodují s výsledky studií Zumby et al. (2004), Carnicelliho et al. (2008)
a Strzałkowské et al. (2010), naproti tomu např. Zeng a Escobar (1995) nezaznamenali ve své
studii vliv tohoto faktoru na žádnou ze základních složek mléka.
202

V rámci naší studie bylo zjištěno, že kozy na první laktaci (PL 1) měli nejnižší denní dojivost
(D), přičemž kozy na druhé (PL 2) a třetí (PL 3) laktaci vyprodukovaly totožné množství
mléka za den; ke stejným závěrům dospěli také Zeng a Escobar (1995). Nicméně, kozy PL 2
měly průkazně vyšší obsahy sušiny (S), tuku (T), bílkovin (B) a kaseinu (K) oproti kozám PL
1 a PL 3. Naproti tomu, ve studii Strzałkowské et al. (2010) byla zjištěna nejvyšší D, stejně
jako nejvyšší obsahy S, T, B a K u koz PL 1. Stejně tak, vyjma dojivosti, tomu bylo ve studii
Zumby et al. (2004), přičemž autoři zaznamenali nejvyšší dojivost u koz PL 3. Obsah laktosy
(L) byl v rámci naší studie nejvyšší u koz PL 1, přičemž kozy PL 2 a PL 3 vykazovali shodný
obsah. Např. Carnicella et al. (2008) zjistili během jejich experimentu statisticky vyšší
a shodný obsah L u koz PL 1 a PL 2. Dále, Strzałkowská et al. (2010) zaznamenali nejvyšší
obsah L u koz PL 2 a Zumbo et al. (2004) u koz PL 3.
Tab. 1: Průměrné hodnoty dojivosti a obsahových složek mléka v závislosti na pořadí
laktace
Pořadí laktace
PL 1
PL 2
PL 3
Sign.
Ukazatel
± sx
± sx
± sx
1,61±0,061
2,50±0,106
2,51±0,153
Dojivost (l/den)
**
A
B
B
11,27±0,128
A

11,77±0,143
B

11,19±0,160
A

**

3,22±0,092
A

3,62±0,105
B

3,24±0,128
A

**

Bílkoviny (%)

2,91±0,039
a

2,93±0,047
a

2,85±0,045
b

*

Kasein (%)

2,12±0,025
a

2,17±0,029
b

2,12±0,029
a

*

4,49±0,020

4,40±0,040
b

4,40±0,032
b

*

Sušina (%)
Tuk (%)

Laktosa (%)

a

Mezi hodnotami v řádcích s rozdílnými písmeny (A, B, C, D) je statisticky vysoce průkazný (P≤0,01) rozdíl, ** P≤0,01; Mezi hodnotami
v řádcích s rozdílnými písmeny (a, b, c, d, e) je statisticky průkazný (P≤0,05) rozdíl, * P≤0,05

Z tab. 2 vyplývá, že faktor četnosti vrhu měl statisticky průkazný (P ≤ 0,05) vliv pouze na
denní dojivost, nikoliv však na základní obsahové složky mléka. Stejné závěry vyplývají také
ze studií autorů Zumbo et al. (2004) a Carnicella et al. (2008). Co se týká nádoje, byla
očekávána vyšší D u koz s dvojčaty, jako tomu bylo např. ve studii Zumby et al. (2004).
Autor tento fakt vysvětluje větším množstvím placentárních hormonů vyprodukovaných
během těhotenství a během sání kůzlat. Nicméně v naší studii tomu bylo naopak. Výše

203

zmíněný autor, na rozdíl od výsledků naší studie, zaznamenal statisticky průkazný vliv
četnosti vrhu kromě nádoje také na obsah L, přičemž kozy s jedináčky měli více L v mléce.
Tab. 2: Průměrné hodnoty dojivosti a obsahových složek mléka v závislosti na četnosti
vrhu
Četnost vrhu
Jedináčci
Dvojčata
Sign.
Ukazatel
± sx
± sx
Dojivost (l/den)
Sušina (%)
Tuk (%)
Bílkoviny (%)
Kasein (%)
Laktosa (%)

2,22±0,093
a
11,27±0,128
3,22±0,092
2,91±0,039
2,12±0,025
4,49±0,020

2,04±0,089
b
11,77±0,143
3,62±0,105
2,93±0,047
2,17±0,029
4,40±0,040

*
NS
NS
NS
NS
NS

Mezi hodnotami v řádcích s rozdílnými písmeny (a, b, c, d, e) je statisticky průkazný (P≤0,05) rozdíl, * P≤0,05; NS nesignifikantní

ZÁVĚR
Na základě výše uvedených výsledků lze konstatovat, že hodnocené zootechnické faktory,
zejména pak pořadí laktace má významný vliv jak na denní dojivost, tak na základní složky
kozího mléka, tedy na sušinu, tuk, celkové bílkoviny, kasein i laktosu. V případě četnosti vrhu
byl statisticky prokázán pouze vliv na výši denní dojivosti.
PODĚKOVÁNÍ
Studie vznikla za podpory interního grantového projektu MENDELU v Brně IGA TP
01/2012.

SOUHRN
Zhodnocení vlivu pořadí laktace a četnosti vrhu na výši obsahu mléčných složek (sušiny,
tuku, bílkovin, kaseinu a laktosy) se uskutečnilo na ekologické farmě Olešenka na Vysočině,
která chová kozy plemene hnědá krátkosrstá. Do pokusu bylo zapojeno 32 koz na první
(n=15), druhé (n=10) a třetí (n=7) laktaci. Porody probíhaly v lednu, únoru a březnu, přičemž
15 koz porodilo jedináčky a 17 koz mělo dvojčata. Během celého sledování se denní krmná
dávka skládala převážně z pastvy na trvalých travních porostech. Faktor pořadí laktace měl
průkazný vliv na denní dojivost a také na všechny sledované složky mléka. Naproti tomu,
četnost vrhu průkazně ovlivňovala pouze DMY, nikoli však obsahové složky. Byla zjištěna
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průkazně vyšší DMY a obsahové složky (vyjma laktosy) u koz na druhé laktaci. Dále, oproti
našemu očekávání, byl zjištěn vyšší nádoj u koz s jedináčky.
Klíčová slova: kozí mléko, shoda, litr, denní nádoj, složení
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DISKRIMINAČNÍ ANALÝZA FT-NIR SPEKTROMETRIE
PŘI ZPRACOVÁNÍ MLÉKA A SÝRŮ
DISCRIMINANT ANALYSIS FT-NIR SPECTROSCOPY
IN TREATMENT OF MILK AND MILK PRODUCTS
Michaela Králová − Zuzana Procházková − Veronika Svobodová
− Bohumíra Janštová − Hana Přidalová − Lenka Vorlová
Ústav hygieny a technologie mléka, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární
a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno

ABSTRACT
The aim of this study was to use the discriminant analysis of milk and cheese by Fourier
transform near infrared spectroscopy method (FT-NIRs). Raw milk samples (n = 78) were
obtained from Czech farms. Pasteurised milk (n = 24), UHT milk (n = 32), Edam (n = 100)
and smoked Edam (n = 50) were obtained from the market. The spectra of samples were
measured on the integration sphere in reflectance mode with the use of transflectance cell
(milk) and compressive cell (cheese) in the spectral range of 10 000 – 4000 cm-1 with 100
scans. Ten principal components were used for all the calibration models. High variability
was described between raw and heat treatment milk but great similarity was found between
the pasteurized and UHT milk samples. 100% variability was described between the spectra
of Edam and smoked Edam. Thus, discriminant analysis by FT-NIRs is suitable method for
the determination of chosen steps of treatment of milk and cheese Edam.
Keywords: discriminant analysis, milk, cheese, near infrared spectroscopy
ÚVOD
V posledních letech se stává blízká infračervené spektrometrie (NIRs), která patří mezi rychlé
a nedestruktivní metody, stále více používanou metodou pro hodnocení jakosti potravin.
V potravinářském průmyslu představují bezpečnost a kvalita potravin stále diskutovaná
témata, která přímo souvisejí s lidským zdravím a sociálním pokrokem. Spotřebitelé stále
častěji

vyhledávají

kvalitu

u

potravinářských

výrobků

a

očekávají,

že

výrobci

a maloobchodníci poskytnou výrobky vysoké jakosti. Všechny tyto faktory zdůrazňují
potřebu vyzvednout spolehlivé metody pro hodnocení kvality potravin. Vzhledem
k požadavkům praxe je nezbytné vyvinout rychlé a účinné metody jako jsou NIRs techniky
za účelem stanovení kvality potravin (Cen a He, 2007).
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Diskriminační analýza umožňuje hodnocení rozdílů mezi dvěma nebo více skupinami objektů
charakterizovaných více znaky. Obyčejně se dále dělí na techniky, které interpretují rozdíly
mezi předem stanovenými skupinami objektů, a techniky, kde je cílem klasifikace objektů
do skupin. Klasická klasifikační diskriminační analýza, zavedená Ronaldem Fisherem v roce
1936, patří mezi metody zkoumání vztahu mezi skupinou p nezávislých znaků, zvaných
diskriminátorů, a jednou kvalitativní závisle proměnnou – výstupem (Meloun a Militký,
2004). Diskriminační analýza NIR spektrometrie patří mezi spektrální klasifikační techniku.
Tato technika určuje, do které třídy známých materiálů v kalibračním modelu neznámý
vzorek patří. Výsledek analýzy je pak zaznamenán jako jméno třídy nebo tříd, které jsou
hodnocenému spektru nejpodobnější. Součástí výsledku bývá také tzv. Mahalanobisova
vzdálenost, tj. vzdálenost neznámého vzorku od těžiště vyhodnocené třídy. Při tvorbě
kalibračního modelu jsou všechny spektrální informace shrnuty ve spektru do souboru nových
proměnných, tzv. faktorů neboli hlavních komponent (Principal Components), kdy každý
faktor reprezentuje nezávislý zdroj proměnlivosti v kalibračních datech (Nicolet CZ, 2007).
Cílem práce bylo využití diskriminační analýzy metodou blízké infračervené spektrometrie
při posouzení vybraných kroků (tepelné ošetření) v průběhu zpracování mléka a sýrů.
MATERIÁL A METODY
Celkem bylo vyšetřeno 134 vzorků mléka. Syrové mléko (n = 78) bylo získáno z 3 farem
Jihomoravského kraje. Vzorky pasterovaného mléka (n = 24) a UHT mléka (n = 32) byly
zakoupeny v tržní síti České republiky. Za účelem homogenizace byly vzorky temperovány
na 40 °C, poté promíchány a po ochlazení na 20 °C byly přeneseny na Petriho misky
a s použitím transflektanční kyvety o tloušťce vrstvy 0,1 mm proměřeny na spektrometru.
Vzorky sýrů eidamu (n = 100) a uzeného eidamu (n = 50) byly získány v tržní síti České
republiky. Před vlastním proměřením byly nastrouhány a umístěny do kompresní kyvety.
Měření všech vzorků probíhalo na spektrometru FT-NIR Nicolet Antaris (Thermo electron
Corporation, Madison, USA) ve spektrálním rozsahu 10000 – 4000 cm-1 se 100 scany.
Spektra byla měřena na integrační sféře v režimu reflektance. Čas snímání jednoho spektra se
pohyboval okolo 1,5 min (Jankovská a Šustová, 2003; Růžičková a Šustová, 2006a).
Naměřená data byla zpracována pomocí programu TQ Analyst verze 6.2.1.509 metodou
diskriminační analýzy. Pro všechny vytvořené modely bylo použito 10 Principal components
a spektrum bez matematických úprav.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Metoda diskriminační analýzy byla použita pro posouzení způsobu tepelného ošetření mléka.
Byla porovnána spektra syrového, pasterovaného a UHT mléka. Příklad spekter je uveden
na obrázku č. 1. Model diskriminační analýzy byl vytvořen za podmínek uvedených v části
materiál a metodika, v rozsahu regionu 8 072,50 - 4 564,25 cm-1. Všechny vzorky syrového
mléka byly zařazeny do správné skupiny, viz tab. 1. Na obr. 2 je zřetelné průkazné rozdělení
skupin syrového a pasterovaného mléka. Stejných výsledků bylo dosaženo při porovnání NIR
spekter syrového a UHT mléka. Problematikou posouzení vlivu tepelného ošetření mléka
metodou diskriminační analýzy na NIR spektra se zabývala Jankovská (2004), která zjistila,
že spektra vzorků pasterovaného mléka se významně odlišují od vzorků syrového mléka.

UHT

pasterované

syrové

Obr. 1: Spektra syrového, pasterovaného a UHT mléka
Tab. 1: Třídy mléka, sýrů a Mahalanobisova vzdálenost
skutečná třída
vypočítaná třída
v
nejbližší třída

nv

syrové (n = 78)

syrové (n = 78)

0,66

pasterované (n = 78)

4,09

pasterované (n = 24)

pasterované (n = 18)

1,00

UHT (n = 18)

1,23

UHT (n = 6)

1,05

pasterované (n = 6)

1,18

UHT (n = 21)

1,33

pasterované (n = 11)

1,53

pasterované (n = 11)

1,06

UHT (n = 21)

1,25

eidam (n = 100)

eidam (n = 100)

1,01

uzený eidam (n = 100) 5,91

uzený eidam (n = 50)

uzený eidam (n = 50)

0,77

eidam (n = 50)

UHT (n = 32)

5,88

v = vzdálenost, nv = nejbližší vzdálenost. V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty.
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Obr. 2: Diskriminační analýza pasterovaného (□) a syrového (∆) mléka
K chybnému zařazení spekter došlo u tepelně ošetřeného mléka jak šetrnou pasterací, tak
UHT ohřevem (tab. 1). Z tabulky je patrné, že čtvrtina spekter pasterovaného mléka byla
chybně zařazena do skupiny UHT mléka. V případě UHT mléka došlo k chybnému zařazení
třetiny vzorků do skupiny pasterovaného mléka. Nebyl zde zaznamenán průkazný rozdíl, jak
vyplývá z výsledků uvedených na obr. 3. Vzorky jsou shromážděny v obdélníkovém obrazci
vlevo dole, vzájemně se prolínají a není zde patrný žádný náznak rozlišení do jednotlivých
clusterů.

Obr. 3: Diskriminační analýza UHT (□) a pasterovaného (∆) mléka
Při porovnání spekter vzorků eidamů a uzených eidamů byla nalezena 100% variabilita
(region 9 881,46 - 4 119,21 cm-1 při jednobodové linii, minimum v rozsahu 8 998,23 4 944,59 cm-1). Příklad spekter obou druhů sýrů je uveden na obr. 4. Rozlišení diskriminační
analýzou je patrné z obr. 5.
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uzený eidam

eidam

Obr. 4: Spektra eidamu a uzeného eidamu

Obr. 5: Diskriminační analýza eidamu (□) a uzeného eidamu (∆)
V každém vymezeném obdélníku v diagonálním uspořádání je umístěn daný cluster
pro jednotlivé třídy sýrů. Počty vzorků a nejbližší třída, zjištěná na základě Mahalanobisovy
vzdálenosti, jsou uvedeny v tab. 1. Pomocí diagnostiky Eigenanalysis (analýza „charakteru“)
byla určena distribuce spektrální variability hlavních komponent kalibračních modelů (Nicolet
CZ, 2007). Výsledky této diagnostiky umožnily posoudit dostatečnost nezávislých zdrojů
spektrální variability vzhledem k množství tříd. K ověření správnosti modelů byla provedena
vnitřní kalibrace.
Jankovská (2004) se zaměřila na problematiku změn spekter souvisejících s preanalytickou
úpravou vzorků. Zjistila, že není rozdíl mezi spektry získanými z kraje a ze středu plátku sýra.
Pokud ale došlo k porušení struktury celistvosti plátku sýra, došlo ke kvalitativní změně
spekter a musely být použity jiné kalibrační modely. Metodou diskriminační analýzy je
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možné prokázat rozdíly mezi NIR spektry tavených sýrů vlivem odlišného způsobu chlazení
(Jankovská, 2004.) Na přesnost měření metodou NIR spektrometrie má vliv i teplota
v okamžiku měření vzorků (Růžičková a Šustová, 2006b). Metoda diskriminační analýzy byla
využita při sledování průběhu zrání tvarůžků (Králová a kol., 2012) a eidamských sýrů
(Králíková a kol., 2007). Králíková a kol. (2007) uvádí, že tato technika je schopna rozlišit
různé výrobce eidamských sýrů stejné tučnosti, kdy rozdíly byly potvrzeny již po prvním
měsíci zrání.
ZÁVĚR
Metoda

diskriminační

analýzy

představuje

jednu

z kvalitativních

metod

FT-NIR

spektrometrie vhodných pro posouzení způsobu zpracování mléka a sýrů. Touto metodou je
možné prokázat rozdíly mezi NIR spektry syrového a tepelně ošetřeného mléka. Při porovnání
NIR spekter pasterovaného a UHT mléka však nebylo dosaženo dostatečného rozlišení, což
bylo patrné z velkého počtu chybně zařazených vzorků do předem stanovených tříd.
Při porovnání spekter vzorků eidamů a uzených eidamů byla nalezena 100% variabilita.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za podpory výzkumného záměru MSM6215712402 Veterinární aspekty
bezpečnosti a kvality potravin.

SOUHRN
Cílem práce bylo využití diskriminační analýzy mléka a sýrů metodou blízké infračervené
spektrometrie s Fourierovou transformací. Vzorky syrového mléka (n = 78) byly získány
na farmách České republiky. Pasterované mléko (n = 24), UHT mléko (n = 32), eidam (n =
100) a uzený eidam (n = 50) byly zakoupeny v tržní síti. Spektra vzorků byla měřena na
integrační sféře v režimu reflektance s použitím transflektanční kyvety (mléko) a kompresní
kyvety (sýr) ve spektrálním rozsahu 10 000 – 4000 cm-1 se 100 scany a 10 Principal
component. Vysoká variabilita byla popsána mezi syrovým a tepelně ošetřeným mlékem.
Mezi pasterovaným a UHT mlékem však byla nalezena značná podobnost. 100% variabilita
byla zjištěna také mezi spektry vzorků eidamu a uzeného eidamu. Diskriminační analýza FTNIRs tak představuje vhodnou metodu pro posouzení vybraných kroků v průběhu zpracování
mléka a sýrů.
Klíčová slova: diskriminační analýza, mléko, sýr, blízká infračervená spektrometrie
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OBSAH FTALÁTU V ROSTLINNÝCH OLEJÍCH PO SKLADOVÁNÍ
PHTHALATE CONTENT IN VEGETABLE OILS AFTER STORAGE
Magdalena Krejčíková – Alžbeta Jarošová
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
For the analysis of di-n-butyl phthalate (DBP) and di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) was
used 26 samples of vegetable oils. These samples were analyzed first after buying oils and
then after storage at room temperature. The concentration of DBP and DEHP are determined
by high performance liquid chromatography. Lipophilic character of PAEs and their
accumulation in oils was confirmed. Throughout the experiment was statistically highly
significant difference (p<0,01) between the concentrations of DBP and DEHP. Average
concentrations of DBP, DEHP and phthalates sum (DBP and DEHP) in comparing different
types of oils did not differ statistically significantly (p˃0,05). During the experiment has been
demonstrated in all kinds of oils statistically significant downward trend (p<0,05) at
concentration of DBP and statistically significant upward trend (p<0,05) at concentration of
DEHP depending on storage time. Differences in the accumulation of PAEs are probably due
to their different physico-chemical properties.
Keywords: phthalates, di-n-butyl phthalate, di-2-ehtylhexyl phthalate, vegetable oils
ÚVOD
Estery kyseliny ftalové (PAE – phthalic acid esters, ftaláty) patří do skupiny prakticky
všudypřítomných organických kontaminantů životního prostředí (VELÍŠEK, 2002).
Enviromental Protection Agency (EPA) v USA zařadila šest esterů kyseliny ftalové (PAE)
mezi prioritní rizikové polutanty (znečišťující látky). Patří k nim dimethyl ftalát (DMP),
diethyl ftalát (DEP), di-n-butyl ftalát (DBP), di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP), di-n-octyl ftalát
(DOP) a dibutylbenzyl ftalát (BBP) (Jarošová, 2000). Ftaláty s vyšší molekulovou hmotností
ftalátů, jako je di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP), se primárně používají jako změkčovadla
v polyvinylchloridových (PVC) produktech (CAO, 2010), jakými jsou hračky, podlahoviny,
stavební materiály, vybavení bytových, kancelářských a automobilových interiérů, kabely
a zdravotní pomůcky (infúzní a transfúzní sety aj.) (ŠUTA, 2005). Zatímco ftaláty nižší
molekulové hmotnosti, jako je například diethyl-ftalát (DEP), di-n-butyl ftalát (DBP), butyl
benzyl ftalát (BBzP), jsou široce používány jako rozpouštědla a fixační činidla v parfémech
a jako přísada do prostředků osobní hygieny a kosmetiky (CAO, 2010). Nejsou v polymeru
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chemicky vázané, tudíž se mohou uvolňovat do prostředí, a proto se nacházejí ve všech
složkách životního prostředí (VELÍŠEK, 2002). Velké množství ftalátů se však uvolňuje
nejenom během jejich užívání, ale i při nakládání s plastovými odpady (uložení na skládky,
spalování). Dochází tak zhruba k 63%-nímu úniku. Hlavní znečišťovanou částí životního
prostředí je půda (kolem 77 %) následovaná vodou (21 %) (HUNTER a UCHRIN, 2000).
Nejhojněji se vyskytujícím ftalátem v životním prostředí je DEHP (LATINI, 2005).
Ačkoliv akutní toxicita PAE je relativně nízká, neustále běžící výroba vystavuje populaci
chronickému působení. Dlouhodobé účinky na živý organismus jsou předmětem výzkumu
v mnoha laboratořích (JAROŠOVÁ, 2000). Při chronickém příjmu vykazují ftaláty, zejména
di-2-ethylhexyl ftalát, také teratogenní a karcinogenní účinky (karcinom jaterních buněk),
mohou ovlivnit i reprodukční schopnost organismu (snížení hmotnosti varlat, vaječníků, počtu
spermií) (VELÍŠEK, 2002). Ftaláty potenciálně narušují lidský hormonální systém, pohlavní
vývoj i reprodukci. Současně potenciálně podněcují vznik astmatu a kožních nemocí u malých
dětí (WORMUTH aj., 2006). Některé ftaláty jsou považovány za vývojově toxické a látky
poškozující reprodukci (WITASSEK aj., 2011).
K expozici člověka ftalátům může dojít až po požití potraviny nebo vody (orálně), z ovzduší
(inhalačně), dermální absorpcí nebo parenterální aplikací (CORY-SLECHTA, 2008). Z těchto
možností je nejdůležitější příjem potravinami a to nejvíce těmi, které mají vysoký obsah tuku,
v němž se ftaláty kumulují (VELÍŠEK, 2002). Díky lipofilnímu charakteru ftalátů může také
docházet k akumulaci z krmiva a z prostředí v živočišných tkáních, svalovině, tuku a dále také
mohou ftaláty přecházet z trávícího traktu do mléka, což vede k dalšímu potenciálnímu
ohrožení řetězce a tím i člověka (RHIND aj., 2005).
Cílem této práce bylo zjistit úroveň kontaminace rostlinných olejů ftaláty, a zda při
skladování rostlinných olejů dochází k vyluhování ftalátů.
MATERIÁL A METODY
K analýze

ftalátů

bylo

v obchodních

řetězcích

Jihomoravského

kraje

zakoupeno

26 rostlinných olejů v plastových obalech. Mezi zakoupenými oleji bylo 10 slunečnicových
olejů, 9 řepkových olejů, 5 olivových olejů a 2 oleje vícedruhové.
Tyto vzorky olejů byly analyzovány na obsah PAE (DBP a DEHP) po zakoupení a poté po
jejich sedmiměsíčním skladování při pokojové teplotě.
K detekci PAE byly použity ověřené metody pro stanovení DBP a DEHP v potravinách
(JAROŠOVÁ aj., 1998, 1999).
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Všechna laboratorní skla byla v průběhu přípravy vzorku proplachována hexanem.
Pro separaci esterů kyseliny ftalové ve vzorcích rostlinných olejů byla použita gelová
permeační chromatografie. K dočištění byla použita koncentrovaná kyselina sírová. Vzorky
byly odpařeny a odparek byl rozpuštěn v acetonitrilu pro HPLC stanovení. Ftaláty byly
stanoveny metodou HPLC s kolonou Zorbax Eclipse C8 a UV detekcí při vlnové délce
224 nm. Výsledné koncentrace byly vypočítané na základě kalibrační křivky v software
Agilent Chemstation for LC and LC/MS systems. Výsledky byly následně statisticky
zpracovány za pomoci programu STATISTICA 10.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Po celou dobu experimentu byl pozorovaný statisticky vysoce průkazný rozdíl (p<0,01) mezi
koncentracemi DBP a DEHP.
Průměrné koncentrace DBP a DEHP, jež jsou uvedeny v následující tabulce, se při porovnání
jednotlivých druhů olejů statisticky průkazně nelišily (p>0,05), což poukazuje na fakt, že druh
rostlinného oleje zřejmě neovlivňuje kumulaci ftalátů.
Tab. 1: Průměrné koncentrace DBP a DEHP (mg.kg-1) ve vzorcích rostlinných olejů
analyzovaných po zakoupení (září 2011) a po 7. měsíci skladování (duben 2012)
Druh oleje
Září 2011 – po zakoupení
Duben 2012 – po 7. měsíci
skladování
DBP (mg.kg-1)

DEHP (mg.kg1

DBP (mg.kg-1)

DEHP (mg.kg-1)

)

Slunečnicové

22,30 ± 7,77

0,86 ± 1,71

10,16 ± 6,51

3,88 ± 8,40

Řepkové

24,54 ± 7,75

0,47 ± 1,34

16,2 ± 11,0

9,67 ± 13,21

Olivové

22,52 ± 10,62

Nd (˂0,2)

13,64 ± 4,97

8,56 ± 10,52

Vícedruhové

24,82 ± 1,20

Nd (˂0,2)

16,89 ± 11,96

24,03 ± 24,03

Nejvyšší koncentrace DBP po zakoupení olejů byla naměřena ve vzorku olivového oleje
37,93 mg.kg-1. Naopak nejnižší koncentrace DBP byla naměřena ve vzorku řepkového oleje
9,35 mg.kg-1. Koncentrace DEHP po zakoupení olejů byly v téměř všech vzorcích
nedetekovatelné.
Nejvyšší koncentrace DBP po 7. měsíci skladování olejů byla naměřena ve vzorku řepkového
oleje 32,36 mg.kg-1. Naopak nejnižší koncentrace DBP byla naměřena v jiném vzorku
řepkového oleje 1,62 mg.kg-1. Koncentrace DEHP byla po 7. měsíci skladování olejů
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v 15 vzorcích nedetekovatelná. Nejvyšší koncentrace DEHP byla naměřena ve vzorku
vícedruhového oleje 48,06 mg.kg-1.
Průměrné koncentrace DBP v průběhu skladování ve slunečnicových, řepkových, olivových
i vícedruhových olejích se statisticky významně lišily a byl prokázán statisticky průkazný
klesající trend (p<0,05).

Obr. 1: Koncentrace DBP v mg.kg-1 v olejích v průběhu skladování
Průměrné koncentrace DEHP v průběhu skladování ve slunečnicových, řepkových, olivových
i vícedruhových olejích se statisticky významně lišily a byl prokázán statisticky průkazný
stoupající trend (p<0,05).

Obr. 2: Koncentrace DEHP v mg.kg-1 v olejích v průběhu skladování
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Výsledky tedy naznačily, že se hlavně DEHP akumuloval v olejích, čímž byl potvrzen jeho
lipofilní charakter. Rozdíly v kumulaci PAE jsou pravděpodobně dány jejich rozdílnými
fyzikálně-chemickými vlastnostmi. VELÍŠEK (2002) i STAPLES aj. (1997) uvádí,
že s rostoucí relativní molekulovou hmotností klesá rozpustnost ftalátů ve vodě a stoupá
hodnota rozdělovacího koeficientu oktan-1-ol/voda, který je mírou lipofility sloučenin.
Jelikož DBP má menší molekuly s kratším, nerozvětveným řetězcem a jeho relativní
molekulová hmotnost je nižší, můžeme usoudit, že je méně lipofilní než DEHP. VELÍŠEK
(2002) také uvádí, že vyšší ftaláty jsou při pokojové teplotě prakticky netěkavé, pouze
u nižších esterů může docházet k významnějšímu odpařování.
Dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, resp. vyhlášky č. 53/2002
Sb., bylo stanoveno přípustné množství ftalátů (vyjádřené jako suma DEHP a DBP)
v potravinách s vyšším obsahem tuku na 4 mg.kg-1. Přijetím legislativy EU v r. 2004 byl tento
limit pro ftaláty z vyhlášky vypuštěn a v současné době nejsou v této problematice zavedeny
limitní hodnoty. Avšak za předpokladu platnosti těchto limitů by byly shledány jako
nevyhovující téměř všechny námi analyzované oleje (jak po zakoupení olejů, tak po jejich
skladování).
ZÁVĚR
V této studii byl potvrzený lipofilní charakter PAE a jejich kumulace v olejích.
Ke kontaminaci rostlinných olejů může docházet již při pěstování surovin, při samotném
výrobním procesu olejů nebo v důsledku migrace ftalátů z plastových obalů při skladování.
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že kumulaci ftalátů v rostlinných olejích
neovlivňuje druh oleje.
Vzhledem k všudypřítomné kontaminaci životního prostředí ftaláty a vzhledem k nebezpečí
potenciální kontaminace potravního řetězce by se měly tyto sloučeniny monitorovat.
Jednou z cest postupného snížení rizika ftalátů je prosazovat náhrady toxických ftalátů jinými
zdravotně nezávadnými látkami, např. citráty, fenol alkyl sulfonáty, benzoáty, a to zvláště při
výrobě materiálů používaných v zemědělství, potravinářství a zdravotnictví.

SOUHRN
Pro analýzu di-n-butyl ftalátu (DBP) a di-2-ethylhexyl ftalátu (DEHP) bylo použito 26 vzorků
rostlinných olejů. Tyto vzorky byly analyzovány nejprve po zakoupení olejů a poté po jejich
sedmiměsíčním skladování při pokojové teplotě. Koncentrace DBP a DEHP se stanovila
pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Byl potvrzený lipofilní charakter PAE
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a jejich kumulace v olejích. Po celou dobu experimentu byl pozorovaný statisticky vysoce
průkazný rozdíl (p<0,01) mezi koncentracemi DBP a DEHP. Průměrné koncentrace DBP,
DEHP i sumy ftalátů (DBP i DEHP) při porovnání jednotlivých druhů olejů se statisticky
průkazně nelišily (p>0,05). V průběhu experimentu byl prokázán ve všech druzích olejů
statisticky průkazný klesající trend (p<0,05) v koncentraci DBP a statisticky průkazný
stoupající trend (p<0,05) v koncentraci DEHP v závislosti na době skladování. Rozdíly
v kumulaci PAE jsou pravděpodobně dány jejich rozdílnými fyzikálně-chemickými
vlastnostmi.
Klíčová slova: ftaláty, di-n-butyl ftalát, di-2-ethylhexyl ftalát, rostlinné oleje
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NOVÉ RECEPTURY PRO VÝROBU BEZLEPKOVÉHO TRVANLIVÉHO PEČIVA
NEW RECIPES FOR PRODUCTION GLUTEN-FREE BISCUITS
Jindřiška Kučerová – Hana Lexmaulová
Ústav technologie potravin, AF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
The work is described and evaluated five recipes for the production of gluten-free biscuits.
The formulas used corn, buckwheat, amaranth and soy flour, as well as fat, sugar and eggs.
Some recipes have been enriched by the addition of curd, honey or nuts and flavored with
cocoa, cinnamon or vanilla sugar. Baked biscuits were evaluated two groups of evaluators:
students and coeliacs. Descriptors were evaluated: total aroma, crispness, flavor, sweet taste,
flavor and overall impression. The evaluation results of both groups of evaluators were in
some descriptors very different. Statistically highly significant differences (P<0.01) between
groups of assessors is most evident in the descriptor evaluation sweet taste. Coeliacs perceive
sweet taste biscuits intensely. Both groups of evaluators were evaluated by descriptor overall
impression as the best gluten-free biscuits two variants of amaranth and buckwheat flour with
the addition of honey and walnuts.
Keywords: celiac disease, biscuits, recipes, sensory evaluation
ÚVOD
Celiakie (celiakální sprue, glutenová enteropatie) je chronické střevní onemocnění,
charakterizované trvalou nesnášenlivostí lepku (glutenu) a typickými zánětlivými změnami
sliznice tenkého střeva. Lepek je hlavní součástí obilních zrn pšenice, žita, ječmene i ovsa. Při
celiakii je nutné zcela vyloučit všechny potraviny, obsahující mouku z těchto obilovin, a to
i ve stopových množstvích. Mezi rostlinné potraviny povolené pro bezlepkovou dietu patří
brambory, rýže, kukuřice, sója, pohanka, proso, amarant, luštěniny, tuky, ořechy a z dalších
ovoce, zelenina, čokoláda, káva, čaj. Gorinstein et al. (2002) doporučují zejména amarant,
luštěniny a sóju. Nedoporučují, kromě běžně zakázaných obilovin také rýži a kukuřici. Uvádí,
že mohou vést k alergickým reakcím typu atopických dermatitid a astmatu. Jako sladidlo lze
použít řepný cukr, třtinový cukr, med i melasu. Pokud není lepek z potravy trvale a úplně
vyloučen, dochází v průběhu doby k vyčerpání imunitního systému. Nabídka a dostupnost
bezlepkových potravin se výrazně zlepšila, avšak bezlepkových sušenek je na trhu malý výběr
a vysoká je i jejich cena, proto každá nová receptura pro celiaky je přínosem.
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MATERIÁL A METODY
Bylo vytvořeno 6 receptur pro výrobu sušenek. Sušenky č. 1 byly klasické s pšeničnou
moukou a ostatních 5 druhů (sušenky č. 2 – 5) bylo bezlepkových. Receptury všech druhů
sušenek jsou uvedeny v tab. 1. Sušenky byly vyrobeny následujícím postupem. Nejdříve byly
smíchány sypké suroviny: mouka a cukr (případně kakao, skořice) a poté byly přidány ostatní
suroviny. Med byl vmíchán do těsta mírně rozehřátý. Těsto bylo důkladně vyhněteno
a následně zpracováno vyválením a vykrájením tvarů sušenek, bez odležení. Sušenky byly
pečeny 8–11 min v předehřáté troubě na 150–180 °C.
Tab. 1: Receptury sušenek
č. 1
pšeničné
množství surovina
150 g
pš. m. hladká
150 g
pš. m. polohr.
120 g
100 g
1ks

tuk Hera
cukr moučka
vejce

č. 4
pohankovo-amarantové+
příchuť 1.tvaroh, 2. kakao
100 g
pohank. m. hl.
100 g
amarant. m. hl.
100 g
sójová hl. m.
120 g
tuk Hera
100 g
cukr moučka
1ks
vejce
125 g
tvaroh nízkotučný
20 g
kakao

č. 2
kukuřičné
množství surovina
100 g
kukuřičná m. mix
100 g
kukuřičná m. hl.
100 g
sójová hl. m.
120 g
tuk Hera
100 g
Cukr moučka
1ks
vejce

č. 3
pohankovo-amarantové
množství surovina
100 g
pohanková m. hl.
100 g
amarantová m. hl.
100 g
sójová hl. m.
120 g
tuk Hera
100 g
cukr moučka
1ks
vejce

č. 5
pohankovo-amarantové +
příchuť 1.med, 2.skořice
100 g
pohank. m. hl.
100 g
amarant. m. hl.
100 g
sójová hl. m.
120 g
tuk Hera
100 g
Cukr moučka
1ks
vejce
50 g
Včelí med lesní
4g
skořice mletá

č. 6
pohankovo-amarantové +
příchuť 1.ořechy, 2.vanilka
100 g
pohank. m. hl.
100 g
amarant. m. hl.
100 g
sójová hl. m.
120 g
tuk Hera
100 g
cukr moučka
1ks
vejce
100 g
vlašské ořechy
60 g
vanilinový cukr

Upečené sušenky byly hodnoceny senzoricky dvěma skupinami hodnotitelů. První skupina
byli studenti Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně (49 studentů) a druhá
skupina celiaci, přítomní na Setkání celiaků (48 osob). Hodnoceny byly deskriptory: celková
vůně, křehkost, příchuť, sladká chuť, celková chuť a celkový dojem. Deskriptory byly
hodnoceny pomocí 100 bodových grafických stupnic se slovním popisem krajních bodů
a středního bodu. 100 bodů znamenalo nejlepší hodnocení. Výsledky byly statisticky
zpracovány parametrickými testy programem STATISTICA 8.0. Shodnost rozptylů byla
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testována Fischerovým F-testem a následně byla průkaznost testována t-testem na hladině
významnosti 0,05 a 0,01.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Studenti hodnotili všech 6 druhů sušenek, celiaci posuzovali 5 druhů bezlepkových sušenek.
Sušenky z pohankové a amarantové mouky hodnotili studenti senzoricky lépe než sušenky
z pšeničné mouky. Rozdíl mezi pšeničnými a pohankovo-amarantovými sušenkami (sušenky
č. 3, 5, 6) byl vysoce statisticky průkazný (P< 0,01). K podobným závěrům dospěli i Gambus
et al. (2009). Schober et al. (2003) přirovnávali senzoricky sušenky z pšeničné mouky
k bezlepkovým sušenkám vyrobených ze 70 % rýžové mouky, 10 % kukuřičného škrobu,
10 % bramborového škrobu a 10 % sójové mouky.
Kukuřičné sušenky (sušenky č. 2) hodnotili celiaci ve všech deskriptorech podobně jako
sušenky pohankovo-amarantové bez přídavku dalších surovin (sušenky č. 3), v celkovém
dojmu 55 a 58 b. Ve vyrobených sušenkách č. 3−6 byl podíl pohankové i amarantové mouky
po 33 %. Celiaci hodnotili celkovou chuť pohankovo-amarantových sušenek bez přísad lépe
než studenti (celiaci 49 b, studenti 36 b).
Pohanka i amarant mají specifickou chuť, která nemusí být konzumenty senzoricky přijatelná,
proto byly pro zlepšení senzorické jakosti k základní receptuře přidány suroviny s převahou
bílkovin – přídavek tvarohu (sušenky č. 4), sacharidů – přídavek medu (sušenky č. 5) a tuků –
přídavek ořechů (sušenky č. 6). Přídavky surovin bohatých na sacharidy (sušenky č. 5) a tuky
(sušenky č. 6) zvýšily senzorickou jakost sušenek s obsahem pohankové a amarantové
mouky, což je zřejmé z hodnocení deskriptoru celkový dojem, který se zvýšil z 37,8 na
60,7 b. (suš.č.5) a 58 b.(suš.č.6) u studentů a z 57,9 na 60 b. a 85 b. u celiaků. Ke stejným
výsledkům dospěli i Rysová et al. (2008). Statisticky vysoce průkazné rozdíly (P< 0,01) byly
mezi pohankovo-amarantovými sušenkami zjištěny u skupiny hodnotitelů studentů. Rysová et
al. (2008) uvádějí optimální přídavek pohankové mouky 10 – 15 %. Přídavek kakaa
a nízkotučného tvarohu do pohankovo-amarantových sušenek (sušenky č. 4) měl negativní
vliv na celkovou chuť u obou skupin hodnotitelů (studenti 29 b, celiaci 32 b).
V porovnání hodnocení sušenek č. 2 – 6 oběma skupinami hodnotitelů (studentů a celiaků) ve
svém hodnocení byli ve všech parametrech kritičtější studenti. Statisticky průkazné rozdíly
v hodnocení mezi oběma skupinami jsou uvedeny v tab. 2. Největší rozdíl v hodnocení byl
zaznamenán u deskriptoru celkový dojem, kdy sušenky č. 6 hodnotili studenti 58 body
a celiaci 85 body.
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Tab. 2: Porovnání hodnocení sušenek mezi skupinami hodnotitelů studentů a celiaků
Deskriptor – celková vůně
Sušenky č. 2
3
4
5
6
F test
1,67
1,34* 2,3
2,47
1,82
t-test
1,04
Deskriptor – křehkost
Sušenky č. 2
3
4
5
6
F test
3,99
1,52* 4,14
2,11
1,11*
t-test
1,92**
1,81**
Deskriptor – příchuť 1
Sušenky č. 2
3
4
5
6
F test
1,60* 1,34* 1,03*
t-test
2,33** 1,41
0,26
Deskriptor – příchuť 2
Sušenky č. 2
3
4
5
6
F test
1,52* 1,00* 1,40*
t-test
0,91
4,30** 1,25
Deskriptor – sladká chuť
Sušenky č. 2
3
4
5
6
F test
1,04* 1,46* 3,76
1,01* 1,43*
t-test
3,22** 4,01**
0,4
5,55**
Deskriptor – celková chuť
Sušenky č. 2
3
4
5
6
F test
1,97
1,17* 1,24* 1,28* 1,72
t-test
2,79** 0,51
0,33
Deskriptor – celkový dojem
Sušenky č. 2
3
4
5
6
F test
2,53
1,29* 2,27
1,04* 1,54*
t-test
4,08**
0,12
6,52**
* průkazný rozdíl (P< 0,05), **vysoce průkazný rozdíl (P< 0,01)
ZÁVĚR
Výsledky hodnocení obou skupin hodnotitelů byly v některých deskriptorech velmi rozdílné.
Statisticky vysoce průkazné rozdíly (P< 0,01) mezi dvěma skupinami hodnotitelů se nejvíce
projevily v hodnocení deskriptoru sladká chuť u sušenek č. 2, 3 a 6, kdy celiaci vnímali
sladkou chuť sušenek intenzivněji. Sušenky z pohankové a amarantové mouky byly
hodnoceny lépe, když byly obohaceny přídavkem surovin s vyšším obsahem cukrů nebo tuků.
Mezi ochucenými sušenkami s obsahem pohankové a amarantové mouky (sušenky č. 5 a 6) a
sušenkami z pšeničné mouky (sušenky č. 1) byly zjištěny statisticky vysoce průkazné rozdíly
(P< 0,01) u hodnotitelů studentů. Studenti ohodnotili jako senzoricky lepší ochucené sušenky
z pohankové a amarantové mouky. Sušenky z kukuřičné mouky, které jsou nejvíce
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zastoupeným druhem na trhu bezlepkových sušenek, byly hodnoceny srovnatelně
s neochucenými amarantovými sušenkami, nebyl mezi nimi zjištěn statisticky průkazný
rozdíl. Z ekonomických, senzorických i výživových hledisek mohou být nové receptury
bezlepkových sušenek celiakům doporučeny.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován ve spolupráci s Poradenským centrem pro celiakii a bezlepkovou
dietu vedeném paní Ing. Ivou Bušínovou, která každoročně pořádá setkání celiaků, na kterém
byly vyrobené bezlepkové sušenky zhodnoceny.

SOUHRN
V práci je popsáno a zhodnoceno 5 receptur pro výrobu bezlepkových sušenek. V recepturách
byla použita kukuřičná, pohanková, amarantová a sójová mouka, dále tuk, cukr a vejce.
Některé receptury byly obohaceny o přídavek tvarohu, medu nebo ořechů a ochuceny
kakaem, skořicí nebo vanilinovým cukrem. Upečené sušenky byly hodnoceny dvěma
skupinami hodnotitelů: studenty a celiaky. Byly hodnoceny deskriptory: celková vůně,
křehkost, příchuť, sladká chuť, celková chuť a celkový dojem. Výsledky hodnocení obou
skupin hodnotitelů byly v některých deskriptorech velmi rozdílné. Statisticky vysoce
průkazné rozdíly (P< 0,01) mezi skupinami hodnotitelů se nejvíce projevily v hodnocení
deskriptoru sladká chuť, kdy celiaci vnímali sladkou chuť sušenek intenzivněji. Obě skupiny
hodnotitelů vyhodnotily podle deskriptoru celkový dojem jako nejlepší dvě varianty
bezlepkových sušenek z amarantové a pohankové mouky s přídavkem včelího medu nebo
vlašských ořechů.
Klíčová slova: celiakie, sušenky, receptury, senzorické hodnocení
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ABSTRACT
This paper describes changes of density, dynamic and kinematic viscosity of cow milk if
temperature increases. Four different cow milks (UHT – 0,5%, 1,5%, 3,5% fat content and raw
cow milk) there were observed. The UHT cow milks were made in Czech Republic and raw
cow milk was bought at bio-farm (Czech Republic). There was measured dynamic viscosity and
density of milks at different temperatures. Then there was calculated kinematic viscosity and
created mathematical models using polynomial function. It was used rotary viscometer Anton
Paar DV-3P with LCP spindle. Temperature range was from 0°C to 60°C to measure density
and from 0°C to 100°C to measure dynamic viscosity. The exact analytical behavior it was
measured: titratable acidity, fat content, dry matter content and protein content.
Key words: milk, temperature, kinematic viscosity, fat, protein.
ÚVOD
Kravské mléko je produkt mléčných žláz samice tura domácího – krávy. Mléčné výrobky
patří k základním potravinám člověka. Význam mléka spočívá především v obsahu
hodnotných bílkovin (3,2%). Mléko dále obsahuje tuk, který je velmi lehce stravitelný a je
v mléce rozptýlen ve formě jemných kapének – emulze. Mléčný cukr (4,4%) má nejen
energetickou hodnotu, ale též příznivě podporuje činnost některých střevních mikroorganismů
a tím i využitelnost některých živin [1].
Jelikož se mléko často přepravuje potrubím, v konvích, v tancích apod. je důležité znát jeho
fyzikální vlastnosti, a to především vlastnosti tokové. Mezi tyto vlastnosti jsou řazeny, mimo
jiné, i hustota, dynamická a kinematická viskozita. Znalost těchto vlastností může pomáhat
k optimalizaci transportu mléka a také k omezení technických i ekonomických ztrát.
MATERIÁL A METODY
Zkoumána byla čtyři různá kravská mléka. Tři zpracovaná technologií UHT s různým
obsahem tuku – odstředěné (0,5% tuku), polotučné (1,5% tuku) a plnotučné (3,5% tuku).
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Čtvrtým vzorkem kravského mléka bylo mléko syrové (neupravené), zakoupené 12 hodin
před měřením, na bio-farmě.
Analytické vlastnosti
Jednotlivé analytické vlastnosti byly stanoveny dle níže uvedených postupů a příslušných
norem:
 Stanovení titrační kyselosti bylo provedeno metodou podle Soxhleta-Henkela (ČSN
570105) [2].
 Obsah tuku v mléce byl stanoven podle Gerbera jako podíl tuku, který se oddělí
v butyrometru po rozpuštění fosfolipidického obalu tukových kuliček působením
Gerberovy kyseliny sírové.
 Stanovení obsahu sušiny bylo provedeno podle ČSN ISO 6731 (vzorek mléka byl sušen
při teplotě 102 °C ± 2 °C do konstantní hmotnosti) [3].
 Stanovení obsahu dusíku a přepočet na obsah bílkovin byl proveden dle metody dle
Kjeldahla (ČSN EN ISO 8968-1) [4].

Hustota
Hustota kravského mléka byla měřena pomocí digitálního hustoměru Densito PX30. Všechny
čtyři vzorky kravského mléka byly nejprve zchlazeny na teplotu okolo 0°C a následně
pozvolna zahřívány na teplotu 60°C, podobně jako je použito v [5]. Měření hustoty bylo
prováděno vždy po 10°C.
Dynamická viskozita
Dynamická viskozita byla měřena pomocí rotačního viskozimetru Anton Paar DV-3P
s teplotním čidlem Pt100. Bylo použito standardizované vřeteno LCP, které je nevíce vhodné
pro měření kapalin podobných viskozit (voda, mléko, automobilový benzin, motorová nafta
atd.). Vzorky kravského mléka byly nejprve zchlazeny na teplotu okolo 0°C a následně
pozvolna zahřívány na teplotu 100°C, podobně jako je uvedeno v [6].
Matematické modely
Matematické modely byly vytvořeny pomocí programu STATISTICA (data analysis software
system), verze 10. StatSoft, Inc. (2011).
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Analytické vlastnosti
Základní analytické vlastnosti vzorků kravského mléka jsou uvedeny v tab. 2.
Tab. 2: Analytické vlastnosti vzorků kravského mléka
titrační kyselost, obsah tuku,
kravské mléko
°SH
%
odtučněné UHT
7,43
0,38
polotučné UHT
7,24
1,58
plnotučné UHT
syrové (bio-farma)

6,74
6,54

3,69
3,60

sušina,
%
10,07
11,09

obsah bílkovin,
g/100g
3,57
3,51

12,89
12,07

3,53
3,54

Tokové vlastnosti
Nejprve byla měřena hustota vzorků kravského mléka v rozmezí teplot od 0°C do 60°C.
Výsledky jsou uvedeny v tab. 3.
Tab. 3: Teplotní závislost hustoty vzorků kravského mléka
odstředěné
polotučné
plnotučné
UHT
UHT
UHT
hustota, kg.m-3

teplota, °C
0
10
20
30
40
50
60

syrové z
Bio-farmy

1028
1032
1032
1030
1025
1024
1017

1029
1033
1032
1029
1024
1021
1018

1026
1030
1029
1022
1020
1014
1014

1025
1024
1022
1019
1016
1010
1005

Z uvedených výsledků je patrné, že s narůstající teplotou klesala hustota všech vzorků
kravských mlék, a to téměř lineárně.
Dále byla měřena teplotní závislost dynamické viskozity pro všechny vzorky kravských mlék,
a to v rozmezí teplot od 0°C do 100°C.
Nejvyšších hodnot dynamické viskozity při srovnatelných teplotách dosahovalo kravské
mléko odstředěné. S narůstajícím obsahem tuku v mléce klesala dynamická viskozita mléka.
Dynamická viskozita jednotlivých vzorků klesala s narůstající teplotou, při teplotách blížících
se ke 100°C opět dynamická viskozita stoupala, což mohlo být způsobeno srážením bílkovin
ve vzorcích.
Naměřené výsledky jsou zobrazeny v tab. 4.
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Tab. 4: Teplotní závislost dynamické viskozity vzorků kravského mléka
odstředěné
polotučné
plnotučné
syrové z
UHT
UHT
UHT
Bio-farmy
teplota, °C
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

dynamická viskozita, mPa.s
3,27
2,71
1,34
1,24
1,20
1,21
1,26
1,23
1,48
1,89
2,94

2,92
1,45
1,18
1,10
1,07
1,01
0,97
1,03
0,98
0,97
1,05

2,22
1,73
1,33
1,26
1,21
1,18
1,15
1,08
1,19
1,18
1,39

2,23
1,78
1,60
1,40
1,22
1,17
1,08
1,01
1,03
1,32
2,25

Z naměřených hodnot hustoty a dynamické viskozity kravského mléka s odlišným obsahem
tuku jsme dále vypočítali více popisnou viskozitu kinematickou, dle vztahu:

,

(1)

kde ν je kinematická viskozita, η je dynamická viskozita a ρ je hustota.
Vypočítané výsledky kinematické viskozity jsou uvedeny v tab. 5 a na obr. 1.
Tab. 5: Teplotní závislost kinematické viskozity vzorků kravského mléka
odstředěné
polotučné
plnotučné
syrové z
UHT
UHT
UHT
Bio-farmy
teplota, °C
0
10
20
30
40
50
60

kinematická viskozita, m2.s-1
3,181
2,626
1,298
1,204
1,171
1,182
1,239

2,838
1,404
1,143
1,069
1,045
0,989
0,953

2,164
1,680
1,293
1,233
1,186
1,164
1,134

2,176
1,738
1,566
1,374
1,201
1,161
1,075

V grafu na obr. 1 jsou rovněž navrhnuty jednoduché matematické modely – polynomy
3. a polynom 4. stupně, dle obecných tvarů:
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,

(2)

.

(3)

Popisné modely byly navrženy velice přesně, jelikož jejich koeficienty determinace
R2 dosahovaly vysokých hodnot od 0,94 do 0,99.

Te plotní z ávislost kine matické viskoz ity kravských mlé k
odstředěné UHT = 3,297-0,1227*x+0,0021*x^2-1,0276E-5*x^3
polotučné UHT = 2,8282-0,2194*x+0,0098*x^2-0,0002*x^3+1,2211E-6*x^4
plnotučné UHT = 2,1737-0,0672*x+0,0015*x^2-1,1319E-5*x^3
syrové z bio-farmy = 2,1594-0,0436*x+0,0007*x^2-4,4255E-6*x^3
3,4
3,2

kinematická viskozita, m 2.s -1

3,0
2,8

odstředěné UHT
polotučné UHT
plnotučné UHT
syrové z bio-farmy

2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0

10

20

30

40

50

60

teplota, °C

Obr. 1: Teplotní závislost kinematické viskozity vzorků kravského mléka
ZÁVĚR
Z uvedených výsledků je patrné, že s narůstající teplotou klesala hustota všech vzorků
kravských mlék, a to téměř lineárně.
Nejvyšších hodnot dynamické viskozity při srovnatelných teplotách dosahovalo kravské
mléko odstředěné. S narůstajícím obsahem tuku v mléce klesala dynamická viskozita mléka.
Dynamická viskozita jednotlivých vzorků klesala s narůstající teplotou, při teplotách blížících
se ke 100°C opět dynamická viskozita stoupala, což mohlo být způsobeno srážením bílkovin
ve vzorcích.
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Z výsledků teplotní závislosti hustoty a dynamické viskozity byla vypočítána teplotní
závislost kinematické viskozity. K těmto výsledkům byly dále vytvořeny matematické modely
pomocí polynomu 3. a 4. stupně. Tyto modely byly navrženy velice přesně, jelikož jejich
koeficienty determinace R2 dosahovaly vysokých hodnot od 0,94 do 0,99.
PODĚKOVÁNÍ
Tento článek vznikl za podpory projektů IP 22/2012 “Monitoring otěrových částic
a chemických prvků v olejích používaných v zemědělské technice“ financovaného Interní
grantovou agenturou AF MENDELU.

SOUHRN
Tento článek popisuje především změny hustoty, dynamické a kinematické viskozity
kravského mléka při stoupající teplotě. Byla sledována čtyři rozdílná kravská mléka – UHT
odstředěné, UHT polotučné, UHT plnotučné a syrové kravské mléko. Tři UHT technologií
zpracovaná mléka byla vyrobena v České republice a syrové kravské mléko bylo zakoupeno
na bio-farmě (Kraj Vysočina, ČR). U všech vzorků byla měřena teplotní závislost hustoty
(digitálním hustoměrem Densito PX30) a dynamické viskozity (rotačním viskozimetrem
Anton Paar DV-3P). Kinematická viskozita byla dále dopočítána z naměřených hodnot a byly
vytvořeny i její matematické modely pomocí polynomu 3. a 4. stupně. Teplotní rozsah měření
byl od 0°C do 60°C pro měření hustoty a od 0°C do 100°C pro měření dynamické viskozity.
Pro jednotlivé vzorky kravského mléka byly stanoveny hodnoty základních analytických
vlastností: titrační kyselost, obsah tuku, obsah sušiny a obsah bílkovin.
Klíčová slova: mléko, teplota, dynamická viskozita, tuk, bílkovina
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SENZORICKÁ KVALITA TEKUTÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ
NA NAŠEM TRHU
SENSORY QUALITY OF OUR MARKET LIQUID MILK PRODUCTS
Lenka Kouřimská
Katedra kvality zemědělských produktů, FAPPZ, ČZU v Praze, Kamýcká 129,
165 21 Praha 6 - Suchdol

ABSTRACT
The recruitment and training of assessors are important for sensory evaluation of milk and
dairy products. Their general guidance and recommended methods for sensory evaluation of
milk and dairy products are given in ISO 22935-1 and ISO 22935-2. Sensory properties of
dairy products from the market were monitored in samples of semiskimmed UHT milk and
cream. Sensory quality was evaluated by graphical linear unstructured scale together with
attractivity and serviceability of packaging. The evaluation showed that attractive or practical
packaging does not mean the top organoleptic quality product.
Keywords: milk, cream, sensory analysis
ÚVOD
SENZORICKÉ HODNOCENÍ TEKUTÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ
Předpokladem správného senzorického hodnocení mléka a mléčných výrobků je výběr
hodnotitelů. Musí splňovat základní požadavky, jako jsou schopnost popsat a rozlišit detaily,
mít pro hodnocení motivaci, dobrý zrak, chuť a čich i dobrý celkový zdravotní stav.
Hodnotitelé by měli být spolehliví a dostupní a nemít žádnou alergii na mléčné výrobky. Při
výběru panelistů je vhodné testovat kandidáty zkouškou na rozlišení vůní, základních chutí
a za pořadovou zkouškou intenzity sladké, kyselé, slané a hořké chuti. Pro rozlišovací
zkoušky doporučuje norma ISO 22935-1:2009 použít na rozlišení vůní citronelový olej,
pomeranč, karamel, máselnou kyselinu, octová kyselinu, čpavek, cis-3-hexenol, 1-okten-3-ol
a vanilku. Pro zkoušku na rozlišení základních chutí se doporučuje sacharosa 10 g/l, NaCl
2 g/l, citronová kyselina 0,3 g/l, kofein 0,3 g/l, glutamát sodný 0,6 g/l a voda.
Senzorické vlastnosti konzumního mléka jsou velkou měrou ovlivněny kvalitou vstupní
suroviny. Syrové kravské mléko má následující senzorické vlastnosti: chuť je nasládlá,
způsobená laktózou, výrazně se na ní podílí i mléčný tuk a fosfolipidy. Negativně ji ovlivňují
některé látky z krmiva. Čerstvě nadojené mléko nemá zvláštní výraznou vůni, ale snadno
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přijímá pachy z vnějšího prostředí. Jemné charakteristické aroma vytváří dimethylsulfid,
biacetyl, 2-methyl-butanol, 4-heptenal a 2-nonenal. Barva syrového mléka je slabě krémová
a jemně nažloutlá Je to neprůhledná, opalescentní tekutina, která obsahuje dva pigmenty
karoten (žluté barvivo, barví tukovou fázi) a riboflavin (žlutozelené barvivo, mírně
fluoreskující, projevuje se jen v mléčném séru). Smyslové zkoušky pro hodnocení mléka jsou
detailně popsány v ČSN 57 0530. Metody hodnocení konzumního mléka a smetany nově
stanoví ISO 22935-2:2009. Čerstvé mléko má být uchováno při teplotě 4 °C ± 2 °C, UHT
nebo sterilované mléko má mít 16 °C ± 2 °C. Pro hodnocení má být podáváno minimálně
500 g mléka (nebo adekvátní počet balení). Pro hodnocení vzhledu by vzorky měly být
předkládány otevřené v originálním balení, pro hodnocení chuti a vůně by měl být pro
každého hodnotitele individuální vzorek 50 až 100 g. Teplota při hodnocení má být 16 °C ±
2 °C. Při posuzování vzhledu se hodnotí naplnění mléka v obalu, barva, viditelné nečistoty,
přítomnost cizích částic, skvrny plísní a separace fází. Výrobek se ohodnotí v otevřeném
balení, případně při jeho nalévání z obalu. Vůně mléka má být čistě mléčná, bez cizích
příchutí a pachů. U trvanlivého mléka se připouští nasládlá, mírně vařivá nebo mírně
karamelová chuť. Konzistence zahrnuje hodnocení částeček v ústech a hustotu vzorku.
Případné senzorické vady mohou být nestejnorodá, cizí, netypická barva, stopy mléčných
nápeků z pasteru, mechanické znečištění, stopy mléčných usazenin na dně, slizká, táhlovitá,
vločkovitá, lepkavá, sražená nebo krupičkovitá konzistence, chuť a vůně slabě až výrazně
nečistá po krmivu, vařivá, nahořklá, slaná, trpká, sýrovitá nebo jinak cizí. Podrobnější
deskriptory na hodnocení jsou v příloze normy ISO 22935-2:2009. Podmínky pro hodnocení
smetany jsou obdobné, teplota při hodnocení má být 14 °C ± 2 °C.
MATERIÁL A METODY
Na ČZUV bylo v rámci hodnocení tekutých mléčných výrobků hodnoceno 11 vzorků trvanlivého polotučného UHT mléka (tab. 1) a 11 vzorků smetan o různé tučnosti (10 – 40 %)
(tab. 2) z naší tržní sítě. Senzorická kvalita každého vzorku byla hodnocena minimálně deseti
školenými hodnotiteli grafickou lineární nestrukturovanou stupnicí od 0 do 100 %, přičemž
0 bylo nejhorší a 100 % nejlepší hodnocení. Také byla posuzována atraktivita obalu a jeho
praktičnost. Korelační koeficienty pro zjištění závislostí mezi stanovenými hodnotami byly
vypočteny pomocí programu Statistica verze 8 (StatSoft Inc.). Jako statisticky významné byly
považovány korelace na hladině pravděpodobnosti p  0,05.
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Tab 1: Seznam vzorků trvanlivého polotučného mléka
Č. vz. Název
Výrobce
Prodejce
1.
Tesco Value
Mlékárna Pragolaktos
Tesco
2.
Vian
neuveden
Kaufland
3.
Albert Bio mléko Tatranská mliekáreň
Albert
4.
Tesco Organic
Tatranská mliekáreň
Tesco
5.
Lactel
Mlékárna Kunín
Tesco
6.
Euroshopper
Ahold Czech Republic Albert
7.
Bohemik mléko
Bohemik Opočno
Penny Market
8.
Pilos
Mlékárna Pragolaktos
Lidl
9.
Spar mléko
Mlékárna Hlinsko
Interspar
10.
Clever
Mlékárna Hlinsko
Billa
11.
Jihočeské mléko
Madeta a.s.
Tesco
Tab. 2: Seznam vzorků smetan
Č. vz. Název
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Smetana ke šlehání
Smetana
Šlehačka de luxe
Smetana ke šlehání Albert Quality
Smetana ke šlehání trvanlivá
Lahodná smetana ke šlehání
Tatra Šlehačka trvanlivá
Smetana ke šlehání
Smetana
Smetana ke šlehání Laktos

11.

Smetana 0,5 l

Výrobce
Mlékárna Kunín
Mlékárna Kunín
Mlékárna Kunín
Mlékárna Kunín
Meggle s. r. o.
Madeta a.s.
Mlékárna Hlinsko
MoraviaLacto Jihlava
Zott – SRN
Vyrobeno v EU
Dovozce Laktos a.s.
Olma

Obsah
tuku
31 %
12 %
40 %
31 %
30 %
33 %
30 %
33 %
12 %
30 %
10 %

VÝSLEDKY A DISKUZE
V tab. 3 a 4 jsou uvedeny nejlépe hodnocené vzorky polotučných UHT mlék a smetan. Je
vidět, že mnohdy atraktivní nebo praktický obal neobsahuje výrobek špičkových
organoleptických vlastností. Je otázkou, které kritérium bude pak pro zákazníka při koupi
výrobku důležitější.
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Tab. 3: Senzoricky nejlépe hodnocené vzorky polotučných UHT mlék
Deskriptor
Číslo vzorku
Název
Vzhled
2
Vian
Barva
1
Tesco Value
Konzistence
2, 11
Vian, Madeta
Vůně
11
Madeta
Chuť
11
Madeta
Atraktivita vzhledu obalu
3
Albert Bio
Praktičnost obalu
3, 4, 5
Albert Bio, Tesco Organic, Lactel
Tab. 4: Senzoricky nejlépe hodnocené vzorky smetan
Deskriptor
Číslo
vzorku
Název
Vzhled
6
Lahodná smetana ke šlehání, Madeta a.s
Barva
5
Smetana ke šlehání trvanlivá, Madeta a.s
Konzistence
6
Lahodná smetana ke šlehání, Meggle s.r.o.
Vůně
3
Šlehačka de luxe, Mlékárna Kunín
Chuť
2
Smetana, Mlekárna Kunín
5
Smetana ke šlehání trvanlivá, Meggle s.r.o.
Atraktivita vzhledu obalu
8
Smetana ke šlehání, MoraviaLacto Jihlava
Praktičnost obalu
5
Smetana ke šlehání trvanlivá, Meggle s.r.o.
8
Smetana ke šlehání, MoraviaLacto Jihlava
Při sledování závislostí mezi naměřenými výsledky analýz vzorků mléka byla u mléka zjištěna silná závislost mezi barvou a chutí (p = 0,806). Bylund (1995) uvádí, že technologické
zpracování mléka, zvláště pak homogenizace, ovlivňuje obě tyto vlastnosti mléka. Mléko má
plnější chuť a bělejší vzhled. Při hodnocení vzhledových vlastností obalů mlék byla zjištěna
také středně silná přímá závislost mezi atraktivitou obalu a jeho praktičností (p = 0,695).
U vzorků smetan byla vypočtena silná korelační závislost mezi jejich vzhledem a konzistencí
(p = 0,897) a středně silná závislost mezi barvou a konzistencí (p = 0,721). Je vidět, že při
hodnocení tohoto mléčného výrobku je konzistence více vizuálně posuzována a hraje důležitou roli. Tučnější smetany mají také z důvodu barevných pigmentů rozpustných v tucích nažloutlejší barvu a hustší konzistenci.

ZÁVĚR
Senzorické hodnocení vzorků poukázalo na rozdíly mezi výrobky v závislosti na výrobci.
U vzorků s hustší konzistencí byly zjištěny statisticky významné korelace mezi texturními
a vzhledovými, či chuťovými vlastnostmi. Výrobky, které byly senzoricky hodnoceny jako
nejlepší, by si mnohdy zasloužily atraktivnější a praktičtější obal, který by mohl zvýšit jejich
oblibu u zákazníků.
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SOUHRN
Pro senzorické hodnocení mléka je důležitý výběr hodnotitelů a jejich trénink. Podmínky pro
ně spolu s metodami hodnocení mléka a mléčných výrobků stanoví ISO 22935-1 a ISO
22935-2. Senzorické vlastnosti konzumního polotučného UHT mléka a smetan z naší tržní
sítě byly monitorovány v jedenácti různých vzorcích od každé komodity. Senzorická kvalita
vzorků byla hodnocena grafickou lineární nestrukturovanou stupnicí, přičemž byla
posuzována i atraktivita obalu a jeho praktičnost. Hodnocení ukázalo, že mnohdy atraktivní
nebo praktický obal neobsahuje výrobek špičkových organoleptických vlastností.
Klíčová slova: mléko, smetana, senzorická analýza
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VYHODNOCENÍ PARAMETRŮ MOBILNÍ SUŠÁRNY KUKUŘICE V PRAXI
EVALUATION OF PARAMETERS OF A MOBILE MAIZE DRYER IN PRACTICE
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ABSTRACT
Drying of grain maize has recently been solved on a larger scale all over the country and not
just because new hybrids of maize, but also new dryer on corn. One of the new crop lines is
also in Lipoltice (mobile dryer taken 2010, storage base 2012). Here were carried out basic
operational measuring of energy consuption and dryer operating parameters evaluation.
Drying corn was conducted in two phases. Drying of the initial average grain moisture 29.9%
to 19.6% and in the second stage of drying from 16.7% to a final storage humidity 13.7%.
Drying was achieved at the average consumption in the first stage, 1.275 respectively 1.56 m3
of natural gas per 1 t% in the second phase. The total average electric power consumption per
1 t% was calculated using 1.415 kWh for a given configuration of harvest lines.
Keywords: drying, corn, quality, energy consuption
ÚVOD
Sušení kukuřice na zrno je v poslední době řešeno ve větším měřítku po celém území ČR a to
nejen díky novým hybridům kukuřice, ale i novým sušárnám na kukuřici. Jednou z nových
posklizňových linek je i linka v Lipolticích na Pardubicku (mobilní sušárna pořízena 2010,
skladovací báze 2012). Zde byly provedeny základní provozní měření energetické náročnosti
sušení a vyhodnoceny provozní parametry sušárny. Problematika sušení kukuřice je ve
srovnání s ostatními obilovinami mnohem složitější. Je to dáno především vysokým obsahem
vody v době sklizně, kdy se relativní vlhkost zrna pohybuje většinou nad hranicí 30 %, ale
i velikostí a tvarem zrna u jednotlivých hybridů. Při rychlých změnách teplot (náhřev zrna na
vysokou teplotu a následné prudké ochlazení zrna) zrno potom vykazuje i větší náchylnost na
mechanické poškození (Vitázek, 2011).
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MATERIÁL A METODY
Měření probíhalo v zemědělském podniku LIPONOVA, a. s. v Lipolticích na Pardubicku.
Podnik je situován v nadmořské výšce okolo 350 m nad mořem. Sklizeň byla prováděna
jednou sklízecí mlátičkou Claas Lexion 550 s 6 řádkovým adaptérem na kukuřici a započala
6. října 2012. Poslední kukuřice byla sklizena 31. 12. 2012. Posklizňová linka realizovaná
firmou AGROING BRNO s.r.o. je vybavena čističkou Schmidt-Seeger TAS 154A-4
a mobilní sušárnou Schmidt-Seeger EcoDryFlex18 na zemní plyn (Obr. 1).
Sušení kukuřice bylo prováděno ve dvou fázích. Předsušení z původní průměrné vlhkosti zrna
29,9 % na 19,6 % a ve druhé fázi dosušení z 16,7 % na konečnou průměrnou skladovací
vlhkost 13,7 %. V průběhu sušení byly odečítány hodinové spotřeby zemního plynu
a elektrické energie na podružném elektroměru. Byly odebírány vzorky usušené kukuřice
a měřila se relativní vlhkost (RH) zrna na výstupu ze sušárny pomocí vlhkoměru
Pfeuffer HE 50 a byla měřena i teplota zrna digitálním teploměrem s měřící sondou. Hodnoty
RH zrna několika vzorků byly ověřovány i laboratorně na Mendelu v Brně.
Současně byly zaznamenávány hodnoty relativní vlhkosti a teploty okolního vzduchu
a nastavení parametrů sušárny obsluhou, tj. nastavená teplota sušícího média a prodleva
vyprazdňování sušárny, která přímo určuje aktuální výkonnost sušárny.
Přehled výměr pozemků, zasetých hybridů a výnosů je uvedený v tabulce č. 1 na základě
vážního deníku podniku, ostatní hodnoty byly dopočítány standardními postupy (Ružbarský
a kol., 2004; Los, Pawlica, 2010, Vitázek, 2006)

Obr. 1: Mobilní sušárna Schmidt-Seeger EcoDryFlex18 – celkový pohled (vlevo) a detail
výměníku tepla (vpravo) během měření 14. 1.2013
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Tab. 1: Přehled pozemků a výnosů kukuřice

Pozemek

Za Peckova
Zlá paměť
V okliku
U letiště
Černá skála
Dolce
Za Petrusem
Před cyklosem
U hájovny
Mokř
Smejtenec
Kadavovo
Kouty
Za drůbežárnou
Za Nalezinkem
Za kůlnou
Za Slavíkova
Ohrada
Na horách
Jedousov
Padesátka
Křemena
U Starkoče I
Brložská
U Lovčic
Výborná
Na černé
Pod Borkem
Ryntířovo
U hráze
U májovky
Celkem

Výměra
[ha]

46
30
18
35
7
9
25
12
25
15
19
7
4
9
19
4
11
34
31
3
34
11
11
29
41
49
40
17
21
41
2
656

Odrůda

MERIDIEN
MERIDIEN
MERIDIEN
BEATUS
ATLETIKO
ATLETIKO
ATLETIKO
KAIFUS
KAIFUS
KAIFUS
MERIDIEN
KAIFUS
KAIFUS
KAIFUS
KAIFUS
SYMBOL
KAIFUS
KAIFUS
KAIFUS
BEATUS
DELITOP
BEATUS
MERIDIEN
BEATUS
MERIDIEN
BEATUS
DELITOP
DELITOP
MERIDIEN
MERID/BEAT
mix

Celkový
výnos
[kg]

Výnos
vlhkého
zrna
[kg.ha-1]

582930
430510
129440
309860
81920
132000
319770
190760
433380
212400
309340
117420
67140
141080
263060
52600
140160
407410
478120
33780
363960
98560
144400
574540
492930
725010
586020
183880
238650
544020
17180
8802230

12770
14495
7272
8778
12412
15529
12740
15384
17546
14351
16196
16538
16376
16216
13845
13150
12627
12161
15676
11260
10705
8895
13115
19609
12052
14766
14614
10816
11641
13400
11453
12832

Sklizňová
vlhkost
[%]

t%
skutečně
odsušená

Celková
sušina
kukuřice
[kg]

Množství
vody v
zrnu při
14%
[kg]

Uskladněno
suché
kukuřice
[kg]

Výnos
zrna při
vlhkosti
14 %
[kg.ha-1]

31
30
30
29
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
32
27
30
24
30
22
28
30
27
30
28
26
22
30
30
30

8123
5784
1739
3853
1182
1905
4616
2563
5822
2854
4156
1577
902
1895
3534
812
1463
5473
3555
454
1978
1127
1940
5995
6622
8290
5529
999
3206
7309
231
105489

405136
301357
90608
220001
56525
91080
220641
133532
303366
148680
216538
82194
46998
98756
184142
35768
102317
285187
363371
23646
283889
70963
101080
419414
345051
522007
433655
143426
167055
380814
12026
6289224

65952
49058
14750
35814
9202
14827
35918
21738
49385
24204
35250
13380
7651
16077
29977
5823
16656
46426
59153
3849
46214
11552
16455
68277
56171
84978
70595
23348
27195
61993
1958
1023827

471089
350415
105358
255815
65727
105907
256560
155270
352751
172884
251788
95574
54649
114833
214119
41591
118973
331613
422525
27495
330103
82515
117535
487691
401222
606985
504250
166775
194250
442807
13984
7313051

10320
11798
5919
7247
9959
12460
10222
12522
14281
11681
13183
13461
13329
13199
11269
10398
10718
9899
13853
9165
9709
7447
10675
16645
9810
12362
12575
9810
9476
10907
9322
11152

VÝSLEDKY A DISKUZE
Ekonomika procesu sušení je dána řadou faktorů, mezi které patří výběr správné technologie
sušení, tzn. správný typ a výkonnost sušárny ve vztahu k osevnímu postupu a osetým
plochám, topné medium, sušicí médium, sušicí řád, adekvátní stupeň mechanizace
a automatizace celé posklizňové linky, ale i správná synchronizace sklizňové a posklizňové
části linky. Celkové náklady na sušení kromě vlastní spotřeby energie (zemní plyn
a elektrická energie) zahrnují i další položky, z nichž můžeme uvést např. mzdové náklady,
odpisy, režie. Ty mohou tvořit až 40 % celkových nákladů (Los, Pawlica, 2010).
Při rozhodování a koupi sušárny je třeba zanalyzovat celou řadu faktorů a měli bychom umět
porovnat sušárny mezi sebou. Asi nejdůležitějším srovnávacím parametrem je měrná spotřeba
tepla q (kJ.kg-1) na odpaření 1 kg vody (Mühlbauer, 2009) a měrná spotřeba vzduchu na
odvedení 1 kg vlhkosti

l

(kg.kg-1). Z tohoto pohledu jsou ve výhodě většinou stacionární
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sušárny s vyšší výkonností, které bývají vybaveny rekuperací tepla a recirkulací sušícího
média (Vitázek, 2011). Někdy je ovšem problém získat stavební povolení a je nutné pořídit
sušárnu mobilní, tak, jako je tomu i v Lipolticich. Prodejci zemědělské techniky a zemědělská
praxe velice často používají odvozené jednotky, resp. náklady a spotřeby přepočítané na t%.
Ty mají pro ně mnohem vyšší vypovídací hodnotu, protože alternativou k pořízení sušárny je
prodej vlhkého zrna obchodníkovi s tím, že z výkupní ceny jsou strženy náklady na usušení
a vykupované množství se přepočítává na skladovací vlhkost. Srážky za vlhkost se vyjadřují
v Kč na 1 t% a běžně se pohybují v rozmezí 50 – 75 Kč.t%-1. Jestliže máme 1 t (1000 kg)
kukuřice o relativní vlhkosti 30 %, srážka za vlhkost bude (30 % - 14 %) * 50 Kč.t%-1 =
800 Kč a výkupní hmotnost při 14 % vlhkosti je 814 kg.
V případě podniku Liponova, a.s. bylo oseto 656 ha kukuřice s průměrným hektarovým
výnosem 12832 kg zrna o vlhkosti 29,86 %. Po usušení bylo uskladněno celkem 7313 t zrna
o vlhkosti 14 %, což činí průměrný výnos 11152 kg.ha-1. Jak je vidět v tab. 1, nejnižší výnos
byl 7274 kg.ha-1 a nejvyšší 16645 kg.ha-1. Rozpětí výnosů zrna je dost veliké a to
i u jednotlivých hybridů. Je to dáno různými pozemky, ale také dobou sklizně. Rok 2012 byl
v dané lokalitě velmi příznivý pro černou zvěř a ztráty na pozdně sklízených plochách
v kombinaci se ztrátami poleháním celých rostlin odhaduje vedení podniku na 20 %.
Ve zdejším podniku se uplatňuje kombinované dvojstupňové sušení, kdy zdrojem tepla je
spálený zemní plyn a ve výměníku se ohřívá okolní vzduch jako sušicí médium. První stupeň
sušení probíhal při teplotě sušícího média cca 120 °C, výkonnosti sušárny cca 4850 kg.h-1,
a průměrná vlhkost zrna se snížila z 31,6 % na 19,6 %. Měření probíhalo z 22. na 23. 11. 2012
při teplotách vzduchu od 12 °C do 6 °C. V odpoledních hodinách, při vyšší teplotě okolního
vzduchu a zrna bylo dosaženo průměrné měrné spotřeby tepla 3603 kJ.kg.-1 a v nočních
hodinách, kdy venkovní teplota poklesla na 6 °C 4049 kJ.kg.-1.
Ve druhém stupni sušení, kdy sušicí vzduch měl teplotu okolo 90 °C se snižovala vlhkost
z 16,7 % na 13,7 %, za venkovní teploty cca -2 °C a teplotě zrna cca 3°C byla změřena
a spočítána měrná spotřeba tepla 5380 kJ.kg.-1.
Tyto naměřené a spočítané měrné spotřeby tepla se pohybují v rozsahu běžně uváděném
i dalšími výrobci sušáren (Vitázek, 2011).
Dvoustupňová technologie sušení přináší úsporu ve spotřebě tepelné energie, neboť aktivním
větráním s využitím tepelné setrvačnosti zrna byla snížena vlhkost skladovaného zrna asi
o 2,8 %. Pokud spočítáme celkovou průměrnou měrnou spotřebu tepla pouze na sušení,
dostaneme se k číslu 3002 kJ.kg-1 a 0,0969 kWh.kg-1 elektrické energie.
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Pokud bychom vyjádřili průměrné spotřeby na t%, pak při měření v první fázi sušení bylo
dosaženo 1,275 resp. 1,563 m3 zemního plynu na 1 t% ve druhé fázi. Celková průměrná
spotřeba elektrické energie na 1 t% za celou sezonu byla spočtena na 1,415 kWh a 1,1534 m3
zemního plynu na 1 t% pro danou konfiguraci posklizňové linky.
ZÁVĚR
Kukuřice na zrno se dostává do popředí zájmu zemědělců díky novým hybridům
a dostupnější, ekonomicky efektifnější technice. Díky pozdnějším termínům setí a výnosům
přez 10 000 kg.ha-1 se jeví i jako dobrá alternativa klasickým obilninám a jistota pro
ekonomickou stabilizaci podniku. Toto je ovšem podmíněno efektivním, kvalitním usušením
a vhodnými podmínkami pro skladování. Jak je patrno z provedených měření, ekonomicky
zajímavé mohou být i menší, mobilní sušárny.
Jinou otázkou je technolige sušení v návaznosti na kvalitu získaného produktu. Dvojstupňový
kombinovaný způsob sušení aplikovaný v Lipolticích a provedená měření ukázala i na jistá
rizika. Vysoká vlhkost zrna (přez 30 %) způsobuje problémy s ucpáváním dopravních cest
a klenbováním v silech, což se projevilo i během prováděných měření. Dále se projevilo
i špatné (malé) dochlazení zrna na výstupu ze sušárny, kdy teplota zrna na výstupu ze sušárny
byla 33 °C při prvním měření a 42 °C při dosoušení, což naprosto neodpovídá
technologickým požadavkům (max. o 5°C proti teplotě okolí). Důsledkem byl místní nárust
teploty zrna v skladovacím sile i na 50 °C, což bylo vyřešeno nepřetržitým provozem
provzdušňovacích ventilátorů a přepouštěním zrna mezi sily, které vede k většímu
mechanickému poškození zrna. Takto vysoké teploty ve spojení s relativní vlhkostí zrna
kolem 20 % jsou také ideálním prostředím pro tvorbu plísní a množení skladištních škůdců.
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SOUHRN
Sušení kukuřice na zrno je v poslední době řešeno ve větším měřítku po celém území ČR a to
nejen díky novým hybridům kukuřice, ale i novým sušárnám na kukuřici. Jednou z nových
posklizňových linek je i linka v Lipolticích (mobilní sušárna pořízena 2010, skladovací báze
2012). Zde byly provedeny základní provozní měření energetické náročnosti sušení
a vyhodnoceny provozní parametry sušárny. Sušení kukuřice bylo prováděno ve dvou fázích.
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Předsušení z původní průměrné vlhkosti zrna 29,9% na 19,6% a ve druhé fázi dosušení
z 16,7% na konečnou skladovací vlhkost 13,7%. Při Sušení bylo dosaženo průměrných
spotřeb v první fázi 1,275 resp. 1,56 m3 zemního plynu na 1 t% ve druhé fázi. Celková
průměrná spotřeba elektrické energie na 1 t% byla spočtena na 1,415 kWh pro danou
konfiguraci posklizňové linky.
Klíčová slova: Sušení, kukuřice, kvalita, energetická náročnost
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POROVNÁNÍ APLIKACE DIGESTÁTU A MINERÁLNÍCH HNOJIV NA
CHEMICKÉ SLOŽENÍ KEDLUBEN A OBSAH ŽIVIN V PŮDĚ
COMPARISON OF DIGESTATE AND MINERAL FERTILIZERS APPLICATION
ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF KOHLRABI AND SOIL NUTRIENTS
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ABSTRACT
In a one-year vegetative pot experiment with kohlrabi we evaluated the effect of applications
of digestate and mineral fertilisers (urea, triple superphosphate, potassium chloride, MgSO4 )
on the content of some elements and nitrates in kohlrabi, changes in soil reaction and postharvest content of available soil nutrients (P, K, Ca, Mg). Four treatments were used in the
experiment: 1) unfertilised control; 2) urea; 3) digestate; and 4) NPKMg. Each treatment was
repeated 4 times. In treatments 2-4 the N rates were comparable (1.5 g N/pot). The content of
elements in the kohlrabi fluctuated irregularly; the difference in the contents of Ca and Mg
among the treatments was narrow (0.29-0.32% Ca and 0.10-0.12% Mg). The contents of P
and K in the kohlrabi increased significantly after fertilisation with the digestate and mineral
fertilisers (treat. 3-4) compared to the other treatments. The content of nitrates in the tissues
increased significantly in all the fertilised treatments (1580 – 1290 – 1740 (mg/kg FM) as
compared to the unfertilised control (222 mg/kg FM). Digestate treatment resulted in a
content of nitrate lower than after urea fertilisation. After harvest the soil reaction (pH) did
not change (7.30-7.39). The post-harvest soil content of P and Mg increased significantly in
treatments 3-4.
Keywords: kohlrabi, digestate, mineral fertilizer, chemical composition, soil, pH, nutrients

ÚVOD
V posledních letech nastal velký rozvoj produkce a využívání bioplynu v České republice
zejména pro kogenerační výrobu elektrického proudu a tepla. Bioplynové stanice (BPS)
představují nové a stabilní příjmy za ekologickou energii pro zemědělce, zároveň však
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s sebou přináší celou řadu nových otázek, týkajících se samotného procesu řízené anaerobní
digesce, surovinové skladby vstupních materiálů (např. vhodné hybridy kukuřice) či
následného využití fermentačního zbytku po anaerobní digesci – digestátu (Cigánek et al.,
2010).
Dosavadní výsledky polních či nádobových experimentů poukazují jak na pozitivní účinky
digestátů z hlediska výnosového efektu (Gunnarsson et al., 2010; Stinner et al., 2008;
Arthurson, 2009), tak i na neprůkazný efekt (Ross et al., 1989; Bath, Elfstrand, 2008). Názory
na vlastnosti a možnosti použití digestátu jako organického hnojiva se ve vědeckých kruzích
i v praxi různí. Z agrochemického hlediska se jeví jako zásadní problém malé množství lehce
rozložitelných organických látek v digestátu (Kolář et al., 2008, 2010). Z výsledků některých
experimentů vyplývá, že fermentací (digescí) klesá obsah labilních organických frakcí
prakticky na polovinu, středně labilních o jednu pětinu a obsah stabilních organických frakcí
se zvyšuje téměř čtyřnásobně (Kolář et al., 2010a). Proces digesce je spojen s velkými
ztrátami organického uhlíku, kdy 24-80 % sušiny organických látek je transformováno do
methanu (CH4) a CO2 (Möller, 2009). Digestáty se svým působením spíše blíží účinkům
kombinovaných minerálních hnojiv, kdy rostlinám poskytují přístupné živiny (makroi mikroelementy), přičemž v největší míře je zastoupen dusík a draslík (Lošák et al., 2011;
2011a, 2012).
Cílem jednoletého vegetačního nádobového experimentu s kedlubnami bylo posouzení vlivu
aplikace digestátu a minerálních hnojiv na obsah vybraných prvků a nitrátů v bulvách
kedluben, změny půdní reakce a obsahu přístupných živin v půdě po sklizni.

MATERIÁL A METODY
Vegetační nádobový experiment byl založen na jaře roku 2012 ve venkovní vegetační hale
arboreta Mendelovy univerzity v Brně. Hala je kryta pletivem jako ochrana proti ptactvu
a kroupám. Do Mitscherlichových vegetačních nádob bylo naváženo 6 kg středně těžké
zeminy charakterizované jako fluvizem. Agrochemické vlastnosti zeminy jsou uvedeny
v tab. 1.
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Tab. 1: Agrochemické vlastnosti zeminy před založením pokusu (Mehlich III)
mg/kg
pH/ CaCl2
P
K
Ca
Mg
7,3

48

262

6988

309

alkalická

nízký

dobrý

velmi vysoký

dobrý

Experiment zahrnoval 4 varianty (tab. 2), přičemž každá varianta byla 4x opakovaná.
Tab. 2: Varianty pokusu
Dávka živin (g/nádoba):

Varianta
č.

Schéma

1

Kontrola

0

-

2

N - hnojivo

1,5

močovina

3

Digestát

1,5-0,18-0,69-0,08

digestát

4

NPKMg hnojivo

1,5-0,18-0,69-0,08

močovina, trojitý superfosfát,
KCl, kieserit

Hnojivo
N-P-K-Mg

Nádoby u var. 2-4 byly vyhnojeny formou zálivky 9. 5. 2012 a hnojiva (roztoky) byly
důkladně promíchány se zeminou. Použitý digestát (C:N byl 4:1, tedy hnojivo s rychle
uvolnitelným dusíkem) byl získán z bioplynové stanice zpracovávající denně 10 t prasečí
kejdy a 16 t kukuřičné siláže hybridu KWS 1393. Rozbor digestátu na obsah živin je uveden
v tab. 3.
Tab. 3: Obsah živin v digestátu
Živina
%
N

P

K

Ca

Mg

v sušině

11,4

1,37

5,2

2,02

0,62

v čerstvé hmotě

0,72

0,09

0,31

0,13

0,04

Vlastní výsadba kedluben odrůdy Segura F1 proběhla 15. 5. 2012, přičemž byly vysázeny
2 ks na nádobu. Během vegetace byl udržován bezplevelný stav, ochrana proti mšicím (Decis
Flow 2,5) a pravidelná zálivka. Sklizeň proběhla 10. 7. 2012. Obsah nitrátů v bulvách byl
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stanoven v čerstvé hmotě pomocí iontově selektivní elektrody. Vysušené bulvy byly
homogenizovány a mineralizovány na mokré cestě (HNO3+HCl). Obsah P byl stanoven
spektrofotometricky, obsahy K, Ca a Mg metodou AAS. Hodnota výměnné půdní reakce byla
stanovena v 0,01 M CaCl2 potenciometricky a přístupné živiny dle metody Mehlich III
(Zbíral, 1994, 2002). Výsledky byly vyhodnoceny statisticky analýzou variance a testovány
dle Scheffe (P<0,05).

VÝSLEDKY A DISKUZE
Tab. 4: Obsah makroelementů v bulvách kedluben (% v sušině)
%
Varianta č.
Schéma
P
K
Ca
Kontrola
1
0,26 b
2,53 a
0,29 a

Mg
0,10 a

2

N - hnojivo

0,21 a

2,69 a

0,29 a

0,11 a

3

Digestát

0,38 c

3,29 b

0,32 a

0,12 a

4

NPKMg
hnojivo

0,32 c

3,11 b

0,30 a

0,12 a

Rozdílná písmena (a, b, c) indikují signifikantní rozdíly mezi variantami (P<0.05)

V obsazích Ca a Mg nebylo mezi variantami signifikantních rozdílů (tab. 4). Obě tyto živiny
jsou v digestátech zastoupeny ve výrazně menším množství v porovnání s dusíkem
a draslíkem. Navíc obsah Ca byl v půdě na úrovni velmi vysoké. Obsah fosforu v kedlubnách
byl nejnižší u varianty hnojené močovinou (var. 2), což je možné odůvodnit nízkým obsahem
přístupného fosforu v zemině a jeho omezeným příjmem způsobeným alkalickou půdní reakcí
(Mengel, Kirkby, 2001). Po aplikaci digestátu i minerálních hnojiv – superfosfátu trojitého
a draselné soli (var. 3 a 4) nastal průkazný nárůst obsahu fosforu i draslíku v bulvách oproti
všem ostatním živinám. Möller a Stinner (2010) uvádí, že aplikace digestátu z kejdy
neovlivnila příjem P a K rostlinami.
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Tab. 5: Obsah nitrátů v bulvách kedluben
Varianta
Schéma
č.
Kontrola
1

Obsah nitrátů
mg/kg č.h.
rel. %
222 a

14,1

2

N - hnojivo

1580 c

100,0

3

Digestát

1290 b

81,6

4

NPKMg hnojivo

1740 c

110,1

č.h. – čerstvá hmota; Rozdílná písmena (a, b, c) indikují signifikantní rozdíly mezi variantami (P<0.05)

Obsah nitrátů (NO3-) v pletivech je primárně ovlivněn druhem zeleniny, úrovní dusíkaté
výživy, analyzovanou částí rostliny, růstovou fází a koncentrací síry v pletivech (Lošák et al.,
2008; Marschner, 2002). Kedluben řadíme k zeleninám schopným kumulovat ve zvýšené míře
nitráty ve svých pletivech (Hlušek et al., 2002). Nejnižší obsah nitrátů (tab. 5) byl zjištěn
u nehnojené kontrolní varianty (222 mg/kg čerstvé hmoty) a druhý nejnižší obsah byl
u varianty hnojené digestátem (1290 mg/kg). Vysvětlením může být zastoupení forem N
v digestátu, kdy zpravidla 25-50 % N je vázáno v organických vazbách (zbylých 50-75 % je
v amonné formě), (Kirchmann, Witter, 1992). S ohledem na krátké vegetační období
kedluben (cca 7 týdnů) je předpoklad, že mineralizace proběhla pouze omezeně a tím se
z organických vazeb uvolnilo pouze malé množství N. Výsledkem byl nižší obsah nitrátů
v bulvách kedluben oproti variantám hnojených močovinou (var. 2 a 4).
Tab. 6: Posklizňový obsah přístupných živin v půdě a hodnota půdní reakce
mg/kg
Varianta
Schéma
pH/CaCl2
č.
P
K
Ca
Kontrola
44 a
241 a
6822 a
1
7,32 a

Mg
287 a

2

N - hnojivo

7,30 a

42 a

235 a

6796 a

280 a

3

Digestát

7,39 a

53 b

249 a

6853 a

315 b

4

NPKMg
hnojivo

7,32 a

50 b

242 a

6788 a

311 b

Rozdílná písmena (a, b, c) indikují signifikantní rozdíly mezi variantami (P<0.05)

Živiny jsou v digestátu zastoupeny v přístupné formě pro rostliny, přičemž byla zjištěna vyšší
přístupnost po fermentaci v porovnání s nefermentovaným materiálem (Plaixats et al., 1988),
což je odůvodňováno mineralizací velkého množství organicky vázaných živin v průběhu
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fermentačního procesu v reaktoru (Gerardi, 2003). Tabulka 6 znázorňuje posklizňový obsah
přístupných živin v půdě. V obsazích K a Ca nebylo mezi variantami průkazných rozdílů.
U variant s aplikací digestátu a minerálních hnojiv (var. 3 a 4) byl zjištěn po sklizni průkazný
nárůst P a Mg. Loria, Sawyer (2005) popisují, že fermentovaná prasečí kejda může
poskytnout srovnatelná množství rostlinám přístupného N a P jako surová kejda. Digestáty
mají alkalickou reakci (Lošák et al., 2013) a zvyšují pH půdy (Fuchs et al., 2008), což
upřednostňuje jejich použití na kyselé půdy. V našich experimentech se hodnota pH mezi
variantami po sklizni neměnilo (tab. 6).
ZÁVĚR
Z dosažených výsledků je zřejmé, že digestáty jsou alternativou k minerálním hnojivům
a obohacují půdu o živiny, nicméně v rozdílném množství. U každého digestátu je nezbytné
znát jeho kompletní chemické složení, které se odrazí na jeho účinnosti. Přestože je
z legislativního hlediska digestát považován za organické hnojivo, na základě dosavadních
zkušeností se svými účinky blíží spíše minerálním kombinovaným hnojivům s vysokým
podílem rychle využitelného amonného dusíku i ostatních živin. Nevýhodou digestátů je
nízký obsah lehce rozložitelných primárních organických látek, které je nezbytné do půdy
dodávat v jiných zdrojích, především zaorávkou veškerých posklizňových zbytků, hnoje,
kompostu, slámy a pěstováním meziplodin. V opačném případě by mohlo po určité době
nastat omezení půdní mikrobiální činnosti, zhoršení vybraných (fyzikálních) vlastností půdy,
snížení obsahu humusu a tím v konečném důsledku pokles půdní úrodnosti.

PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou Interní grantové agentury AF Mendelovy univerzity
v Brně (TP 7/2012).

SOUHRN
V jednoletém vegetačním nádobovém experimentu s kedlubnami byl posuzován vliv aplikace
digestátu a minerálních hnojiv (močovina, superfosfát trojitý, draselná sůl, MgSO4) na obsah
vybraných prvků a nitrátů v bulvách kedluben, změny půdní reakce a obsahu přístupných
živin (P, K, Ca, Mg) po sklizni. Pokus zahrnoval 4 varianty hnojení:1) nehnojená kontrola, 2)
močovina, 3) digestát, 4) NPKMg. Každá varianta byla 4x opakována. Dávky N byly u var.
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2-4 srovnatelné (1,5 g N/nádobu). Obsah prvků v kedlubnách kolísal nepravidelně, přičemž
obsahy Ca a Mg kolísaly mezi variantami v úzkém neprůkazném rozpětí (0,29-0,32 % Ca,
resp. 0,10-0,12 % Mg). Obsah P a K v kedlubnách byl průkazně navýšen po hnojení
digestátem a minerálními hnojivy (var. 3-4) oproti ostatním variantám. Obsah nitrátů
(dusičnanů) v pletivech byl průkazně navýšen u všech hnojených variant (1580 – 1290 – 1740
(mg/kg č.h.) oproti nehnojené kontrole (222 mg/kg č.h.). Varianta s digestátem vykazovala
nižší obsah nitrátů oproti hnojení močovinou. Půdní reakce (pH) se po sklizni neměnila (7,307,39). Posklizňový obsah P a Mg v půdě byl signifikantně navýšen u variant 3-4.
Klíčová slova: kedluben, digestát, minerální hnojivo, chemické složení, půda, pH, živiny
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STANOVENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ KÁVOVÝCH ZRN PŘED MLETÍM
EVALUATION OF COFFEE BEANS MECHANICAL PROPERTIES
BEFORE GRINDING
Šárka Nedomová1 – Jana Simeonovová1 – Jaroslav Buchar2 – Jana Strnková1
1
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ABSTRACT
Mechanical properties of coffee beans were measured. Samples came from different regions:
Columbia, Indonesia, Kenya, Brazil, Honduras, Ethiopia, Papua, Tanzania, Costa Rica,
Panama, Mexico, Peru and Guatemala. TIRATEST 27025 unaxial compression by bar device
was used for testing mechanical characteristic of coffee beans. Strength of coffee beans
ranged from 76.12 N (Ethiopia) to 114.19 N (Brazil). Statistically significant differences were
detected in strength (P<0.05) of coffee beans from different regions.
Keywords: coffee beans, mechanical properties, TIRATEST 27025
ÚVOD
Mechanické vlastnosti pražených kávových zrn jsou velmi důležité při procesu mletí kávy
před její vlastní přípravou a mohou ovlivnit její výslednou kvalitu (Pittia et al., 2001). Pražení
kávových zrn je významným krokem, při kterém tepelným zpracováním dochází k výrazným
změnám v chemických, fyzikálních a strukturních vlastnostech surového kávového zrna, které
mají vliv na výsledné texturní a senzorické vlastnosti pražené kávy (Lerici a Nicoli, 1990; Illy
a Viani, 1995; Clarke a Vitzum, 2001; Schenker et al., 2000). Během pražení ztrácejí kávová
zrna pevnost a tuhost a stávají se křehčími. Mechanické vlastnosti celých pražených kávových
zrn (zejména jejich dostatečná křehkost) jsou také limitujícím faktorem pro jejich použití
v různých potravinářských výrobcích (čokolády, bonbony) (Szczesniak, 1990).
MATERIÁL A METODY
Vzorky kávových zrn pocházela z následujících oblastí: Kolumbie (1), Indonésie (2), Keňa
(3), Brazílie (4), Honduras (5), Etiopie (6), Papua (7), Tanzanie (8), Kostarika (9), Panama
(10), Mexiko Maragogype (11), Peru (12) a Guatemala (13). Zrna byla pražena za shodných
podmínek. Pro stanovení obsahu vody byly vzorky po pomletí sušeny při 103 °C do
konstantní hmotnosti. U sledovaných vzorků byly stanoveny následující doplňující
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charakteristiky: průměrná hmotnost, délka, šířka a výška kávových zrn. Pro stanovení
mechanických vlastností bylo využito univerzálního přístroje pro měření fyzikálních
charakteristik – TIRATESTU (typ 27025). Přístroj umožňuje měření různých materiálů
v tahu, tlaku a ohybu. Pro stanovení pevnosti různých vzorků kávových zrn byla zvolena
metoda jednoosého stlačení pomocí tyče se snímačem síly 200 N, kritériem pro ukončení
zkoušky byl pokles síly o 50 %, rychlost příčníku 20 mm.min-1. Výsledky byly statisticky
vyhodnoceny metodou jednofaktorové analýzy rozptylu a mnohonásobným porovnáním podle
Tukeyova testu.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Průměrná hmotnost a obsah vody v kávových zrnech jednotlivých druhů jsou uvedeny
v tab. 1. Zrna s nejnižší hmotností pocházela z oblasti Kostariky s průměrnou hmotností
0,120 g, dvojnásobnou hmotnost pak měla zrna Mexiko Maragogype (0,239 g) – jednalo se
o tzv. sloní zrna. Mezi hmotností jednotlivých vzorků kávy byly zjištěny statisticky průkazné
rozdíly (P<0,05). Obsah vody se v pražených zrnech pohyboval mezi 0,127 – 0,143 %.
Průměrná délka kávových zrn jednotlivých druhů se pohybovala v rozmezí 10,577 mm
(Kolumbia) až 14,700 mm (Mexiko Maragogype) – viz tab. 2. Průměrná šířka kávových zrn
jednotlivých druhů (tab. 3) se pohybovala v rozmezí 7,918 mm (Kolumbia) až 9,730 mm
(Mexiko Maragogype). Průměrná výška kávových zrn jednotlivých druhů (tab. 4) se
pohybovala v rozpětí 7,762 mm (Etoipie) až 9,730 mm (Mexiko Maragogype). Ve všech
rozměrech byly zjištěny statisticky průkazné rozdíly mezi vzorky (P<0,05).
Tab. 1: Průměrná hmotnost a obsah vody v kávových zrnech jednotlivých druhů
Vzorek
Hmotnost kávového zrna
Obsah vody
[g]
[%]
Kolumbie (1)
0,133 ± 0,024abc
0,134
Indonésie (2)
0,149 ± 0,024bc
0,150
c
Keňa (3)
0,152 ± 0,020
0,128
Brazílie (4)
0,133 ± 0,220abc
0,127
abc
Honduras (5)
0,140 ± 0,028
0,140
Etiopie (6)
0,121 ± 0,033ab
0,136
abc
Papua (7)
0,129 ± 0,035
0,140
Tanzanie (8)
0,144 ± 0,020abc
0,139
a
Kostarika (9)
0,120 ± 0,025
0,141
abc
Panama (10)
0,147 ± 0,022
0,138
Mexiko Maragogype (11)
0,239 ± 0,035d
0,138
abc
Peru (12)
0,142 ± 0,027
0,133
Guatemala (13)
0,135 ± 0,017abc
0,143
a,b,c
– rozdílnost písmen vyjadřuje statisticky významný rozdíl P<0,05
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Tab. 2: Průměrná délka kávových zrn jednotlivých druhů
Vzorek
Délka kávového zrna
[mm]
Kolumbie (1)
10,577 ± 1,021a
Indonésie (2)
11,440 ± 0,887abc
Keňa (3)
10,916 ± 0,893ab
Brazílie (4)
10,845 ± 1,081ab
Honduras (5)
10,943 ± 1,019ab
Etiopie (6)
10,966 ± 1,458ab
Papua (7)
10,826 ± 1,289ab
Tanzanie (8)
11,186 ± 0,521ab
Kostarika (9)
10,810 ± 0,929ab
Panama (10)
12,248 ± 0,950c
Mexiko Maragogype (11)
14,700 ± 1,059d
Peru (12)
10,892 ± 0,927ab
Guatemala (13)
10,707 ± 0,662ab
a,b,c,d
– rozdílnost písmen vyjadřuje statisticky významný rozdíl P<0,05
Tab. 3: Průměrná šířka kávových zrn jednotlivých druhů
Vzorek
Šířka kávového zrna
[mm]
Kolumbie (1)
7,918 ± 0,470ab
abcde
Indonésie (2)
8,284 ± 0,553
Keňa (3)
8,566 ± 0,522cde
Brazílie (4)
8,338 ± 0,464bcde
Honduras (5)
8,151 ± 0,565abcd
Etiopie (6)
7,762 ± 0,665a
Papua (7)
8,098 ± 0,692abcd
Tanzanie (8)
8,559 ± 0,536cde
Kostarika (9)
8,025 ± 0,489abc
Panama (10)
8,272 ± 0,481abcde
Mexiko Maragogype (11)
9,730 ± 0,344f
Peru (12)
8,403 ± 0,527bcde
Guatemala (13)
8,328 ± 0,347bcde
a,b,c,d,e, f
– rozdílnost písmen vyjadřuje statisticky významný rozdíl P<0,05
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Tab. 4: Průměrná výška kávových zrn jednotlivých druhů
Vzorek
Výška kávového zrna
[mm]
Kolumbie (1)
4,591 ± 0,214a
Indonésie (2)
4,675 ± 0,216ab
Keňa (3)
4,799 ± 0,373ab
Brazílie (4)
4,615 ± 0,187a
Honduras (5)
4,811 ± 0,278ab
Etiopie (6)
4,670 ± 0,414ab
Papua (7)
4,639 ± 0,491a
Tanzanie (8)
4,786 ± 0,309ab
Kostarika (9)
4,552 ± 0,310a
Panama (10)
4,788 ± 0,277ab
Mexiko Maragogype (11)
5,627 ± 0,363c
Peru (12)
4,802 ± 0,285ab
Guatemala (13)
4,790 ± 0,233ab
a,b
– rozdílnost písmen vyjadřuje statisticky významný rozdíl P<0,05
Tab. 5: Průměrná pevnost kávových zrn jednotlivých druhů
Vzorek
Síla
[N]
Kolumbie (1)
89,69 ± 9,90abcdef
Indonésie (2)
85,12 ± 16,46abcde
Keňa (3)
97,36 ± 18,28cdef
Brazílie (4)
114,19 ± 24,57f
Honduras (5)
94,38 ± 16,57bcdef
Etiopie (6)
76,12 ± 15,06abc
Papua (7)
92,90 ± 18,48bcdef
Tanzanie (8)
104,54 ± 21,13ef
Kostarika (9)
95,11 ± 17,16bcdef
Panama (10)
85,34 ± 18,02abcde
Mexiko Maragogype (11)
79,82 ± 19,03abcd
Peru (12)
79,63 ± 19,46abcd
Guatemala (13)
101,06 ± 23,21def
a,b,c,d,e, f
– rozdílnost písmen vyjadřuje statisticky významný rozdíl P<0,05
Pevnost jednotlivých druhů kávových zrn stanovená metodou jednoosé komprese se
pohybovala v rozpětí 76,12 N (Etiopie) až 114,19 N (Brazílie). Mletí tvrdších zrn kávy
(Brazílie, Tanzanie, Guatemala) je nevýhodné náročností na energii při chlazení více se
zahřívajících mlecích válců, pro použití celých zrn v čokoládových výrobcích je vhodné
použít křehčí druhy (Etiopie, Mexico Maragogype, Peru). Mezi vzorky byly zjištěny
statisticky průkazné rozdíly v pevnosti (P<0,05) v závislosti na oblasti původu jak je uvedeno
v tab. 5.
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ZÁVĚR
Na výsledných mechanických vlastnostech zrn se podílí hlavně parametry technologických
operací provázejících zpracování kávového zrna. Do těchto parametrů patří především teplota
vzduchu při pražení, která určuje nejen barvu a výslednou chuť zrna, ale má také významný
vliv na utvoření mikrostruktury jednotlivých zrn. Mezi mechanickými vlastnosti jednotlivých
druhů kávových zrn pocházejících z různých oblastí byly zjištěny statisticky průkazné rozdíly
v jejich pevnosti bez závislosti na rozměrových charakteristikách zrn.

SOUHRN
Mechanické vlastnosti pražených kávových zrn jsou velmi důležité při procesu mletí kávy
před její vlastní přípravou a mohou ovlivnit její výslednou kvalitu. Pražení kávových zrn je
významným krokem, při kterém tepelným zpracováním dochází k výrazným změnám
v chemických, fyzikálních a strukturních vlastnostech surového kávového zrna, které mají
vliv na výsledné texturní a senzorické vlastnosti pražené kávy. Mechanické vlastnosti celých
pražených kávových zrn (zejména jejich dostatečná křehkost) jsou také limitujícím faktorem
pro jejich použití v různých potravinářských výrobcích (čokolády, bonbony). V práci byly
stanoveny mechanické vlastnosti kávových zrn pocházejících z různých oblastí: Kolumbie,
Indonésie, Keňa, Brazílie, Honduras, Etiopie, Papua, Tanzanie, Kostarika, Panama, Mexiko
Maragogype, Peru a Guatemala. Měření bylo provedeno na přístroji TIRATEST 27025 za
pomocí jednoosé komprese. Pevnost jednotlivých druhů kávových zrn se pohybovala
v rozpětí 76,12 N (Etiopie) až 114,19 N (Brazílie). Mezi vzorky byly zjištěny statisticky
průkazné rozdíly v pevnosti (P<0,05) v závislosti na oblasti původu.
Klíčová slova: kávová zrna, mechanické vlastnosti, TIRATEST 27025
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SLANÁ CHUŤ A JEJÍ VNÍMÁNÍ
SALTY TASTE AND ITS PERCEPTION
Zdeňka Panovská – Iva Hospodková
Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6

ABSTRAKT:
The aim of the work was to determine testers’ sensory perception of salty taste. Sodium
chloride is used as the main source for the salty taste; its content in food has been observed in
recent years. Increased number of cardiovascular diseases has been attributed to higher than
recommended intake of sodium ions in the form of sodium chloride in food. The recent trend
is to reduce the content of sodium in food, so that consumers do not experience significant
sensory changes while eating. A group of testers tested the saltiness in selected products in
order to determine their differences in sensory perception related to salt intensity. Samples
were tested in food in which salty taste was expected, e.g. potato chips where the salty taste
intensity was assessed as optimal in 63% of answers while in potato chips with pepper flavour
the salty taste intensity was assessed as optimal in 55% of answers. Other samples in which
salt is not the dominant component, i.e. butter were tested as well. Butter contains 72x less
salt than bread. However, the testers assessed the average salty taste intensity in butter 14, 7%
and in bread 2,6x higher, i.e. 37, 8%.
Keywords: sensory analysis, salty taste, chips, butter, bread
ÚVOD
V roce 2008 zahájila světová zdravotnická organizace WHO (World Health Organisation)
projekt, který si dal za cíl snížit obsah sodíku v potravinách a tím zajistit prevenci a kontrolu
nemocí, které mohou být nadměrnou konzumací sodíku způsobovány. WHO doporučila denní
příjem chloridu sodného 5 gramů tj. 2,5 gramu sodíku na osobu. Dodržením doporučení by se
konzumace soli ve vyspělých zemích 2x - 3x snížila. Existuje více strategií jak limitovat
použití kuchyňské soli v potravinách. Jedním z řešení je nahradit chlorid sodný jinou
sloučeninou se stejnou senzorickou vlastností tj. slanou chutí. Avšak tyto sloučeniny často
vnáší do potravin také různé cizí příchutě např. hořkost či kovovou chuť. Jinou možností je
přizpůsobit matrici potraviny tak, aby se zvýšilo vnímání slané chuti v potravině i bez přidání
chloridu sodného např. přidáním koření. Mnoho studií dokázalo spojení mezi strukturou
potraviny a texturou, aroma nebo vnímáním chuti. Další možností je postupné snižování
obsahu soli ve vybraných potravinách, aby si spotřebitel na nižší slanost zvyknul. Někteří
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členové Potravinářské komory ČR se dobrovolně rozhodli snížit do roku 2014 obsah sodíku
v dehydratovaných výrobcích na maximální obsah 1,2 gramu sodíku v jedné porci hotového
pokrmu. Populace se ve vnímání chutí liší a stejný výrobek nebývá vnímán celou populací
stejně. Slaná chuť je vnímána asi od třetího měsíce po narození a záleží na složení a skladbě
potravin, výživových zvyklostech a dalších faktorech jak danou chuť člověk vnímá. Postupy
senzorické analýzy umožňují zjišťovat u populace prahy rozpoznání pro jednotlivé chutě,
vnímání intenzit chutí a faktory, které toto vnímání ovlivňují. V senzorické laboratoři při
VŠCHT byla senzoricky posuzována intenzita slané chuti v modelových a reálných vzorcích
s cílem zjistit, jak se vnímání slané chuti liší mezi jedinci.
MATERIÁL A METODY
Senzorická analýza probíhala v laboratoři vybavené podle ISO normy a také všechny postupy
byly ve shodě s příslušnými ISO normami. Hodnotitelé byli studenti VŠCHT Praha ve věku
20-25 let z toho 35 mužů a 87 žen. Hodnotitelé posuzovali intenzitu slané, případně hořké
chuti u předkládaných vzorků. Pro hodnocení používali nestrukturovanou stupnici
(0=neznatelná a 100=velmi intenzivní), u některých vzorků hodnotitelé posuzovali slanou
chuť pomocí tříbodové intenzivní stupnice (1= přiměřená, 2= slabší až optimální, 3= silnější
než optimální).
Slané roztoky pro hodnocení intenzity slané chuti:
Vzorek A – roztok NaCl, kde mNaCl=5,844 g/l
Vzorek B – roztok solicí směsi Mary, která obsahuje 39,3% KCl mMary=5,844 g/l
Reálné vzorky pro hodnocení intenzity slané chuti pomocí grafické stupnice:
- dva vzorky chleba s pozměněným technologickým postupem, vzorek A – kmínový chléb
vzorek B – pomoučněný chléb.
- šest vzorků másel od různých výrobců
- šest vzorků majonéz od různých výrobců
- dva vzorky výrobního salámu
Dva vzorky bramborových lupínků s příchutí papriky a s příchutí soli byly hodnoceny pomocí
bodové stupnice.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Při sledování vnímání intenzity slané chuti, byly nejprve předloženy slané roztoky, aby se
posuzovatelé seznámili s hodnocením slané chuti a stupnicemi. Výsledky hodnocení jsou
uvedeny v obr. 1-2.
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Obr. 1: Intenzita slané chuti ve vzorcích A a B
Četnost slané chuti u vzorku A byla dvojnásobně vyšší v intenzitě 70 a 80% než
u vzorku B. U vzorku B bylo v rozsahu 30-80 % rovnoměrné zastoupení vnímání intenzity
slané chuti.
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Obr. 2: Intenzita hořké chuti ve vzorcích A a B
U obou vzorků bylo zaznamenané vnímání hořké chuti. U vzorku A většina posuzovatelů
zaznamenávala hořkost 10-20%. U grafické stupnice je známo a opět se potvrdilo, že
posuzovatelé neradi využívají krajní body. Na druhé straně, pokud je ve formuláři dotaz na
intenzitu chutě, kterou nevnímají, mají posuzovatelé pocit, že by ji vnímat měli a proto
nepoužijí nulové body, ale pohybují se do 20% stupnice.
U vzorku B, který již objektivně vykazoval hořkou chuť, byla četnost vyšší u intenzit 20-40%.
Byly však zaznamenány i výsledky s intenzitou 100% ± 6% u vzorku B což opět souvisí
s rozdíly vnímání hořké chuti populace.
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Hodnocení intenzity slané chuti pomocí grafické stupnice u salámů
Hodnocení dvou výrobních salámů určených pro výrobu lahůdkových salátů, které
obsahovaly shodně 1,09% soli je zobrazeno na obr. 3-4.
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Obr. 3: Vnímání intenzity slané a tučné chuti u vzorku I.
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Obr. 4:Vnímání intenzity slané a tučné chuti u vzorku II.
Intenzita slané a tučné chuti se pohybovala v rozmezí 10-100%, kde nejvyšší četnost pro
slanou chuť byla v intenzitě 50,0% ± 4%, zatímco pro tučnou chuť dosahovaly maxima
u intenzita 40,0 ± 1%.
Pro vzorek II byla četnost vnímání intenzity slané chuti v rozsahu 30-70% přičemž maxima
dosáhla při intenzitě 20% ± 2%. Četnosti intenzity tučné chuti postupně narůstaly a to
v rozsahu 10-60%. Přestože oba vzorky obsahovaly stejný obsah soli, jejich senzorické
vnímání slanosti a tučnosti bylo výrazně odlišné.
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U reálných vzorků byly porovnány intenzity slané chuti pro nejvíce zastoupené četnosti.
Hodnocení slané chuti u chleba se o obou vzorků v podstatě nelišilo. Intenzita slané chuti pro
vzorek A byla 37,1 % a pro vzorek B 38,5 %.
Intenzita slané chuti u majonéz se v závislosti na výrobci pohybovala od 42 % do 48 %.
Intenzity slané chuti pro různá másla se pohybovaly od 11% do 21%.
Hodnocení intenzity slané chuti pomocí bodové stupnice u bramborových lupínků
Bramborové lupínky (dále chipsy) byly hodnoceny na intenzitu vnímané slané chuti u dvou
různých příchutí a to paprikové a slané.

,
Obr. 5:Vnímání slané chuti bramborových lupínků
Slanost byla u slaných chipsů označena jako optimální u 63% posuzovatelů, 36% slabší než
optimální a 1% silnější než optimální. Slaná chuť paprikových chipsů byla posuzovateli
označena jako optimální pouze v 55% odpovědí, což je 8% rozdíl oproti slaným chipsům.
Více odpovědí bylo oproti slaným chipsům také zaznamenáno pro nízkou než optimální
slanou chuť a pro silnější než optimální slanou chuť.
ZÁVĚR
Obsah soli v potravinách se liší a navíc se výrazně liší i vnímání slané chuti mezi jednotlivci
v závislosti na jejich výživových zvycích.
Senzorickými zkouškami jsme zjistili hodnotu intenzity vnímání slanosti, která ale nekoreluje
s obsahem soli ve vzorku. Obsah soli v másle je přibližně 0,018 g/100g, v chlebu 1,29 g/100g
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a v majonéze 1,13g/100g. Nejvyšší intenzita slané chuti byla vnímána u vzorku majonéz,
přestože obsahuje méně soli nežli chléb, intenzita slané chuti másla, byla zaznamenána
průměrně okolo 18% a intenzita chleba byla téměř dvojnásobná, máslo však obsahuje 72x
méně soli než chléb. Vnímání intenzity slané chuti bylo ovlivněno i dalšími složkami vzorku
a to především obsahem tukem.
Některé firmy již snižují obsah soli ve výrobcích. Snaha pekáren o snížení obsahu soli
v pekařských výrobcích byla prozatím úspěšná pouze u toustového chleba, kde se podařilo
snížit obsah soli, aniž by to spotřebitel zaznamenal. U dalších pekárenských výrobků se to
kvůli technologii zatím nedaří. Široký rozptyl odpovědí potvrdil, že vnímání slané chuti závisí
na individualitě jednotlivců a je proto pro potravinářský průmysl těžké vybrat optimální
slanost výrobků. Cíl WHO snížit obsah soli ve výrobcích je náročný a souvisí i s osvětou
konzumenta.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou projektu MSM 604 613 7305.

SOUHRN
Sůl hraje v potravinářském průmyslu významnou roli. Ovlivňuje nejen organoleptické
vlastnosti potravin, ale má vliv na texturu výrobků, na technologické postupy, používá se při
konzervaci potravin, atd. Na druhé straně zvýšený příjem soli může mít vliv i na zdraví.
Snížení soli v potravinách se stalo jednou z hlavních priorit světové zdravotnické organizace
WHO (WHO – World Health Organisation).
Cílem práce bylo zjistit, jak se liší senzorické vnímání intenzity slané chuti mezi populací
a v závislosti na výrobku. Testovány byly vzorky, ve kterých je slaná chuť očekávána např.
bramborové lupínky, kde byla intenzita slané chuti solených chipsů označena jako optimální
v 63% odpovědí, zatímco u chipsů s paprikovou příchutí byla intenzita slané chuti
ohodnocena jako optimální u 55% odpovědí. Na druhou stranu byly testovány i vzorky, ve
kterých sůl není dominantní složkou tj. máslo. Máslo obsahuje 72x méně soli než chléb avšak
hodnotitelé určili průměrnou intenzitu slané chuti u másla 14,7% a u chleba 2,6x vyšší tj.
37,8% .
Klíčová slova: senzorická analýza, slaná chuť, chipsy, chleba, máslo
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PŘÍDAVEK HOVĚZÍCH KOLAGENNÍCH VLÁKEN DO TRVANLIVÉHO
FERMENTOVANÉHO SALÁMU
NATURAL BOVINE COLLAGEN FIBRE IN DRY FERMENTED SAUSAGE
Zdeněk Pavlík – Alena Saláková – Josef Kameník
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny
a ekologie, Ústav hygieny a technologie masa, Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno

ABSTRACT
Samples of dry fermented sausages were made with addition of different concentrations
of natural bovine collagen preparation (0 %, 0.5 %, 1.0 % a 3.0 % of preparation). The effect
of added preparation on quality and technological parameters was monitored by performing
physical-chemical, sensorial and instrumental analyses. Addition of preparation had influence
on collagen content. There were found differences in instrumental analysis of colour.
Addition did not affect taste of products according to results of sensory evaluation.
Keywords: bovine collagen, dry fermented sausage, texture, sensory evaluation
ÚVOD
Použití vlákniny, rostlinných a jiných živočišných bílkovin při výrobě fermentovaných
masných výrobků není českou legislativou zatím povoleno (Vyhláška Mze č.326/2001 Sb.
v platném znění). Nicméně správné použití těchto přísad může mít pozitivní efekt na jakost
výrobku. V této práci jsme sledovali efekt použití vláken získaných z vnitřní vrstvy hovězích
kůží, obohacených dalšími kolagenními vlákny, zpracovaných do formy, ve které vykazují
podobné vlastnosti jako rostlinná vláknina. Komerční označení tohoto preparátu je Proliant
B5501 společnosti Proliant Meat Ingredients.
Kolagen je nejrozšířenější a nejvíce zastoupená bílkovina pojivové tkáně. Je lehce průtažný,
pevný, v nativním stavu odolný vůči proteázám. Kolagen ve vnitrosvalové pojivové tkáni
nabývá uspořádání tří hierarchických domén; endomyzium opouzdřuje jednotlivá kosterní
svalová vlákna, perimysium obklopuje skupiny svalových vláken a epimyzium opouzdřuje
celé svaly. Uspořádání perimysiální sítě stejně jako velikost kolagenních vláken má přímý
účinek na tuhost masa (Lepetit, 2008). Kromě tuhosti masa a masných výrobků může
přídavek preparátu Proliant B5501 působit na redukci ztrát při výrobě, zadržování tuku,
zlepšení krájitelnosti, šťavnatosti, vzhledu hotového výrobku, zkrácení doby sušení
trvanlivých salámů, prodloužení trvanlivosti vlivem snížení aktivity vody a zvýšení množství
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celkových bílkovin (Proliant Meat Ingredients, 2009). Zároveň by však neměl uměle zvyšovat
obsah čistých svalových bílkovin.
Cílem práce bylo zhodnotit vliv použití preparátu s obsahem hovězích kolagenních vláken
na jakost trvanlivého masného výrobku.
MATERIÁL A METODIKA
V technologické dílně Ústavu hygieny a technologie masa VFU Brno byly vyrobeny čtyři
sady trvanlivého fermentovaného masného výrobku Poličan dle klasických receptur
s přídavkem preparátu Proliant B5501 – vlákna v práškové formě, získaná z vnitřní vrstvy
hovězích kůži obohacená dalšími kolagenními vlákny. Byla vyrobena kontrolní skupina
(kontrola, 0 % preparátu) a tři pokusné skupiny (0,5 % preparátu, 1,0 % preparátu a 3,0 %
preparátu).

Byly

provedeny

analýzy

základních

fyzikálně-chemických

parametrů,

instrumentální měření textury a barvy a senzorické hodnocení hotových výrobků.
Hodnota pH byla měřena pH-metrem WTW pH 340i (WTW GmBh, Weilheim, Německo)
s vpichovou elektrodou Double Pore (Hamilton, Švýcarsko). Aktivita vody a w byla měřena
na přístroji Novasina LabMaster (Novasina, Švýcarsko) při teplotě 25 °C. Obsah sušiny byl
stanoven pomocí gravimetrického stanovení – suší se při teplotě 103 ± 2 °C po dobu
24 hodin. Obsah tuku byl stanoven na přístroji SOXTEC firmy TECATOR. Jako extrakční
činidlo byl použit diethylether. Obsah čistých svalových bílkovin byl spočten jako
rozdíl obsahu čistých bílkovin a kolagenu. Čisté bílkoviny byly stanoveny po vysrážení
nebílkovinných N-látek horkým roztokem taninu a následném převodu organického dusíku
na anorganický dusík na přístroji KJEHLTEC firmy Tecator. Pro přepočet obsahu dusíku
na obsah hrubých bílkovin byl použit faktor 6,25 (Válková et al., 2007). Obsah kolagenu byl
stanoven spektrofotometricky při vlnové délce 550 nm na spektrofotometru GENESYSTM 6
(Thermo Electron Corporation, USA) jako obsah 4-hydroxyprolinu. Obsah hydroxyprolinu
byl získán z kalibrační křivky a přepočten na obsah kolagenu.
Objektivní měření textury bylo hodnoceno na přístroji INSTRON 5544 (Instron Corporation,
USA. Byla provedena analýza texturního profilu (TPA), která simuluje žvýkání člověka
v ústech, cylindrické vzorky masa o průměru 25 mm a výšce 20 mm byly stlačovány
ve 2 cyklech na 50% deformaci. Rychlost příčníku byla 50 mm/min.
Barva byla měřena v systému CIEL*a*b* spektrofotometrem KonicaMinolta CM 2600d
(KonicaMinolta, Japonsko). Nastavení přístroje: zdroj světla D65 a standardní úhel
pozorovatele 10°, měřící štěrbina 3 mm. Kalibrace přístroje byla provedena na černou a bílou
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barvu. Barva byla měřena na masových částech salámů, L* – světlost, a* – podíl červené
barvy, b* – podíl žluté barvy.
Senzorického hodnocení se účastnili zaměstnanci a studenti Ústavu hygieny a technologie
masa a Ústavu vegetabilních potravin a rostlinné produkce, VFU Brno (6 proškolených
a 9 neproškolených hodnotitelů). Hodnocení probíhala v senzorické laboratoři na Ústavu
hygieny a technologie masa, která odpovídá požadavkům normy ČSN ISO 8589.
Pro hodnocení masných výrobků byly využity nestrukturované grafické stupnice o délce 100
mm se slovním popisem na obou koncích. Levý okraj stupnice označoval plně vyhovující stav
parametru, pravý okraj stupnice zcela nevyhovující stav parametru. Hodnocenými parametry
byly – vzhled na řezu, barva, vůně, konzistence, textura, chuť a celkový dojem.
Jako neutralizátor chuti bylo použito bílé pečivo (Válková, Saláková & Tremlová, 2005).
VÝSLEDKY A DISKUSE
Výsledky analýzy fyzikálně-chemických parametrů jsou uvedeny v tab. 1. V díle trvanlivého
fermentovaného salámu byla u vzorků s přídavkem 3 % preparátu Proliant B5501 ve srovnání
s kontrolou i dalšími vzorky naměřena vyšší hodnota pH. Přídavek preparátu je patrný na
obsahu kolagenu, který se zvyšuje v řadě: kontrola – 0,5% – 1% – 3% přídavek.
U hotového výrobku (21 dní zrání) byla zjištěna nižší hodnota aktivity vody u pokusných
vzorků ve srovnání s kontrolou. Nejnižší aktivita vody byla zjištěna u vzorku s přídavkem
1 % preparátu. U stejného vzorku byl také zjištěn nejvyšší obsah sušiny a tuku. Obsah
kolagenu se opět mění od nejnižšího (kontrola) po nejvyšší u vzorků s 3% obsahem preparátu.
Při tom se výrazně nemění obsah čistých svalových bílkovin.
Tab. 1: Fyzikálně-chemické parametry trvanlivého fermentovaného salámu.
Dílo
pH
aw
sušina [%]
tuk [%]
kolagen [%]
ČSB [%]
KONTROLA
5,801 ± 0,007 0,972 ± 0,001 50,20 ± 1,48 29,18 ± 2,08
1,69 ± 0,22
12,76 ± 0,78
0,5 %
5,875 ± 0,009 0,970 ± 0,001 47,21 ± 0,75 25,46 ± 2,27
1,81 ± 0,75
13,06 ± 4,62
1%
5,853 ± 0,038 0,963 ± 0,002 50,41 ± 1,14 28,09 ± 2,27
2,24 ± 0,78
12,66 ± 0,82
3%
6,001 ± 0,026 0,966 ± 0,003 48,15 ± 0,42 24,07 ± 2,23
2,91 ± 0,39
13,07 ± 1,17
Hotový výrobek
KONTROLA
4,801 ± 0,013 0,929 ± 0,002 64,58 ± 1,08 39,19 ± 1,97
1,87 ± 0,45
16,33 ± 1,22
0,5 %
4,996 ± 0,055 0,910 ± 0,001 64,76 ± 4,06 38,21 ± 1,79
2,27 ± 0,21
16,24 ± 1,00
1%
4,881 ± 0,050 0,906 ± 0,001 69,76 ± 1,48 42,09 ± 1,27
2,40 ± 0,29
16,68 ± 1,12
3%
4,958 ± 0,016 0,919 ± 0,002 66,85 ± 2,30 34,65 ± 0,89
3,22 ± 0,41
16,82 ± 1,43
V tabulce je u každého vzorku uveden obsah preparátu Proliant B5501 v procentech. Kontrola = 0 %,
ČSB – čisté svalové bílkoviny
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Obsah a složení kolagenu v mase patří mezi hlavní atributy, jež ovlivňují texturu masa
(Dominik et al., 2011). U masných výrobků s různým obsahem kolagenu tedy můžeme
předpokládat rozdíly instrumentálně měřených texturních vlastností případně i senzorické
vnímání textury výrobku při skusu. Při senzorickém hodnocení byla textura hodnocena hůře
u všech pokusných vzorků ve srovnání s kontrolou (obrázek 1). Při objektivním hodnocení
textury byla zaznamenána pouze vyšší hodnota maximální síly (tuhost) u vzorku s přídavkem
1 % preparátu, u zbývajících dvou pokusných vzorků byla tuhost naopak mírně nižší než tomu
bylo u kontroly. Nebyl zaznamenán žádný výrazný rozdíl při instrumentálním hodnocení
textury (tab. 2).
Jak je patrné z obr. 1, byl při senzorickém hodnocení hůře hodnocen celkový dojem u všech
pokusných vzorků ve srovnání s kontrolou. Ostatní parametry, včetně chuti, nebyly
významným způsobem ovlivněny.

Obr. 1: Senzorické hodnocení trvanlivého fermentovaného salámu (21 dní)Na obrázku
je u každého vzorku uveden obsah preparátu Proliant B5501 v procentech.
Kontrola = 0 %
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Tab2: Výsledky instrumentální analýzy trvanlivého fermentovaného salámu (21 dní)
Vzorek
KONTROLA
0,5 %
1%
3%

L*
47,42 ± 1,08
46,51 ± 2,22
47,64 ± 3,72
45,83 ± 1,44

a*
16,56 ± 0,32
14,69 ± 0,78
13,60 ± 0,98
13,97 ± 0,97

b*
11,84 ± 0,71
9,22 ± 0,56
8,10 ± 0,75
8,69 ± 0,35

TPA (N)
46,86 ± 3,50
41,49 ± 5,15
52,72 ± 4,77
43,74 ± 2,30

soudržnost (-)
1,38 ± 0,01
1,40 ± 0,02
1,38 ± 0,03
1,38 ± 0,02

V tabulce je u každého vzorku uveden obsah preparátu Proliant B5501 v procentech. Kontrola = 0 %, L* –
světlost, a* – podíl červené barvy, b* – podíl žluté barvy, TPA – maximální síla (TPA test)

Při instrumentálním hodnocení barvy (tab. 2) nebyly zaznamenány výrazné rozdíly
ve světlosti výrobků. U kontrolních vzorků byl v porovnání se vzorky pokusnými naměřen
vyšší podíl červené i žluté barvy. Tento rozdíl neměl vliv na hodnocení barvy při senzorické
analýze (obr. 1).
ZÁVĚR
Sledovali jsme vliv přídavku vláken získaných z vnitřní vrstvy hovězích kůží, obohacených
dalšími kolagenními vlákny v různých koncentracích na jakost trvanlivých masných výrobků
typu Poličan. Přídavek ovlivňuje vlastnosti výrobků – zvyšuje obsah kolagenu, v závislosti
na množství přidaného preparátu a při tom neovlivňuje obsah čistých svalových bílkovin.
Má vliv na podíl červené a žluté barvy.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou institucionálního výzkumu VFU Brno.

SOUHRN
Vzorky trvanlivého fermentovaného masného výrobku byly vyrobeny s přídavkem různého
množství preparátu s obsahem hovězích kolagenních vláken (0 %, 0,5 %, 1,0 % a 3,0 %
preparátu). Byl sledován vliv přídavku preparátu na kvalitu a technologické parametry
masných výrobků. U vzorků byla provedena analýza fyzikálně-chemických parametrů,
senzorické hodnocení a instrumentální hodnocení textury a barvy. Přídavek preparátu měl vliv
na obsah kolagenu. Byly zjištěny rozdíly v instrumentálním hodnocení barvy. Podle výsledků
senzorického hodnocení nebyla ovlivněna chuť výrobku.
Klíčová slova: hovězí kolagen, trvanlivé fermentované salámy, textura, senzorické hodnocení
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DYNAMIKA RŮSTU A ZMĚNY KVALITY CUKROVÉ ŘEPY
BĚHEM VEGETACE V ROCE 2012
DYNAMICS OF SUGAR BEET GROWTH AND QUALITY CHANGE IN 2012
Jana Pechková – Luděk Hřivna
Ústav technologie potravin, AF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRAKT
Within the field experiment dynamics of root and leaf area on sugar beet growth during the
vegetation period was verified. Simultaneously technological quality of tubers was evaluated.
The biggest intensity of root growth was notised in the second half of August. In this period
the root weith in average increased about 130 grams per plant. The leaf area has decreased in
the weight because of old leaves necrosis on 40% of original weight. The highest content of
soluble ashes was reached at the first offtake. During the vegetation content decreased by
about 30%. The differences in alpha-aminonitorgen content were not large during the
vegetation. MB-factor descented on the final value 33.
Keywords: sugar beet, digestion, soluble ashes, alpha-aminonitrogen

ÚVOD
Pěstování cukrové řepy vyžaduje půdy s dobrou strukturou a mechanickými vlastnostmi,
dobře zásobené živinami a vodou (Kristek a kol., 2003). Kvalitní řepařská půda je
charakterizována optimální strukturou a pórovitostí, nízkou objemovou hmotností (pod
1,45 g. cmˉ³), nízkým penetračním odporem půdy (max. 3,5 MPa), příznivým vzdušným
a vodním režimem, neutrální až slabě alkalickou reakcí s hodnotami pH 6,8 až 7,3, obsahem
kvalitního humusu nad 2,5% (Šnobl, Pulkrábek, 2007). Cukrová řepa je jednou
z nejnáročnějších plodin, pokud se týká příjmu živin. Je citlivá zejména na nedostatek dusíku,
draslíku, fosforu, hořčíku, bóru a manganu (Bittner, 2012). Při výnosu 50 t/ha spotřebuje
cukrová řepa cca: 257 kg N, 252 kg K, 96 kg Na, 60 kg Mg, 50 kg Ca a 35 kg P (Kováčová
a kol, 2002). Základem výživy je hnojení organické, kde klíčovou roli hraje chlévský hnůj,
který nelze ničím jiným nahradit pro jeho obsah: živin, humusotvorných látek, hormonů,
růstových látek a dalších látek nutných pro výživu půdní mikroflóry a mikrofauny (Kulová,
2001). Mnozí autoři potvrdili zvýšený vliv organického hnojení v průběhu extrémních
klimatických podmínek na dosahovaný výnos a technologickou kvalitu cukrovky. Také různé
způsoby zpracování půdy se v návaznosti na různé formy organického hnojení významně
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podílejí na tvorbě výnosu a kvality cukrové řepy (Fecková a kol., 2002). Cukrovka patří
k plodinám náročným na mikroelementy. Nedostatek makro i mikro prvků je pak možné
zlepšit hnojením na list v rozhodujícím období vegetace. Cukrová řepa je citlivá na nepříznivé
vlivy počasí, zejména je velice náročná na množství srážek (Bittner1, 2012). Průměrná
vegetační teplota by se měla pohybovat v rozmezí 8 – 9 °C, roční úhrn srážek 550 – 650 mm
(Zimolka, 2008). Nejvyšší spotřeba vláhy je v červenci, tedy v období tvorby bulvy. Naopak
nejmenší je v dubnu, což stimuluje dlouživý růst kořenů (Potop, Türkott, 2011). Produktivita
cukrové řepy je limitována především suchem a extrémními teplotami. Jak intenzivní sluneční
záření tak i sucho způsobují vodní stres, který inhibuje: syntézu buněčných stěn, dlouživý růst
rostlinných buněk, utváření protochlorofylu, aktivitu nitrátreduktázy, funkci průduchů,
transpiraci a asimilaci CO2 (Pulkrábek a kol., 2004).
MATERIÁL A METODY
V rámci maloparcelního polního pokusu, ve kterém byl testován vliv mimokořenové výživy
a vybraných antistresorů na změnu kvality cukrovky, byla sledována dynamika růstu kořene
i chrástu během vegetace a současně byly hodnoceny technologické parametry bulvy. Pokus
byl založen na pozemku patřícím do katastru ZP Agrospol Velká Bystřice. Pozemek se
nachází v klimatickém regionu mírně teplém, mírně vlhkém. Půda je středně těžká, půdní typ
hnědozem. Zemědělský podnik hospodaří bez živočišné výroby, tzn. všechny posklizňové
zbytky zaorává.
Smyslem daného pokusu bylo vyhodnotit bez ohledu na varianty dynamiku změn výše
uvedených parametrů. Pokus sestával z 24 variant, přičemž jednotlivé varianty se lišily jak
aplikovanými přípravky, tak i aplikačními termíny. Použita byla klasická pevná hnojiva
a doplňkově byla aplikována mimokořenová výživa postřikem na list. Pro každou variantu
platilo, že byla ošetřena během vegetace 2x hnojivými přípravky se současnou aplikací
fungicidu. Jednotlivé zásahy do porostu byly prováděny od 30. 5. 2012. V průběhu vegetace
byly z každé varianty odebírány vzorky rostlin, byla stanovena hmotnost jejich chrástu
a kořene. Odběry byly provedeny v termínech 16.7., 1.8., 16.8., 29.8., 11.9., 25.9. U kořene
byla stanovena digesce, obsah rozpustného popela a alfa-aminodusíku. Digesce byla změřena
na přístroji POLAMAT – S, stanovení popela v řepě bylo provedeno na konduktometru
Inolab Level 1 WTW. Hodnota alfaaminodusíku – modrého čísla – byla určena na přístroji
spektrofotometr Konica Minolta CM 3500d. Vzorky k provedení jednotlivých analýz byly
připraveny dle metodik uvedených v publikaci FRIML, TICHÁ (1986).
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Z výsledků získaných při jednotlivých odběrech byla výpočtem stanovena výtěžnost bílého
zboží (B) a produkce melasy (M) a z těchto hodnot pak stanoven MB-faktor, který udává
vyzrálost cukrovky.
Způsob výpočtů je uveden níže:
B – faktor: Výtěžnost bílého cukru (rafinády) v % pomocí Lüdeckeho vzorce.
B  Dg  4,25  Pp  N  25

M – faktor: Výtěžnost melasy %.
M  8  Pp

MB – faktor: Vyjadřuje množství vyprodukované melasy na vyrobený bílý cukr %.
MB 

100  M
B

Vysvětlivky: Dg-digesce, Pp-rozpustný popel, αN-škodlivý dusík.
VÝSLEDKY A DISKUZE
V první řadě byla sledována dynamika růstu kořene. Vzhledem k tomu, že naše pozorování
bylo zahájeno poměrně pozdě, dosahovala hmotnost kořene cukrovky na počátku pozorování
(16. 7. 2012) již poměrně vysoké hodnoty nad hranicí 600 g (obr. 1).

Obr. 1: Dynamika tvorby kořene
Kořen pravidelně přirůstal v průběhu celé vegetace. Největší přírůstky byly zaznamenány
mezi 3. a 4. odběrem. Zde se během 14-ti dnů zvýšila hmotnost kořene o cca 130g.
Z počáteční průměrné hodnoty 605 g kořen na konci našeho pozorování dosáhnul průměrné
hmotnosti 1 031g. To při počtu 80-100 tisíc jedinců na hektar představuje výnos 82,5-103,1
t.ha-1.
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Listová plocha cukrovky (obr. 2) byla nejvyšší při prvním odběru v polovině července, o
čemž svědčí hmotnost chrástu, která dosahovala maxima 935 g/rostlinu. Se zpomalujícím se
růstem chrástu začal intenzivně přirůstat kořen (graf 1). Do konce sklizně se hmotnost chrástu
snížila v důsledku odumírání starších listů na 374 g/rostlinu tj. na pouhých 40% původní
hmotnosti.

Obr. 2: Dynamika tvorby chrástu
Digesce (obr. 3) se na začátku vzorkování pohybovala okolo 14 %. Díky příznivým
povětrnostním podmínkám se cukernatost stále zvyšovala a již na konci srpna dosahovala
velice uspokojivých hodnot pohybujících se v průměru na úrovni 18,4 % cukernatosti. Je
nutné podotknout, že s růstem digesce rostla i hmotnost kořene, což poukazuje na velmi
intenzivní tvorbu cukru. V závěru pozorování se digesce mírně snížila.

Obr. 3: Dynamika tvorby digesce (cukernatosti)
Obsah rozpustného popela (obr. 4) byl nejvyšší při prvním odběru, následně klesal a dále se
již po zbytek vegetace výrazněji neměnil. Významně se zde nejspíš projevil vliv
nedostatečných srážek během března až května, který způsobil vysoké hodnoty rozpustného
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popela v důsledku nízké tvorby biomasy sušiny a z fyziologického hlediska nutnosti zvýšení
osmotického potenciálu rostliny pro nutnou transpiraci. Hodnoty byly po celou dobu vegetace
vysoké.

Obr. 4: Dynamika tvorby obsahu rozpustného popela
Obsah škodlivého dusíku se po celou dobu vegetace výrazněji neměnil (obr. 5). Nejvyšší
hodnoty, zřejmě i v důsledku intenzivního růstu kořene byly zaznamenány při 3. a 4. odběru.

Obr. 5: Dynamika tvorby obsahu alfa-aminodusíku
Hodnota MB faktoru je měřítkem vyzrálosti cukrovky. Jak je patrné z obr. 6, nejvyšší hodnota
MB faktoru byla stanovena na počátku pozorování. V průběhu dalších odběrů s tím jak rostla
digesce a klesal obsah rozpustného popela se hodnota MB faktoru snižovala a technologická
kvalita rostla. Při zářijových odběrech se již průměrné hodnoty pohybovaly v přijatelném
rozmezí: MB = 32 (5. odběr) MB = 33 (6. odběr). I přesto nebyla kvalita cukrovky ideální
a se sklizní by bylo vhodné ještě počkat.
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Obr. 6: Dynamika změn MB faktoru
ZÁVĚR
Byl získán široký soubor dat o dynamice změn kvality cukrovky během jejího růstu a vývoje.
Potvrdilo se, že cukrovka tvoří v první fázi vegetace především asimilační aparát, který
v následující 2. polovině postupně odumírá s tím, jak přirůstá kořenová hmota. Cukrovka
vyzrává postupně s růstem koncentrace cukru v bulvách a poklesem obsahu rozpustného
popela.
PODĚKOVÁNÍ
Tento příspěvek vznikl za finančního přispění IGA Mendlovy univerzity v Brně IP 11/2012.

SOUHRN
V rámci maloparcelního polního pokusu byla sledována dynamika růstu kořene i chrástu
během vegetace a současně byly hodnoceny technologické parametry bulvy cukrové řepy.
Nejvyšší intenzita růstu kořene byla zaznamenána ve 2. polovině měsíce srpna. V tomto
období se hmotnost bulev zvýšila v průměru o 130 g/rostlinu. Hmotnost chrástu se snižovala
v důsledku odumírání starších listů na 40 % původní hmotnosti. Obsah rozpustného popela
byl nejvyšší při prvním odběru, v průběhu pozorování se jeho obsah o cca 30 % snížil. Obsah
alfa-aminodusíku se po celou dobu vegetace výrazněji neměnil. Hodnota MB faktoru
postupně klesala na konečnou hodnotu MB = 33.
Klíčová slova: cukrová řepa, digesce, rozpustný popel, alfa-aminodusík
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ABSTRACT
In this work we use Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) as a relatively new method
which can be apply to food quality assessment. The quality and authenticity of orange juices
can be different and this method can be used for easy and fast determination of juices or fruits
beverages. The aim of this work is described the possibilities of using electrical impedance
properties of fruits (oranges) and explore the relationship between impedance and quality
criteria. Electrical impedance of five 100 % orange juices and fresh orange juices by three
country of origin (Greece, Turkey and Spain) were measured. All groups of samples are
available in the market and were mixed with water in different concentration. In this work we
used for impedance measurement the Agilent 4294A Precision Impedance Analyzer.
Electrical impedance measurement can be used to monitor moisture content changes in the
progress of possibility adulteration and quality changes in fruit and vegetable juices.
The experiment confirms EIS as possible method to proof differences between 100 % orange
juice and adulterated juices. There is relationship between electrical impedance and quality
criteria. Impedance measurement is fast and easy method to analyze the big group of samples
and can tell us which group must be test in detail. Experiment shows where can be this
method use and that way save financial costs in the laboratory practice. It is possible to use
EIS as way how to monitor moisture content changes and changes in progress by storages too.
Keywords: impedance, spectroscopy, orange juices
ÚVOD
Impedanční spektroskopie (Electrical Impedance Spectroscopy - EIS) je nedestruktivní
metoda měření, která je dlouhodobě využívána k měření korozivních změn u kovových
materiálů (Lasia, 2002), změn v biologických materiálech (Sanchez, 2009), ale v poslední
době zaznamenává vzestup i v jiných oblastech a to v potravinářství. Asi v největší míře, je
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EIS používána k detekci mikroorganismů, zejména kontaminaci potravin při zjišťování
nezávadnosti nebo přítomnosti nežádoucích mikroorganismů zejména E.colli, Salmonela,
Cronobacter (Laczka, Bergrren et al., 2011), Staphylococcus aureus, Campylobacter (Wu,
2005) při detekování kvality výroby, dále testování vstupů do výroby jako např. kyslík,
částečné deionizovaná voda (Ayliffe et al., 1999) a dále při monitoringu technologie výroby
např. mléčných produktů, jako u sýrů (Mukhopadhyay, 2010). Byl zjišťován dozrávající
proces u velkého počtu vzorků sýrů, a byly zjištěny prokazatelné rozdíly v resistenci
vmléčném produktu. Uplatnění našla tato technika detekce i ve stavebnictví, a to při
zjišťování mikro-trhlinných deformací v betonových stavbách (Stalworthy, 2009). Bylo
prokázáno, že měření impedance je schopné odrážet rychlé změny, pokud potravina nemá
fyzické poškození, jako je například chlazením a fyziologickým hnědnutím. Kromě toho
mohou impedanční variace měřit fyziologické změny potravin, jako je například měknutí.
Impedance jako technika přispívá i k prevenci chronických onemocnění, jako je rakovina,
kardiovaskulární onemocnění atd. kde použití některých nových, ale přesných technik, nejen
ve zdravotnictví, jako jsou nukleární magnetická rezonance, akustické měření vlastností
materiálu atd. mají nevýhodu – finanční nákladnost měření. Jedná se o drahá zařízení a přísné
experimentální požadavky na prostředí a obsluhu. V kontrastu s metodou EIS, která umožňuje
relativně levné posouzení, s velmi jednoduchou a snadnou ovladatelností (Liu, 2006). Výhoda
metody EIS: poměrně rychlá, jednoduchá a neinvazivní metoda. Mimo jiné nám umožňuje
získat rychlé chemicko-fyzikální informace o velkém množství vzorků a dál rozhodnout, které
vzorky budou dál podrobněji analyzovány. Je možné tím ušetřit nemalé náklady
v analytických laboratořích. Cílem této práce bylo zhodnotit možnosti využitelnosti EIS,
vypracovat možnou metodiku a analyzovat několik vzorků pomerančových šťáv.
EIS zahrnuje měření a analýzu materiálů, v nichž silně převládá iontová vodivost. Příklady
takových materiálů jsou pevné a kapalné elektrolyty, tavné soli, iontové čočky, ale také
polymery, a nestechiometrické ioniticky vázané monokrystaly, kde vedení proudu může
zahrnovat pohyb iontů volných a částečně vázaných.
Impedance je komplexní veličina, která se skládá z reálné (resistence) a imaginární
(reaktance) složky a je spojena s kvalitativními parametry vzorků. Měřené impedanční
spektrum je závislost impedance na frekvenci (EIS) a je závislé především na struktuře
a chemickém složení vzorků. Z chemického složení hraje nejdůležitější roli obsah vody,
minerálních látek, soli, organické kyseliny a stupeň jejich disociace. Impedance je tedy
komplexní fyzikální veličina, která vyjadřuje poměr fázoru sinusového napětí k fázoru
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sinusového proudu procházejícím mezi dvěma body. Proud i napětí jsou fázově posunuty.
Impedance se značí jako fázor Z a její jednotkou je Ohm [Ω].
V kartézské soustavě souřadnic je definována jako:
Z=R+jX=Zcosφ+jZsinφ

(1)

kde reálná část R je odpor a imaginární část X je reaktance.

Obr. 1: Komplexní zobrazení impedance
Reálná část bývá spojena s odporovými cestami přes tkáň, tj. přes cytoplazmu a symplast
(mezibuněčné spoje mezi cytoplazmami sousedních buněk, které propouštějí vodu a některé
látky). Naopak imaginární část je spojena s kapacitními cestami, např. přes membránové
struktury, je závislá na frekvenci a je tvořena kapacitní a induktivní reaktancí. Zahrnuje
buněčnou integritu a dielektrické vlastnosti materiálu (Chevalier et al., 2006; Macdonald,
1991; Vidaček et al., 2008; Wu et al., 2009).
Při měření EIS mají svou úlohu i elektrické vlastnosti potravin. Závisí na několika
parametrech (experimentální podmínky, na typu procházejícího proudu), ale také jako
impedanční spektrum závisí především na chemickém složení potravin: obsah vody, solí,
obsah tuku, minerálních látek, organické kyseliny, anorganické látky a stupeň jejich disociace.
EIS má značný potenciál v uplatnění při analýze potravin. Může být využít např. ke kontrole
autenticity potravin – ovocných šťáv. Nejčastějším případem falšování je nižší obsah ovocné
složky oproti množství, které je deklarováno na etiketě. (vyšší množství vody je možné
stanovit pomocí EIS - s rostoucím obsahem vody roste i impedance). Často se jedná
i o nesprávné označení výrobku jako je „100 % juice“, kdy ve skutečnosti je obsah
koncentrátu nižší. Další možností je přídavek cukru a kyselin, které jsou výborným
maskovacím médiem, např. nahrazování drahého koncentrátu z pomerančové šťávy
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za levnější grepovou. Možné je i použití tzn. Pulp wash, které není v EU povoleno.
Ve spojených státech je povolen přídavek maximálně do 10 % obsahu.

MATERIÁL A METODY
Pro měření byl využit impedanční analyzátor Agilent 4294A Precision Impedance Analyzer,
Agilent Technologies Japan, Ltd. používající 4-TP adapter. Měřili jsme při podmínkách:
amplituda napětí 0,5V , frekvenční rozsah: 40 Hz-1 MHz, stálá laboratorní teplota. Na obr. 2
je zobrazeno sestavení použitého přístroje a cely s planárními elektrodami v laboratoři.

Obr. 2: Měřící přístroj Agilent 429A Precision Impedance Analyzer propojený pomocí
adaptéru 4-TP k cele s planárnímí elektrodami umístěné v termostatické lázni
Tab. 1: Základní parametry impedančního analyzátoru Agilent 4294A (Agilent, 2008a)
Frekvenční rozsah
Přesnost základní impedance
Činitel kvality Q
Rozsah impedance
Rychlost měření
Počet bodů během 1 měření
Měřené parametry
Rozsah stejnosměrného zdroje
Střídavý rozsah zdroje
Teplotní rozsah

40 Hz – 110 MHz, rozlišení 1mHz
+ 0,08%
+ 3% (obvykle); Q=100, f< 10 MHz
3 mΩ - 500MΩ
3 ms/bod
2 – 801 bodů
|Z|,|Y|, φ, R, X, G, B, L, C, D, Q
0 - + 40 V/100 mA, 1 mV/40 µA rozlišení
5 mV – 1 Vrms/200 µA – 20 mArms
0 – 40 °C
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Změřili jsme několik vzorků pomerančových šťáv. Zkoumali jsme, jak se mění hodnota
impedance při snižování koncentrace ovocné šťávy a posléze jsme posuzovali jednotlivé
výsledky navzájem. V další části měření byly zakoupeny v běžné obchodní síti tři varianty
plodů pomerančovníku, s deklarovaným původem. První skupina plodů původem z Řecka
(odrůda Navel), druhá skupina plodů z Turecka (odrůda Washington) a poslední skupina ze
Španělska (odrůda Navel). Šťáva byla u všech tří druhů mechanicky vymačkaná (obr. 3), byly
změřeny základní parametry (Brix, pH, relativní hustota a kondukce). Měření bylo prováděno
za stálé laboratorní teploty 20°C, která byla průběžně kontrolována. Měření bylo prováděno
s padesátinásobným opakováním, a tyto hodnoty byly statisticky zprůměrovány pro další
statistické zpracování. U všech měření byly stejné reálné podmínky.

Obr. 3: Mechanicky vymačkaná šťáva ze tří druhů pomerančů.
1A Řecko, 2A Turecko, 3A Španělsko
Měření pomerančových džusů
K měření byly vybrány náhodně produkty nabízené v prodejní síti v ČR. Jedná se o různé
výrobce. V přehledné tabulce č.2 jsou uvedeny vzorky vybrané k analýze EIS.
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Tab. 2: Měřené vzorky a jejich označení
Označení

Název

Číslo šarže

Výrobce

ARO

ARO 100 % Pomerančová šťáva vyrobená
z pomerančového koncentrátu
HAPPY DAY 100% JUICE pomerančová
šťáva z koncentrátu
JUICE PFANER 100 ORANGE

9-1 2012/4

Linea Nivnice, a.s., Nivnice

19.6.2013 04:15 B PA.2

Rauch Fruchtsäfte, A-6830 Raukmeil. Austria

E5 07120 24.7.2013 21:43

Hermann Pfaner Getränke GmbH, A-6923
Lauterach, Austria
Původ pomerančů, oblast Chile

HD
PF
P

T
CLE

Čerstvá pomerančová šťáva – pomeranče
z Chile 4012, koupeno v den měření v
INTERSPAR
TOMA 100% POMERANČ S DUŽINOU, 31.07.2013 L08:23 * 1 * PEPSICO CR s.r.o., Kolbenova 50/510, 190
011285
pomerančová šťáva z koncentrátu
00 Praha 9, ČR
2.10.2012
9:02
CLEVER 1l 100 % ORANGE – pomerančová
McCarter a.s., Bajkalská 25, 821 01
šťáva z koncentrátu
Bratislava, SR

(Pozn. u pomeranče není možné ověřit deklarovaný původ, vycházíme z údaje prodejce)
Tab. 3: Naměřené parametry vzorků:
3

ρ[g/cm ]
pH
Brix
Conductivity
[mS/cm]

1A
1,011

2A
1,019

3A
1,028

4A
1,008

5A
1,039

6A
1,039

3,617
13,2
3,44

3,817
10,9
3,49

3,86
11,58
4,39

4,19
10,4
4,21

3,99
11,05
3,86

4,16
11,4
3,85

Pomerančové šťávy: 1A (Řecko), 2A (Turecko), 3A (Španělsko),
Komerční produkty: 4A Pfanner 100%, 5A Clever 100 %, 6A Toma s dužinou 100%.

Obr. 4: Cela s planárními elektrodami v termostatické vaně
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Na obr. 4 je znázorněna měřící cela umístěná v termostatické lázni. Teplota byla konstantní
pro celé měření.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Na obr. 5 jsou závislosti reálných částí impedance na frekvenci pro čerstvě vymačkané šťávy
vzorky (1A, 2A, 3A) a také pro džus Pfanner (vzorek 4A). Z obrázku je zřejmé, že naměřené
hodnoty pro čerstvě vymačkanou šťávu (vzorek 3A) a džus Pfanner (vzorek 4A) se ve
frekvenčním rozsahu 40 Hz – 1 MHz se s odchylkou maximálně 3℅ shodují.
Na obr. 6 jsou pro představu zobrazeny výsledky měření pomerančové šťávy Pfanner 100 %,
který byl naředěn vodou v několika různých koncentracích. Potvrdilo se pravidlo, že největší
impedance dosáhne naředěná šťáva v koncentraci 33 %. Naopak nejnižší impedance bylo
dosaženo v neředěné šťávě.

Obr. 5: Závislost reálné části impedance na frekvenci pro vzorky 1A,2A,3A,4A při
teplotě 20°C
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Obr. 6: Závislost R na frekvenci pro různé koncentrace džusu Pfanner při teplotě 10°C
Na dalším obr. 7 jsou znázorněny výsledky měření jednotlivých džusů. Stojí za povšimnutí,
že různé šťávy nevykazují totožné hodnoty impedance při stejné frekvenci. Domníváme se, že
je to dáno rozdílnou technologií výroby, a použití koncentrátů různé provenience. Zejména
použití rozdílného druhu resp. kvality vody a rozdílného složení přidaných látek použitých při
výrobě. Zjišťování těchto rozdílů se bude nutné podrobněji zabývat v dalším výzkumu.

Obr. 7: Výsledky měření impedance v rámci skupiny džusů – pomerančových šťáv v
rozsahu zvoleného frekvenčního rozpětí (při teplotě 10°C)
Získaná data z měření byla statisticky vyhodnocena pomocí programu Statgraph. Hodnoty
byly nejprve zpracovány dle normálního rozdělení. Na obr. 8 je znázorněn výsledek
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statistického zpracování. Na obr. 9 zprůměrované hodnoty impedance pro jednotlivé
frekvence.

Obr. 8 Normální rozdělení dat po statistickém zpracování měření impedance
pomerančových šťáv

Obr. 9: Zprůměrované hodnoty impedance (řádkové průměry) v závislosti na frekvenci
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Při hodnocení získaných dat z měření pomerančových šťáv, byla rovněž stanovena hodnota
korelačního koeficientu R2.(viz tab. 4).
Tab. 4: Výpočet regrese testovaného souboru

Model Summary
R

R2

0,98

0,96

Std.
Adjusted Error of
the
R2
Estimate
0,96
0,264

Další testování získaných dat souboru pomerančových šťáv – džusů bylo prováděno pomocí
testovací metody parametrického testování ANOVA. Statisticky zjištěné rozdíly jsou na
hladině významnosti sig menší než 0,05. Model je statisticky významný. Výsledky testování
jsou shrnuty v tabulce č. 5.
Použitá funkce:
y = b0 + b1/x

(2)

y = 186,472 + 257,014/x
Na obr. 10 jsou pro přehlednost zobrazena rezidua výsledků pomerančových šťáv na základě
rozdílu v poměru naředění.
Tab. 5: Výsledky parametrického testování dat pomerančové šťávy
ANOVA
Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Regression

669,828

1

669,828

9575,073

0

Residual

27,842

398

0,07

Total

697,671

399
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Obr. 10: Rezidua v závislosti na frekvenci pro různé koncentrace naředění vodou džusu
Pfanner
Data byla zadána pro výpočet reziduí pomocí funkce a pomocí vyrovnané hodnoty byla
stanovena reziduální odchylka. V požadovaném rozpětí námi zvolených frekvencí je
potvrzena hypotéza o nejvyšší a nejnižší hodnotě impedance v závislosti na koncentraci
v pomerančové šťávě – džusu.
Na základě našich výsledků se potvrdilo, že měření impedančního spektra má v analýze
potravin své místo.

ZÁVĚR
EIS je poměrně rychlá, jednoduchá a nedestruktivní metoda. Mimo jiné nám umožňuje získat
rychlé chemicko-fyzikální informace o velkém množství vzorků určených k podrobnému
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analyzování a dál rozhodnout, které vzorky budou posléze podrobněji analyzovány. Je možné
tím ušetřit nemalé finanční náklady na provádění finančně náročných analytických metod
v laboratořích. Tato metoda má vysoký potenciál a je žádoucí provést další měření pro získání
většího množství referenčních dat.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou projektu č. 108/11/1298 Grantové agentury AV ČR,
a projektu Ministersva Zemědělství č. QI91B283.

SOUHRN
V tomto experimentu byla použita relativně nová metoda Elektrochemická impedanční
spektroskopie (EIS), která by mohla být využitelná pro stanovení kvalitativních ukazatelů
v potravinách. V této práci byly pro analyzování použity 100 % pomerančové šťávy a čerstvě
mechanicky vymačkané pomerančové šťávy. Kvalita a autenticita pomerančových šťáv může
být rozdílná a tato metoda analýzy může být použita pro jednoduché a rychlé analyzování pro
džusy a ovocné nápoje. Cílem práce bylo zjistit možnosti použití impedančního měření (EIS)
pomerančových šťáv a zjistit závislost impedance a kvalitativních ukazatelů. Byla měřena
elektrická impedance pěti pomerančových 100 % džusů a čerstvé vymačkané šťávy ze tří
druhů pomerančů odlišených podle země původu (Řecko, Turecko a Španělsko). Skupina
vzorků byla zakoupena v běžné obchodní síti v ČR. Vzorky byly naředěny na různé
koncentrace a měřeny precizním impedančním analyzátorem Agilent 4294A. Impedanční
měření může být použitelné pro monitorování vlhkosti v potravinách a možných změn při
falšování ovocných a zeleninových šťáv. Měřením v experimentu byl potvrzen rozdíl mezi
100 % pomerančovou šťávou a naředěnou pomerančovou šťávou. Byla prokázána silná
závislost mezi hodnotou impedance a kvalitativním ukazatelem. Impedanční měření je rychlá
a snadno ovladatelná metoda pro analyzování velké skupiny vzorků a může nám sdělit, která
skupina vzorků má být detailněji analyzována. Experiment nám ukázal, že tato metoda by
mohla být cestou jak ušetřit náklady za podrobnější analýzu. Tato metoda by mohla být
vhodná i pro sledování změn vlhkosti v potravinách a změn během skladování.
Klíčová slova: impedance, spektroskopie, pomerančový džus
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ABSTRACT
This work deals with microbiology of different kinds of cheese bought in some specialized
shops in Brno. Twelve cheeses were bought and microbiological analysis was done. These
groups of microorganisms were determined there: total counts of microorganisms, lactic acid
bacteria, enterococci, coliform bacteria, psychrotrophic bacteria, yeast and moulds.
All samples showed satisfactory counts of lactic acid bacteria which are crucial for
satisfactory properties of cheese and their high quality. Some samples showed high counts of
coliform bacteria, yeast and moulds which reflect poor manufacture, manipulation and storage
hygiene.
Keywords: cheese, microbiological analysis, hygiene, microorganisms
ÚVOD
Sýrem se dle legislativy (Vyhláška č. 77/2003 Sb.) rozumí mléčný výrobek vyrobený
vysrážením mléčné bílkoviny z mléka působením syřidla nebo jiných vhodných koagulačních
činidel, prokysáním a oddělením podílu syrovátky.
Tato vyhláška rozděluje sýry na přírodní, tavené a syrovátkové. Přírodní sýry
jsou klasifikovány podle tvrdosti (tzn. dle obsahu vody v tukuprosté hmotě sýra)
na extra tvrdý, tvrdý, polotvrdý, poloměkký a měkký. Podle způsobu zpracování lze přírodní
sýry rozdělit na sýry čerstvé (nezrající a tepelně neošetřené), termizované a zrající.
Mezi zrající sýry patří sýry zrající pod mazem, sýry zrající v celé hmotě, s plísní na povrchu,
s plísní uvnitř hmoty, dvouplísňové a v solném nálevu. Dle tučnosti se rozdělují
na vysokotučné, plnotučné, polotučné, nízkotučné a odtučněné. Tavené sýry se vyrábějí
tepelnou úpravou z přírodních sýrů za přídavku tavicích solí a rozlišují se podle tučnosti
na nízkotučné a vysokotučné (Suková, 2006; Vyhláška č. 77/2003 Sb.).
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Nejčastěji jsou sýry vyráběny z mléka kravského, kozího nebo ovčího, či z jejich směsi.
Důležitou roli v kvalitě sýrů hraje právě mikrobiologická kvalita a složení mléka, z něhož jsou
vyrobeny. Stupeň kontaminace odráží čistotu celého procesu získávání mléka včetně čistoty
zvířat před dojením (Fernandes, 2009). Mezi významné skupiny mikroorganismů, které mají
vliv na kvalitu mléka a následně sýrů, patří celkový počet mikroorganismů (CPM),
psychrotrofní mikroorganismy, koliformní bakterie, bakterie mléčného kysání, enterokoky,
sporotvorné anaerobní bakterie a řada dalších. Fernandes (2009) uvádí, že mezi nejčastěji
izolované mikroorganismy z mléka zdravých zvířat patří streptokoky, stafylokoky
a mikrokoky, bakterie mléčného kysání, Pseudomonas ssp., kvasinky a korynebakterie.
Významným zdrojem mikrobiální kontaminace mléka může být vnější povrch vemene.
Jeho znečištění může pocházet z různých materiálů zahrnujících půdu, podestýlku, trus
a zbytky siláže nebo jiného krmiva. Touto cestou se do mléka mohou dostat salmonely,
Campylobacter ssp., L. monocytogenes, psychrotrofní sporulující bakterie, klostridia
a bakterie čeledi Enterobacteriaceae. Riziko kontaminace se dá minimalizovat dobrou péčí
o zvířata a správným čištěním a desinfekcí vemene před dojením.
Celkový počet mikroorganismů v mléce je dán legislativou. Překročení limitu nás informuje
o nedostatečné

hygieně

při

získávání

mléka,

nedostatečném

vychlazení,

chybách

při skladování nebo možné sekundární kontaminaci. Jako psychrotrofní jsou označovány
mikroorganismy, jejichž teplotní optimum růstu je mezi 0 až 15 °C a teplotní maximum
pod 20 °C (Černý a kol., 2008). Samotný růst psychrotrofních mikroorganismů v mléce
nezpůsobuje vážné problémy, protože jsou většinou (výjimkou je Alcaligenes tolerans)
devitalizovány pasterací (Burdová, 1998). Mnohé psychrotrofní bakterie izolované
ze syrového mléka však produkují proteasy a lipasy, které degradují bílkoviny a lipidy
mléka (Jamrichová, 2000). Marth a Steele (2001) uvádí, že tyto enzymy nejsou tepelným
ošetřením zcela inaktivovány a mohou tedy způsobit nežádoucí změny v mléku a mléčných
výrobcích. Jako koliformní bakterie jsou označovány rody Escherichia, Enterobacter,
Citrobacter a Klebsiella. Görner a Valík (2004) uvádí, že původním stanovištěm těchto
bakterií je zažívací trakt lidí a zvířat. Prostřednictvím fekáliemi kontaminovaného mléka
se dostávají na plochy, které se s mlékem stýkají a kde si při nedostatečné sanitaci koliformní
bakterie ve zbytcích mléka vytvoří sekundární stanoviště. V mléce jsou proto koliformní
bakterie spolehlivým indikátorem primární a sekundární kontaminace. Zvláštní pozornost
je potřeba věnovat enterokokům. Ty podle Greifové a kol. (2003) představují velkou část
autochtonních bakterií spojených se savčím gastrointestinálním traktem, často se ale vyskytují
také v půdě, vodě a na rostlinách. Přítomnost enterokoků v mléčných výrobcích
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je označována jako indikace nedostatečných sanitačních podmínek v průběhu získávání
a zpracování mléka. Rozhodující kontaminace mléka enterokoky pochází z dojícího zařízení
a rostlinného krmiva (Greifová a kol., 2003).
Kritéria hygienické kvality mléka jsou uvedena v Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 853/2004. Provozovatelé potravinářských podniků musí zavést postupy, aby obsah
mikroorganismů při 30 °C (na ml) byl v syrovém mléce ≤ 100 000 a obsah somatických
buněk ≤ 400 000 (na ml).
Při výrobě sýrů se může vyskytnout řada chyb, které mohou mít technologické, fyzikální nebo
mikrobiologické příčiny. Mikrobiologické vady sýrů mohou být způsobeny plísněmi,
kvasinkami nebo bakteriemi s nežádoucí tvorbou plynu (Marth a Steele, 2001).
Takzvané časné duření sýrů způsobují koliformní bakterie (Robinson, 2002). Dále mezi
aerogenní bakterie patří Bacillus ssp. (Fernandes, 2009). Plynotvorné bakterie Enterobacter
aerogenes a Escherichia coli bývají ve větším množství obsaženy v syrovém mléce. Jejich
zvýšené množství působí inhibičně na růst mléčných laktokoků. Při každém způsobu
pasterace mléka na výrobu sýrů se aerogenní bakterie spolehlivě devitalizují. Jsou však
běžnou rekontaminující bakteriální flórou v pasterovaném mléce (Görner a Valík, 2004).
Tyto

bakterie

jsou

také

příčinou

dalších

vad

jako

např.

síťovitosti

sýrů.

Dále jsou v sýrech identifikovány Pseudomonas ssp., Alcaligenes ssp., Achromobacter ssp.
a Flavobacterium ssp. Pseudomonas fluorescens, P. fragi a P. putida způsobují zhořknutí
a nežádoucí zápach. Psychrotrofní Bacillus ssp. způsobuje hořkost a rozklad bílkovin.
Významně se na kažení sýrů mohou podílet plísně. Nejčastěji se na povrchu sýrů vyskytují
kontaminující plísně rodu Penicillium. Penicillium comune má být v tomto směru
nejrozšířenější mikromycetou a bývají jí kontaminované i sýry zrající pod mazem a sýry
zrající pod kulturní plísní. Z ovzduší sýráren byly nejčastěji izolovány a identifikovány
Penicillium ssp. a Aspergillus ssp. Na sýrech pak byly nejčastěji identifikované plísně
Penicillium ssp. (Görner a Valík, 2004). Mezi další plísně, které se účastní kažení sýrů, patří
Cladosporium, Mucor, Fusarium, Monilia a Alternaria (Marth a Steele, 2001). Görner a Valík
(2004) uvádí jako další možné kontaminující plísně rody Scopulariopsis a Verticillium.
Růstu plísní by mělo zabránit balení sýrů do vakua nebo modifikované atmosféry. K jejich
růstu však může docházet ve vzduchových kapsách (Marth a Steele, 2001).
Kvasinky kontaminující sýry mohou způsobovat nežádoucí zápach a pachuť (Fernandes,
2009). Sýry pak získávají kvasničnou chuť a svým aromatem připomínají kynuté chlebové
těsto. Hydrolýzou tuku uvolňují mastné kyseliny a mohou způsobit žluklou chuť a jejich
esterifikace s alkoholy může mít za následek vznik ovocné chuti a vůně. Výskyt
294

kontaminujících kvasinek na povrchu sýra bývá doprovázen jeho osliznutím. K této chybě
se může přidružit hniloba způsobená proteolytickými bakteriemi rodu Pseudomonas
(Görner a Valík, 2004). Ze sýrů bývají nejčastěji izolovány kvasinky Candida ssp., Yarrowia
lipolytica, Kluyveromyces marxianus, Geotrichum candidum, Debaryomyces hansenii
a Pichia ssp. (Holec, Grieger, 1990; Marth a Steele, 2001).
Z hlediska rekontaminace je velmi důležitá sanitace nářadí, zařízení a prostor. Na vlhké
a hydrofobní povrchy mohou přilnout bakterie, které mají schopnost tvořit biofilm
nebo se v něm usídlit (Marth a Steele, 2001). Mikroorganismy vytváří svou biochemickou
činností organické polymery, ve kterých mohou vegetovat další žádoucí nebo nežádoucí
mikroorganismy. Nacházejí se v nich miliony až miliardy mikroorganismů na jeden cm2.
Biofilmy mohou za vhodných podmínek vzniknout za několik hodin nebo dní. Pokud nejsou
na nářadí a zařízení rozrušeny sanitačními prostředky, mohou se stát vážným zdrojem
kontaminace (Görner a Valík, 2004).
MATERIÁL A METODY
Ve specializovaných brněnských prodejnách byly zakoupeny různé druhy sýrů (sýry čerstvé,
zrající, s plísní na povrchu, s plísní v těstě) vyrobené z různých druhů mlék (kravské, ovčí
a kozí). Přehled všech vzorků je možné nalézt v Tab. 1 a Obr. 1.
Tab. 1: Přehled vzorků sýrů
Číslo

Druh sýru

Charakteristika sýru

Mléko

1

Murols kravské kolečko

Měkký sýr s omývanou kůrou

Kravské

2

Kozí sýr s medem

Čerstvý sýr

Kozí

Kozí gouda s italskými

Tvrdý sýr s nízkodohřívanou

bylinkami

sýřeninou

vzorku

3

4

Cheddar

5

Caciotta

6

Tvrdý sýr s nízkodohřívanou
sýřeninou
Polotvrdý sýr

Kozí
Kravské

Prodejna

Kratochvílovci - Olympia

Holandské sýry
U veselé krávy

Kravské
Orrero Litovel - Grand

Formaggio a pasta pressata
„Verena“

Sýr z lisované sýřeniny

Kravské

Moravia

7

Ementaler

Polotvrdý sýr

Kravské

Bio Amálka, Galerie

8

Bryndza

Přírodní bílý sýr

Ovčí/ kravské

Vaňkovka

9

Epoisses

Měkký sýr s plísní na povrchu

Kravské

10

Blue Stilben

Polotvrdý sýr s plísní v těstě

Kravské

11

Čerstvý sýr

Čerstvý sýr nezrající

Kravské

12

Čerstvý sýr s kořením

Čerstvý sýr nezrající

Kravské
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Gurmán – Labužníkův ráj

Farma Křtiny

Ve všech vzorcích sýrů byly stanoveny podle norem nebo doporučení tyto skupiny
mikroorganismů: celkový počet mikroorganismů (ČSN ISO 661), koliformní mikroorganismy
(ČSN ISO 5541/1), enterokoky (Compass Enterococcus Agar, Biokar Diagnostic, Francie za
24 hodin při 44 ºC), kvasinky a plísně (ČSN ISO 6611).
Deset gramů vzorku bylo homogenizováno přístrojem Stomacher v 90 ml fyziologického
roztoku a 1 ml příslušného ředění byl inokulován do Petriho misky a zalit živným médiem.
Po kultivaci byly na Petriho miskách odečteny počty kolonií a výsledky byly vyjádřeny
v KTJ/g.

Obr. 1: Přehled sýrů použitých pro mikrobiologickou analýzu
Čísla vzorků odpovídají číslům v tabulce

VÝSLEDKY A DISKUZE
Detailní přehled výsledků mikrobiologické analýzy je uveden v tabulce 2, kde jsou uvedeny
přesné hodnoty počtu mikroorganismů. Výsledky lze srovnat s Českou Technickou Normou
56 9609 viz Tab. 3. Nařízení komise (ES) 1441/2007 pro sýry vyrobené z pasterovaného
mléka uvádí pouze limity pro E. coli, a to 100 KTJ/g a pro sýry vyrobené ze syrového mléka,
limit pro koaguláza pozitivní stafylokoky 104 KTJ/g, které v experimentu nebyly
stanovovány.
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Tab. 2: Počty skupin mikroorganismů u jednotlivých druhů sýrů (KTJ/g)
Číslo

Koliformní

vzorku

bakterie
4

Enterokoky

CPM

Psychrotrofní

BMK

plísně

kvasinky

mikroorganismy
2,4 . 10

4

4,8 . 106

0

2,8 . 105

3,6 . 10

2

0

0

5,5 . 107

9,1 . 105

4,9 . 104

0

2,3 . 104

3

0

4,5

3,2 . 107

3,2 . 106

1,8 . 103

0

0

4

0

2,8 . 102

3,9 . 108

1,4 . 106

1,4 . 103

2,7 . 102

4,1 . 103

5

6,4 . 102

27

2,4 . 109

8,6 . 106

5,2 . 105

0

9,5 . 103

6

6,8 . 103

5 . 104

2,5 . 1010

3,1 . 109

4,5 . 105

0

3,7 . 104

7

0

4,5

8,6 . 107

2,3 . 107

1,3 . 106

0

8

7

4,1 . 10

1,8 . 10

9

1

4

1,8 . 10

9

4,2 . 10

10

5

2 . 10

45
3

3,9 . 104

8

9,1

8,8 . 10

9

3,2 . 102

3,4 . 102

6,7 . 108

1,8 . 108

8,4 . 106

3,9 . 105

1,8 . 103

10

23

9,6 . 102

1,5 . 108

1,1 . 108

2,4 . 105

9,8 . 104

3,4 . 106

11

7,3 . 104

6,3 . 106

9,3 . 108

8,8 . 107

7,9 . 105

4,3 . 103

1,3 . 105

12

5,6 . 104

3,2 . 105

1,1 . 109

6,5 . 107

8,3 . 105

2,1 . 103

6,8 . 103

Celkový počet mikroorganismů je u sýrů ovlivněn převážně bakteriemi mléčného kvašení,
a nevypovídá tedy o rozsahu kontaminace sýru nežádoucími mikroorganismy, ale dává
přehled o počtech všech přítomných aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů
s optimální teplotou růstu 30 °C. Ze všech vzorků vykazoval nejvyšší počty mikroorganismů
vzorek číslo 6 (Formaggio a pasta pressata „Verena“) viz. Tab. 2.
Bakterie mléčného kvašení zahajují okyselování mléka, které se projevuje gelovatěním.
Produkují rychle kyselinu mléčnou a jsou hlavní částí startovací kultury (Cogan a kol., 1997).
Ze všech vzorků obsahoval nejvíce bakterií mléčného kvašení právě vzorek č. 1 a 6, což
svědčí o dobré vitalitě mikroorganismů udržujících trvanlivost sýrů. Naopak nejnižší počty
byly v čerstvém kozím sýru (vz. č. 2), kde počty dosahovaly 105 KTJ/g.
Enterokoky vstupují do syrového mléka a mléčných výrobků během jejich výroby. Jsou tedy
užitečným indikátorem hygieny výroby mléčných produktů (Garg and Mital, 1991). Bakterie
rodu Enterocooccus mohou přežít pasterizaci (Franz et al., 1999; Giraffa, 2002; Martinez et
al., 2003). Přestože enterokoky jsou prospěšné v některých mléčných výrobcích jako
startérové či probiotické kultury (Giraffa, 2003), jsou považovány za potenciální
kontaminanty a mohou představovat zdravotní riziko díky produkci biogenních aminů během
výroby sýrů (Garg and Mital, 1991). V tomto experimentu nejvíce enterokoků obsahoval
farmářský čerstvý sýr (č. 11), kde jejich počty dosahovaly 106 KTJ/g. Svědčí to o možné nižší
úrovni hygieny výroby a zpracování. V čerstvém kozím sýru (vzorek č. 2) enterokoky nebyly
detekovány.
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Kvasinky jsou v mlékárenském průmyslu velice důležité, hrají zde nezbytnou roli v přípravě
určitých výrobků (kefír, fermentovaná syrovátka) a při zrání sýrů (Marth, 1987). Kvasinky
jsou důležité zejména v sýrech jako např. Gorgonzola, Niva nebo Camembert. Na povrchu
sýrů můžeme nalézt např. Geotrichum candidum, Debaryomyces hansenii atd. (Deák, 2007).
Kvasinky ovšem mohou sýry i kazit. Počty kvasinek se v sýrech pohybovaly řádově od 103 do
105 KTJ/g, přičemž vzorek č. 10 (Blue Stilben) obsahoval kvasinek nejvíce. Je to
pravděpodobně dáno povahou sýra, pro který je zrání kvasinkami nezbytné. Naopak žádné
kvasinky nebyly detekovány u vzorku č. 3 (kozí gouda), kde činnost kvasinek není žádoucí.
Vzorek 11 (čerstvý sýr) obsahoval 1,3 . 105 KTJ/g kvasinek, což upozorňuje na zhoršenou
kvalitu výroby. Žádný vzorek nepřesahoval doporučení pro počty kvasinek dle ČSN 56 9609,
kde je uveden limit 107 KTJ/g. Činnost kvasinek se může negativně projevit na senzorických
vlastnostech sýrů zvláště, jsou-li přítomny ve vyšším počtu.
Plísně využívané k výrobě sýrů můžeme nalézt zejména na povrchu sýru camembert, kde se
využívá plíseň Penicilium camembertii

a v těstě modrých sýrů

Penicilium roquefortii

(Robinson, 2002). V sýrech, kde se nepoužívají plísně přímo k výrobě a zrání sýra, jsou
nežádoucí a mohou produkovat mykotoxiny. Ve vzorcích 9 a 10 je tedy přítomnost plísní
na místě a hlavní část je tvořena ušlechtilými plísněmi. U ostatních vzorků je výskyt plísní
způsoben kontaminací z prostředí.
Psychrotrofní bakterie jsou schopné růst při teplotách 7 °C s optimem růstu kolem 20 °C.
Tyto mikroorganismy způsobují kažení mléka a mléčných výrobků (Jay a kol., 2009).
Hlavními

bakteriemi

jsou

gram-negativní

bakterie

čeledi

Pseudomonaceae

a Enterobacteriaceae, plísně a kvasinky (Görner a Valík, 2004).
Koliformní bakterie jsou indikátorem nedostatečné hygieny výroby, skladování a manipulace
se sýry (Christen a kol., 1993). Jedním ze zdrojů je střevní obsah teplokrevných zvířat,
ačkoliv určité skupiny bakterií nemají fekální původ. Typickými zástupci jsou Escherichia,
Enterobacter a Klebsiella. Nejčastěji se podle Robinsona (2002) v sýrech vyskytují
koliformní bakterie způsobující tzv. časné duření sýrů. To je způsobeno nežádoucí produkcí
plynů, při které vznikají v sýru štěrbiny nebo malé otvory. Nastává jeden až dva dny po
výrobě sýrů (Marth, Steele, 2001).
Ve vzorcích 2, 3, 4 a 7 nebyly koliformní bakterie detekovány vůbec, bylo to pravděpodobně
způsobeno nízkým pH sýrů, převažující mikroflórou bakterií mléčného kvašení a dobrou
hygienou procesu výroby. Naopak nejvíce koliformních bakterií bylo ve vzorku č 1, kde jejich
počty dosáhly až 104 KTJ/g.
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Výsledky mikrobiologické analýzy bylo možné srovnat s doporučenými hodnotami dle
Robinsona, 2002 a dle ČSN 56 9609 viz. Tab. 3.

Obr. 2: Počty koliformních bakterií (log KTJ/g)
Tab. 3: Doporučení mikrobiologické kvality různých mléčných výrobků
Sýr zrající (Robinson, 2002)

mikroorganismy

Limit (KTJ/g)

Koliformní bakterie

<10

E. coli

0

Sporulující bakterie

<10

Plísně a kvasinky

<10

Sýry ze syrového mléka (ČSN 56 9609)

E. coli

103

Tvrdé sýry (ČSN 56 9609)

E. coli

10

Plísně

103

Koliformní bakterie

5 . 102

kvasinky

107

Čerstvé tvarohové a nezrající sýry (ČSN 56 9609)
Potraviny určené k přímé spotřebě s výjimkou potravin, kde jsou součástí
kulturní mikroflóry (ČSN 56 9609)

ZÁVĚR
Celková mikrobiologická jakost sýrů nebyla uspokojivá u většiny vzorků. Jako méně
kontaminovaný sýr byl vyhodnocen kozí sýr s medem, kde nebyly detekovány žádné
koliformní bakterie a enterokoky. Vykazoval však poměrně vysoké počty kvasinek, jejichž
růst mohl být podpořen přídavkem medu. Kvasinky by zde mohly způsobovat kažení
a senzorické změny. Ze dvanácti vzorků sýru 3 neodpovídaly doporučení ČSN 56 9609 pro
počty koliformních bakterií (vzorky 1, 11 a 12) a dle Robinsona (2002) vzorky 5, 6 a 9
(doporučení pro zrající sýry).
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Počty plísní a kvasinek byly detekovány ve vyšším množství u většiny vzorků. Dle Robinsona
(2002), který uvádí doporučený limit pouze pro zrající sýry, by tak neodpovídaly limitům
vzorky 2. 4, 5, 6, 7, 8 a 9.
Při výrobě sýrů je zvláště důležité dbát na důkladnou hygienu a sanitaci prostředí, která se
odráží v mikrobiologické kvalitě sýra. Nezanedbatelný vliv ovšem má i vliv manipulace
a skladování, při kterém se může sýr kontaminovat. Je tedy nezbytné dodržovat hygienická
pravidla a zásady i v prodejnách, kde jsou sýry k dispozici spotřebitelům.

SOUHRN
Tato práce pojednává o různých druzích sýrů, jež byly zakoupeny v brněnských prodejnách
a následně podrobeny mikrobiologické analýze. U dvanácti vzorků byly stanoveny tyto
skupiny mikroorganismů: celkový počet mikroorganismů, bakterie mléčného kvašení,
enterokoky, koliformní bakterie, psychrotrofní mikroorganismy, kvasinky a plísně.
Všechny vzorky se ukázaly jako uspokojivé v počtech bakterií mléčného kvašení, které jsou
nezbytné pro výrobu, vlastnosti a kvalitu sýra. Některé vzorky však obsahovaly vysoké počty
koliformních bakterií, kvasinek a plísní, které indikují špatnou hygienu procesu výroby,
manipulace a skladování.
Klíčová slova: sýr, mikrobiologická analýza, hygiena, mikroorganismy
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OBSAH FTALÁTOV V OBALOCH MÄSOVÝCH VÝROBKOV
PHTHALATE CONCENTRATIONS IN PACKAGING FOR MEAT PRODUCTS
Lenka Puškárová1 – Alžbeta Jarošová1 – Josef Kameník2
1
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Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Ústav hygieny a technologie masa, FVHE VFU Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno

ABSTRACT
The contamination of foodstuffs with substances from the packaging material is a well-known
issue. The presence of such contaminants can arise either from the packaging process itself or
from migration processes. Packaging materials of meat products were analyzed for di-n-butyl
phthalate and di-2-ethylhexyl phthalate. The upper part of the package, printed and unprinted
parts, and the bottom sheet which serves as a base were analyzed. Samples were extracted
with solvent mixture (hexan:dichlormethan = 1:1). The levels of di-n-butyl phthalate and di-2ethylhexyl phthalate were determined by high performance liquid chromatography with
column Zorbax Eclipse C8 with UV detection. The average values of phthalates in the
packaging material ranged 3,56–60,57 μg.kg-1 of original weight (or 6,56–32,83 μg.dm-2). The
measured concentrations constitute no serious health risk.
Keywords: di-n-buthyl phthalate, di-2-ethylhexyl phthalate, food film
ÚVOD
Balenie potravín je dôležitý spôsob ako uchovávať potraviny pri rôznych teplotách, predĺžiť
životnosť výrobku a chrániť potraviny pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli zmeniť ich
kvalitu. Okrem iných materiálov používaných na balenie potravín sa plasty ukázali ako
bezpečné a pohodlné pre primárne balenie potravín. Existujú rôzne druhy plastov
s unikátnymi vlastnosťami a aplikáciou v potravinárskom odvetví. Jedná sa napríklad
o polykarbonát, polyethylén s vysokou alebo nízku hustotou, styrén, polypropylén a iné. Tieto
plasty sú vyrobené z rôznych polymérov a prísad na zlepšenie elasticity, flexibility, farebnej
stálosti, odolnosti, trvanlivosti atd. Tieto prísady môžu migrovať z obalu do potraviny alebo
nápojov v priebehu času, v dôsledku zvýšenej teploty, alebo mechanického namáhania
(Fasano a i., 2012). Prítomnosť týchto prísad v potravinách v množstvách, ktoré prekročia
zákonom stanovené limity, alebo toxikologické hodnoty môžu ovplyvniť organoleptické
vlastnosti potravín a predstavovať zdravotné riziko pre spotrebiteľa. Mnoho zmäkčovadiel je
považovaných za endokrinné disruptory a pôsobia ako karcinogény (Wagner a Oehlmann,
2009). Takýmito látkami sú i ftaláty (estery kyseliny ftalovej, PAE).
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Ftaláty sú syntetické organické chemikálie, používané ako zmäkčovadlá pri výrobe plastov
(najmä PVC), pri výrobe lepidiel, voskov, atramentov, kozmetiky, insekticídov, hračiek a tiež
pri produkcii potravín (hadičky, dopravníkové pásy, obaly potravín) (Fromme a i., 2007). Nie
sú v plastoch pevne viazané a preto môžu migrovať do potravín. Práve jedlo je hlavným
zdrojom expozície človeka týmito látkami. Balené potraviny, najmä s vysokým obsahom tuku
(ako sú napríklad niektoré mäsové výrobky) sú najviac kontaminované DEHP (Kueseng a i.,
2007). V záujme ochrany ľudského zdravia Európska komisia pre potraviny (EEC Scientific
Committee for Food) stanovila tolerovateľný denný príjem (TDI) di-n-butyl ftalátu (DBP) na
0,050 mg na kg živej hmotnosti a u di-2-ethylhexyl ftalátu (DEHP) na 0,025 mg na kg živej
hmotnosti (Velíšek, 2002). Základným právnym predpisom, ktorý sa týka potravinových
obalov je „Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. ze dne 19. ledna 2001, ve
znění Vyhlášky č. 127/2009 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s
potravinami a pokrmy“. Vyhláška hovorí, že plasty a výrobky z plastov nesmú uvoľňovať do
potravín svoje zložky v množstvách presahujúcich 60 mg zložiek uvoľnených na kg
potraviny, alebo potravinového simulantu. Môže byť použitý limit celkovej migrácie 10 mg
na decimeter štvorcový povrchu materiálu, alebo výrobku.
Cieľom tejto práce bolo zistiť, či obaly použité na balenie mäsových výrobkov obsahujú
ftaláty (DBP a DEHP) a či tieto obsahy spĺňajú požiadavky dané vyhláškou. Ďalším cieľom
bolo preukázať náš predpoklad, že tieto látky boli pridané do potlačových farieb ako
adhezívne činidlo.
MATERIÁL A METÓDY
Analyzovaných bolo 5 obalov mäsových výrobkov.

Štyri obaly boli určené na balenie

krájaných mäsových výrobkov a jeden obal bol určený na balenie výrobkou typu tyčovina.
Obaly určené na balenie krájaných mäsových výrobkov sa skladali zo spodnej tvrdšej fólie
a hornej fólie, ktorá bola z časti potlačená. Obal určený na balenie výrobku typu tyčovina sa
skladal zo spodnej fólie a hornej fólie. Podľa technického listu sa jedná o tepelne tvarovateľné
fólie vhodné pre balenie potravín. Všetky vzorky boli analyzované samostatne a dublicitne.
Pre analýzu boli použité overené metódy na stanovenie ftalátov. Vzorky boli extrahované
v zmesi rozpúšťadiel dichlormethan:hexan 72 hodín. Po odparení rozpúšťadla a dosušení
dusíkom boli vzorky prečistené kyselinou sírovou. Ftaláty boli stanovené metódou HPLC
s UV detekciou pri vlnovej dĺžke 224 nm.
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
V Tab. 1 sú uvedené priemerné koncentrácie DBP, DEHP a ich sumy v jednotlivých častiach
obalu (potlačená časť hornej fólie, nepotlačená časť hornej fólie a spodná fólia). Priemerné
koncentrácie sú uvedené μg na kg obalu a sú tiež prepočítané na plochu obalu v μg na dm 2
plochy.
Tab. 1: Priemerné koncentrácie ftalátov (DBP a DEHP a ich sumy) v jednotlivých
častiach obalov mäsových výrobkov vyjadrené v μg.kg-1 a v μg.dm-2
č.

1

2

3

4

5

Časť obalu

DBP

DEHP

Σ DBP+DEHP

DBP

[μg.kg-1]

DEHP

Σ DBP+DEHP

[μg.dm-2]

horná fólia N

24,59

17,97

42,56

13,33

9,74

23,07

horná fólia P

31,20

24,87

56,08

16,91

13,48

30,39

spodná fólia

nd

3,96

3,96

nd

14,46

14,46

horná fólia N

35,06

25,51

60,57

19,00

13,83

32,83

horná fólia P

nd

40,37

40,37

nd

23,09

23,09

spodná fólia

nd

5,21

5,21

nd

15,34

15,34

horná fólia N

29,07

19,27

48,34

15,81

10,48

26,30

horná fólia P

nd

19,40

19,40

nd

10,59

10,59

spodná fólia

nd

3,56

3,56

nd

12,95

12,95

horná fólia N

29,62

13,91

43,53

15,76

7,40

23,16

horná fólia P

nd

19,96

19,96

nd

11,54

11,54

spodná fólia

nd

3,72

3,72

nd

10,91

10,91

horná fólia

5,04

5,12

10,16

5,56

5,56

11,21

spodná fólia

nd

9,19

9,19

nd

6,56

6,56

N – nepotlačená časť obalu, P – potlačená časť obalu, nd – nedetekované

Namerané koncentrácie ftalátov sa pohybovali v rozmedzí 3,56–60,57 μg.kg-1. Priemerné
koncentrácie DBP sa pohybovali v rozmedzí 5,04–35,06 μg.kg-1. Najnižšia koncentrácia DBP
bola zistená v hornej fólii vzorky číslo 5, ktorá je určená na balenie tyčoviny. Najvyššia
koncentrácia DBP bola zistená vo vzorke číslo 2 a to v jej nepotlačenej časti. Priemerné
koncentrácie DEHP sa pohybovali v rozmedzí 3,56–40,37 μg.kg-1. Najnižšia koncentrácia
DEHP bola zistená v spodnej fólii vzorky číslo 3. Najvyššia koncentrácia DEHP bola zistená
v hornej fólii vzorky číslo 2, a to v jej potlačenej časti.
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V súvislosti s analyzovaným typom obalov je nutné uvažovať o migrácií látok z plochy obalu
do potraviny, preto boli namerané koncentrácie prepočítané na obsah ftalátov mg na dm2
obalu. Namerané koncentrácie ftalátov sa pohybovali v rozmedzí 6,56–32,83 μg.dm-2.
Priemerné koncentrácie DBP sa pohybovali v rozmedzí 5,56–19,00 μg.dm-2. Najnižšia
koncentrácia DBP bola zistená v hornej fólii vzorky číslo 5, ktorá je určená na balenie
tyčoviny. Najvyššia koncentrácia DBP bola zistená vo vzorky číslo 2, a to v jej hornej
nepotlačenej fólii. Priemerné koncentrácie DEHP sa pohybovali v rozmedzí 5,56–15,34
μg.dm-2. Najnižšia koncentrácia DEHP bola zistená v hornej fólii vzorky číslo 5, ktorá je
určená na balenie tyčoviny. Najvyššia koncentrácia DEHP bola zistená v hornej fólii vzorky
číslo 2, a to v jej spodnej fólii.
Zistené koncentrácie boli konfrontované s hodnotami danými vyhláškou a môžeme
konštatovať, že žiadna z hodnôt neprekračuje legislatívne limity a teda použitím týchto obalov
nehrozí riziko pre spotrebiteľa. V Španielsku a Anglicku sa vyšetroval výskyt ftalátov
v potravinách a v príslušných obaloch (zemiaky, čokoláda, sušienky, bonbóny). Napríklad,
keď obsah DEHP v obale bol 2,13 mg.g-1 (vzorka obalu jedného bonbónu) a obsah
plastifikátoru na povrchu obalu bol 0,8 mg.dm-2, v grame potraviny bolo nájdené 0,67 μg
DEHP (Nerín a i., 1993).
Ďalším naším cieľom bolo preukázať, že ftaláty boli pridané do potlačových farieb ako
adhezívne činidlo, a teda v týchto častiach predpokladáme vyššie koncentrácie. Tento
predpoklad sme potvrdili. Vo všetkých vzorkách boli nájdené vyššie koncentrácie DEHP
v potlačenej časti ako v nepotlačenej. V prípade DBP tomu tak bolo vo vzorke číslo 1,
v ostatných prípadoch nebol DBP v potlačenej časti detekovaný, to však neznamená, že sa
tam nenachádzal. Balafas a i. (1999) skúmali ftaláty v rôznych potravinárskych obaloch.
Najviac zastúpený bol DEHP v rozmedzí 27 058 mg.kg-1, po ňom nasledoval DBP (až
4 750 mg.kg-1). Najvyššia koncentrácia ftalátov bola zistená vo vzorkách potlačeného
polyetylénového materiálu. Aj keď sa tlačiarenské farbivá nachádzajú na vonkajšej strane
obalu, vzhľadom k ich migrácii, môžu byť zdrojom ftalátov pre konzumentov.
ZÁVER
Ftaláty boli zistené v rôznych typoch obalov potravín. Obavy o zdravie hrajú dôležitú úlohu
pri výbere potravín európskych spotrebiteľov, rovnako ako chuť, kvalita, čerstvosť, cena či
rodinné preferencie. Chemické látky v jedle sú objektom obáv o zdravie hneď za obavami
z otráv jedlom (Dickson-Spillmann a i., 2009).
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Analyzovali sme 5 obalov určených na balenie krájaných mäsových výrobkov a výrobkov
typu tyčovina. Obaly boli vyrobené z tepelných fólii určených na balenie potravín. Obaly sa
skladali zo spodnej fólie (podložky) a hornej fólie (z časti potlačenej). Každá časť obalu
(spodná fólia, nepotlačená horná fólia, potlačená horná fólia) bola analyzovaná samostatne
a duplicitne. Namerané koncentrácie ftalátov sa pohybovali v rozmedzí 3,56–60,57 μg.kg-1,
pri vyjadrení na plochu obalu sa hodnoty pohybovali v rozmedzí 6,56–32,83 μg.dm-2. Zistené
hodnoty neprevyšujú limity dané vyhláškou, teda tieto obaly nepredstavujú závažné zdravotné
riziko pre spotrebiteľa. Analýzou sme potvrdili predpoklad, že ftaláty boli pridané i do
tlačiarenských farbív použitých na potlač týchto obalov.
SÚHRN
Kontaminácia potravín zložkami obalových materiálov je dobre známy problém. Tieto
kontaminanty môžu pochádzať buď z procesu balenia alebo z migračných procesov. Obalové
materiály mäsových výrobkov boli analyzované na obsah di-n-butyl ftalátu a di-2-etylhexyl
ftalátu. Analyzovaná bola horná časť obalu, jeho potlačená i nepotlačená časť, ako aj spodná
fólia, ktorá slúži ako podložka. Vzorky boli extrahované zmesou rozpúšťadiel
(hexan:dichlomethan = 1:1). Obsah di-n-butyl ftalátu a di-2-etylhexyl ftalátu bol stanovený
vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou s použitím kolóny Zorbax Eclipse C8 s UV
detekciou. Priemerné koncentrácie ftalátov v obalovom materiále sa pohybovali v rozmedzí
3,5660,57 μg.kg-1 (respektíve 5,5632,83 μg.dm-2). Namerané koncentrácie nepredstavujú
závažné zdravotné riziko.
Kľúčové slová: di-n-butyl ftalát, di-2-ethylhexyl ftalát, potravinárska fólia
LITERATÚRA
Balafas D., Shaw K. J., Whitfield F. B. (1999): Phthalates and adipate esters in Australian
packaging materials. Food Chemistry, 65, 27987.
Dickson-Spillmann M., Siegrist M., Keller C., Wormuth M. (2009): Phthalate exposure
through food and consumers´ risk perception of chemicals in food. Risk Analysis, 29 (8),
11701181.
Fasano E., Bono-Blay F., Cirillo T., Montuori P., Lacorte S. (2012): Migration of phthalates,
alkylphenols, bisphenol A and di(2-ethylhexyl)adipate from food packaging. Food Control,
27, 132138.

307

Fromme H., Gruber L, Schlummer M., Wolz G., Boehmer S., Angerer J., Mayer R., Liebl B.,
Bolte G. (2007): Intake of phthalates and di(2-ethylhexyl)adipate: results of the integrated
exposure assessment survey based on duplicate diet samples and biomonitoring data.
Environment International, 33, 10121020.
Kueseng P., Thavarungkul P, Kanatharana P. (2007): Trace phthalate and adipate esters
contaminated in packaged food. Journal of Environmental Science and Health, 42, 569576.
Nerín C., Cacho J., Gancedo P. (1993): Plasticizers from printing inks in a selection of food
packagings and their migration to food. Food Additives and Contaminants, 10 (4), 453−460.
Velíšek J. (2002): Chemie potravin 3. Tábor OSSIS, vydání 2. upravené, 343. ISBN 8086658-03-8.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. ze dne 19. ledna 2001, ve znění Vyhlášky č.
127/2009 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.

Wagner M, Oehlmann J. (2009): Endocrine disruptors in bottled mineral water: total
estrogenic burden and migration from plastic bottles. Environmental Science and Pollution
Research, 16, 278286.
Kontaktná adresa:
Ing. Lenka Puškárová, Ústav technologie potravin, Mendelova univerzita v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika, e-mail: xpuskaro@mendelu.cz

308

ANALÝZA METHANOLU V ALKOHOLICKÝCH NÁPOJÍCH PŘI BEZPLATNÉM
MĚŘENÍ V RÁMCI JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
METHANOL ANALYSIS IN ALCOHOL IN SOUTH MORAVIA REGION
Veronika Rozíková – Tomáš Gregor – Lenka Puškárová
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 61300 Brno

ABSTRACT
Our measurement was created on nationwide falsified alcoholic beverages by methanol. We
carried out free alcohol analysis for detection of methanol with the support of SMR and EMS
for two months. In thisproject, we measured 1,130 samples, of which 4 were positive for high
content of metanol according to Degree 141/1997 Coll. Positive samples were transfered
Police and Customs Administration. Three samples were on limit of safety and we
recommanded to avoid consumption. It was analyzed 1,331 samples for detection of methanol
to present (30 January 2013). Analyses carried out at certain intervals so far, according to the
load of devices and suitable analytical column.
Keywords: methyl, alcoholic beverages, gas chromatography
ÚVOD
Metanol je nejjednodušší alifatický alkohol. Tato kapalina je bezbarvá, alkoholicky páchnoucí
a neomezeně mísitelná s vodou, hořlavá, toxická a silně jedovatá, což vede k záměně
s etanolem. Orientačně lze metanol rozpoznat podle barvy plamene (modrá až průhledná).
Barvu etanolu a metanolu mohou ovlivnit přítomné směsi (př. sodík zbarvuje plamen
oranžově). Dalším způsobem zjištění metanolu jejího oxidace na formaldehyd manganistanem
draselným. Jestliže je metanol přítomen manganistan se redukuje na oxid manganičitý,
vyloučený v pevném stavu. Metanol se prokazatelně stanovuje pouze laboratorní technikou,
metodou plynové chromatografie (Vyhláška č. 141/1997 Sb.), podle vůně, chutě nebo vzhledu
ho rozpoznat nelze. Pro tyto vlastnosti byl použitý pro výrobu tzv. pančovaného alkoholu,
který se ve velkém objemu objevil na českém trhu začátkem září 2012 a vedl k otravám až
k usmrcení osob. Tato rozsáhlá kauza, která se objevila na podzim roku 2012, měla 40
smrtelných případů a její výskyt byl zaznamenám hlavně v Moravskoslezkém kraji. Metanol
se v lidském těle metabolizuje v játrech pomocí enzymu alkoholdehydrogenázy na
formaldehyd a následně na kyselinu mravenčí. Jedovatost metanolu je dána převážně
působením jeho rozkladných produktů (formaldehydu a kyseliny mravenčí). Celková
eliminace metanolu odpovídá sedmině rychlosti pro etanol, který má navíc až dvacetkrát vyšší
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afinitu k alkoholdehydrogenáze než metanol, a je preferovaným substrátem. To umožňuje
podávat etanol jako antidotum při intoxikaci, čímž se výrazně zpomalí metabolismus
metanolu a podstatně se tak sníží jeho biochemické a klinické projevy. Hlavním rizikem je při
intoxikaci metanolem metabolická acidóza způsobená hromaděním kyseliny mravenčí až
kyseliny mléčné. Dochází k útlumu nervové soustavy. K odbourávání metanolu vyjma jater
dochází v sítnici, proto často dochází až k úplné a trvalé slepotě. K častým příznakům patří
opilost, ospalost, bolesti hlavy, bolesti břicha, křeče, pankritida, kóma, smrt.
MATERIÁL A METODY
Naše univerzita byla Jihomoravským krajem požádána o spolupráci při bezplatném testování
alkoholu na detekci metanolu od zájemců z široké veřejnosti, aby se zabránilo vzrůstající
panice a předešlo dalším otravám lidí. Od 14. září se v budově N Ústavu technologie potravin
prováděla bezplatná analýza alkoholu na detekci metanolu dotovaná Jihomoravským krajem.
V první den bylo testováno 20 vzorků alkoholu, následují den již 40 vzorků. Zájemců ze stran
veřejnosti přibývalo a za den se odebralo k testování až 100 vzorků, což nás přimělo vymezit
dobu odběru vzorků od 8‒16 hodin a počet vzorků za osobu na den na tři, jelikož se stávalo že
přišel zájemce s deseti lahvemi alkoholu. V počátku prováděl odběr vzorků jeden pracovník,
během dalších dnů bylo nutné odběry vzorků, jejich evidenci, měření a zpětnou vazbu se
zákazníkem řešit dalšími dvěmi pracovníky, analytický tým se tedy sestával celkem ze tří
osob. Za jeden pracovní den bylo analyzováno 20‒30 vzorků a zájemci se své výsledky
dozvěděli po telefonu nebo emailem do tří pracovních dní po zpracování naměřených dat.
Informace o alkoholu a zájemci byly zapisováni do připravených evidenčních listů (Tab.1).
Žadatelé rovněž vyplňovali souhlas s poskytnutím osobních údajů. Během deseti dní jsme
odebrali 562 vzorků a vyčerpali dotace (200.000,- Kč) z Jihomoravského kraje (JMK).
Následně se pokračovalo v testování za finanční podpory Záchranné služby JMK (dotace
200.000,- Kč).
U všech analýz se testoval čistý vzorek nápoje s vnitřním standardem glukózy (0,5 mg/ml),
kalné roztoky byly přefiltrovány nebo odstředěny na přístroji Universal 32R (Hettich,
Německo). Vyhodnocení všech vzorků bylo prováděno v programu Clarity. Objem
přineseného nápoje měl být alespoň 5 ml, některé přinesené vzorky měly však obsah i 250 ml.
Analýza probíhala na plynovém chromatografu Fisons GC 8000 series (budova N) na koloně
Capital Analytical RH-1ms+ o délce třicet metrů vyrobená ze 100 % dimethylpolysiloxanu
(I.D. 0,25 mm x 0,25 μm film), injektor 150 ˚C, detektor 260 ˚C, teplotní program: 40 ˚C,
gradient 10 ˚C/min po 150 ˚C, doba analýzy 15 minut, nástřik 1 μl. V rámci velkého množství
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vzorků jsme byli nuceni měřit i na dalším plynovém chromatografu, který se nachází
v budově C, chromatografu Agilent 6890 series, autosampler Agilent 7683 series injektor
s kolonou HP-INNOWAX 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm (JaW scientific, USA), 19091N-133,
nástřik 1μl. Analýza probíhala ve stejných podmínkách jako na chromatografu Fisons.
Doplňková analýza byla prováděna i na kapalinovém chromatografu, u kterého byly
přizpůsobeny podmínky: kolona Ostion 5x250 mm SO3Ca vyhřátá na 80 ˚C, mobilní fází
deionizovaná voda, nástřik 5 μl, doba analýzy 12 minut, tlak 2,3 MPa.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Vyhláška č. 141/1997 Sb. MZe o technických požadavcích na výrobu, skladování a
zpracování lihu ustanovuje limit obsahu metylalkoholu v obecně denaturovaném lihu na 15
g/l etanolu o koncentraci 100 % objemových. V našich měřeních se nejvíce objevovaly
alkoholické nápoje nejvíce rozšířené v České republice: rum, becherovka, fernet, vodka a
slivovice domácího typu. V první části našeho měření (14. 9. ‒ 1. 10. 2012) byl měřen alkohol
dle pokynů JMK nad 20 % objemových etanolu různého typu. V tomto cyklu bylo odebráno
562 vzorků a pouze jeden vzorek byl pozitivní na zvýšené množství metanolu (18 g/l).
Jednalo se o rum, u kterého nebyl znám původ (bez kolku, výrobce, místa, složení, šarže).
V druhém cyklu měření (1. 10 ‒24. 10 2012), který byl financován ze zdrojů Záchranné
služby (ZZS) JMK, bylo změřeno 578 vzorků. Měřil se alkohol nad 20 % objemových etanolu
a vyrobený v roce 2012. U domácích pálenek a likérů museli žadatelé podepsat prohlášení o
době vzniku na rok 2012. Tři vzorky přesahovaly hodnoty stanovené vyhláškou: vzorek
vodky, výrobce AB, a.s (17 g/l), vzorek rumu v lahvi „Tuzemák“, což nebyla evidentně
původní láhev a rum byl do této láhve pouze přelit, výrobce neznámý, (18 g/l) a vzorek rumu
„INLÄNDER“ 80 % objemových etanolu (34 g/l). Tyto dva poslední vzorky pocházely od
stejného majitele. V této sérii byly objeveny tři vzorky, které nemohly být označené jako
pozitivní ani negativní. Jednalo se o vzorky pochybného vzhledu a vůně, identifikované jako
destiláty z vína hnědé, zelené a černé barvy. Vzorky pocházely od jednoho majitele, který je
prý dostal darem. Rovněž se nám svěřil, že má problémy s viděním. Kromě těchto vzorků byl
veškerý testovaný alkohol negativní na přítomnost metylalkoholu.
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Obr. 1: Chromatogram HPLC

Obr. 2: Chromatogram GC

Obr. 3: Výsledná zpráva vzorku pozitivního na zvýšené množství metylalkoholu
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ZÁVĚR
Celkově můžeme říci, že z celkových 1130 vzorků alkoholu byly 4 pozitivní na zvýšené
množství metanolu. Tři vzorky byly velmi pochybného charakteru, u kterého bylo doporučeno
vyvarovat se konzumace. Pozitivní vzorky neměly prokázaný původ (bez kolku, šarže).
Správně označený alkohol obsahuje kolek (dnes červený nápis přes víčko láhve), šarži
a přední i zadní etiketu, kde je uvedeno složení a datum výroby. Bez tohoto rozlišení by se
alkohol neměl prodávat, tedy ani kupovat. O pochybnosti nabízeného alkoholu nás může
upozornit již nebývale nízká cena. Pokud bude typická Becherovka (38 %), za kterou se
průměrně zaplatí 160 Kč, stát polovinu, tak se s velkou pravděpodobností může jednat
o padělek. Spotřební daň a DPH totiž činí 50 % z ceny alkoholu. DPH od ledna 2013 činí
21 % a spotřební daň je 285 Kč/na litr 100 % etanolu, pro becherovku činí spotřební daň
54,15 Kč.
Likéry a destiláty pocházející z tržních sítí supermarketů a hypermarketů v našem měření
neobsahovaly metanol. Alkohol od renomovaných tuzemských i zahraničních značek byl
negativní na detekci metanolu. Tyto druhy bych doporučovala pro konzumaci a ke spotřebě.
PODĚKOVÁNÍ
Tento projekt vznikl za finanční podpory JMK a Záchranné služby JMK a technické podpory
Mendelovy univerzity.

SOUHRN
Naše měření vzniklo na základě celorepublikového rozšíření vysoce „pančovaných“
alkoholických nápojů metylalkoholem. Za podpory JMK a ZZS jsme prováděli po dobu dvou
měsíců bezplatnou analýzu alkoholu na přítomnost metanolu metodou plynové a kapalinové
chromatografie. V rámci tohoto projektu jsme změřili 1130 vzorků, ze kterých byly
4 pozitivní na zvýšený obsah metanolu dle vyhlášky 141/1997 Sb. a předány Policii ČR
a Celní správě. Tři vzorky byly na hranici limitu a bylo doporučeno se vyvarovat konzumaci.
Do dnešního dne (30. 1. 2013) bylo analyzováno 1331 vzorků alkoholu na obsah
metylalkoholu.

Analýzy probíhají v určitých časových intervalech doposud, dle vytížení

přístrojů a jejich osazení vhodnou analytickou kolonou.
Klíčové slova: methylalkohol, alkoholické nápoje, plynová chromatografie
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ABSTRACT
Mastitis, inflammation of the mammary gland, is considered to be one of the most important
health problems and economically costly disease in dairy cattle worldwide. The aimed of this
study was to evaluate the presence of mastitis pathogens in milk samples differed by somatic
cell count in microbiologically positive samples only. Also frequency of distribution of
samples differed by amount of somatic cells were studied in non infected samples as well.
Samples were collected from the dairy farms located in Nitra region. The milk samples were
collected from individual quarters for SCC and bacteriological analysis. Totally, 390 milk
samples were examined, and 288 positive milk samples in general were detected. Four SCC
groups of samples (<100, 100-200, 200-400 and >400×103/ml) were used to identify presence
of microorganisms in positive samples. Milk samples with microbial isolation presented
higher SCC (81.97 %) compared with negative samples (58.33 %). Most frequency of mastitis
pathogens with high SCC >400×103/ml were Coagulase-negative Staphylococci (CNS)
(29.11 %), followed by Staphylococcus aureus (28.0 %), yeasts (24.05 %), Escherichia coli
(E. Coli) (22.78 %), Bacillus sp. (20.0 %) and Pseudomonas aerugenosa (11.88 %). CNS
(66.67 %), also was the predominantly identified in the samples with low SCC <100×103
cells/ml, followed by Bacillus spp (50.0 %), Entrococcus spp. (33.33 %) and Staphylococcus
aureus and E. coli were (16.67 %) for each one. In conclusion, these differences in mastitis
pathogen frequencies among SCC can be explained by different hygiene and management
procedures used in farm. The higher prevalence of IMI indicates that standard mastitis
prevention programs have not been successfully implemented.
Keywords: cow, mastitis, pathogens, somatic cells
INTRODUCTION
Mastitis, inflammation of the mammary gland, is considered to be one of the most important
health problems and commonly cost disease in dairy cattle worldwide (Halasa et al., 2009).
The majority of mastitis cases are caused by only a few common bacterial pathogens, namely,
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Staphylococcus species, Streptococcus species, Coliforms and Actinomyces pyogenes
(Sharma, 2010). While in a report by Kumar et al. (2009) Strep. dysgalactiae was major
(50.00%) organism isolated from the cases of subclinical mastitis in cows followed by Staph.
aureus and others. Most of the IMIs arise during the process of milking or within 2 hours after
it, i.e. to the time when the teat canal is fully closed. Microbial contamination of milk before
and after preparation of the udder for milking was described by Tančin et al. (2006).
SCC represent the number of cells in milk (representing mainly blood white cells during an
immune response of mammary tissue) (Sarikaya et al., 2006) and indicate intramammary
infection (IMI) when elevated (Reksen et al., 2008). However, SCC can be affected by several
factors such as stage of lactation, age, stress of the animals, time and frequency of milking,
management, seasons, and, mainly, IMIs (Schwarz et al., 2010). SCC is used as a diagnostic
tool to monitor subclinical mastitis in dairy herd’s worldwide (Schukken et al., 2003).
The normal composition of milk somatic cells varies with the type of secretion or lactation
cycle. Normally, in milk from a healthy mammary gland, the SCC is below 100×103 cells/ml,
(DVG, 2002,) or even lower (Leitner et al., 2003). The high SCC is mostly related to the
presence of microorganism in the udder but also the type of microbes could affect the SCC in
milk (Ariznabarreta et al., 2002). On the other side in some cases the high SCC was detected
in milk samples without presence of microorganisms (McDougall et al., 2001). Therefore,
mastitis should be detected in a reliable and timely fashion based on SCC values or
bacteriological culture; otherwise subclinical mastitis could develop into a clinical disease
(Hallén Sandgren et al., 2008).
The frequency of distribution of pathogens in positive milk samples we have recently
published in work of Idriss et al. (2013) without evaluation of possible relationship to SCC.
The aimed of this study was to evaluate the prevalence of mastitis pathogens in milk samples
in dependence of SCC. Also frequency of distribution of samples differed by somatic cells
were studied in non infected samples as well.

MATERIAL AND METHODS
The study was conducted during the period from 2010-2012 in a surroundings Nitra region in
Slovakia, which is located about 100 kms east from Bratislava. A total of 390 milk samples
were collected from quarters dairy cows at some different small holder dairy farms, and
somatic cell count and pathogenic bacteria were examined. The samples were collected from
farms with high bulk tank SCC and consequently from cows with possible health problems
(Idriss et al., 2013).
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Somatic cell count analysis: Somatic cell counts were performed within 24 h of collection
using a Fossomatic 90 instrument (Foss Electric, Hillerod, Denmark) after heat treatment at
40 ºC for 15 min.
Patterns of SCC
Patterns of SCC were used to distinguish infected or uninfected quarter in increased or
decreased SCC. Healthy and recovered cows were assumed to have SCC <200×103 cells/ml,
and cows with IMIs were assumed to have SCC >400 ×103 cells/ml. Therefore, SCC were
categorized as low when the uncorrected SCC measured was <200×103 cells/ml, and high
when the uncorrected SCC was >400×103 cells/ml. An intermediate category was defined for
SCC 200- 400×103 cells/ml. On the base of above mentioned relationship between SCC and
udder health the four SCC groups of samples (<100, 100-200, 200-400 and >400×103/ml)
were used to identify presence of microorganisms in positive (infected) samples. Also the
frequency of distribution of samples in above mentioned SCC groups were evaluated in noninfected samples.
Milk sample collection and laboratory analysis: After a quarter had been cleaned up by
removing any possible dirt and washed with tap water, the teat end was dried and swabbed
with cotton soaked in 70% ethylalcohol. Approximately 100 ml of milk was then collected
aseptically into sterile bottles, after discarding the first 3 milking streams. Milk samples from
each quarter were transported to the Animal Production Research Center Laboratory in an ice
cooled box at 4 C and analysed immediately (max. 4 h after collection) either for
identification of the clinical mastitis pathogen or to determine the reason for an increased
somatic cell count (SCC). The milk samples were investigated for pathogenic mastitis
accredited to a valid procedure of IDF (Bulletin, No.132, 1981).
Statistical: statistical evaluation of data was done by Excel program.

RESULS AND DISCUSIONS
The frequency distributions of SCC in whole milk samples dairy cow’s is described in Table
1. Most milk samples in studied years were found out in a group of high SCC >400×103/ml
(around 70 %). These results could be explained by taking samples from problematic farms
and cows and also correspond to the findings in the same samples where we demonstrated
high percentage of infected samples by microorganisms (Idriss et al., 2013). In another study
in milk with geometric mean composite SCC

250 000 cells/ml, nearly 65% samples had at

least one culture-positive quarter (Piepers et al., 2007).
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When only infected samples were evaluated the percentage of samples with high SCC
(>400×103/ml) was around 80 % (Table 2) which support last mentioned authors. It could be
highly expected result because microorganisms presence stimulate the immunity of udder by
release of somatic cells from blood into the milk (Leitner et al., 2003,Schwarz et al., 2011).
On the other side, we could demonstrate in samples with low SCC (< 200.103 cells per ml)
the presence of microorganisms (Table 2, 3). It is difficult conclude whether the pathogens
isolated from quarter foremilk samples with low SCC originated from contamination or
whether they caused an IMI as pointed out Schwarz et al. (2010).
The results showed that the type of micro-organisms could affect the SCC in milk (Table 3) .
The high frequency of mastitis pathogenic in high SCC >400×103/ml group of samples
depending on the year were CNS, Staph. aureus, yeasts, E. Coli , Bacillus sp. and
Pseudomonas aerugenosa. CNS also were the most frequently isolated pathogens in a group
of samples with low SCC <100×103 cells/ml, followed by Bacillus spp, Entrococcus spp. and
Staph. aureus and E. coli (Table 3). In general the environmental microorganisms were the
most frequent found out in samples with low SCC, though in 2011 only, there were two
samples infected by Staph. aureus in SCC groups below 200.103 cells/ml. This finding is
difficult to explain because Staph. aureus and Strep. agalactiae (contagious bacteria) are
associated with high SCC in milk of ewes (Ariznabarreta et al., 2002). Low and high SCC in
milk contaminated by CNS could be related to sensitivity to novobiocin (Ariznabarreta et al.,
2002) as the possible criterion associated with staphylococci pathogenicity (Gutie´rrez et al.,
1990). Isolates of novobiocin-resistant CNS, micrococci, and corynebacteria were associated
to low values of log SCC (4.85 to 5.20). In contrast, infection by novobiocin-sensitive CNS,
streptococci, and enterococci organisms was related to a sharp inflammatory response with
high SCC (Ariznabarreta et al., 2002). However, the prevalence of mastitis pathogens in the
SCC range from 1,000 to ≤100,000 cells/mL was 8.5% (5.51% minor pathogens, 2.01% major
pathogens, and 0.98% other pathogens) (Schwarz et al., 2010). CNS is currently the most
isolated pathogens from milk samples and usually related with high SCC (Piepers et al.,
2007). In a study conducted by Gonzalez-Rodriguez et al., (1995), they found that CNS were
the most frequently isolated bacterial group, and gave lower SCC values compared with CNS
and streptococci. Laevens et al. (1997) concluded that CNS increased SCC with least square
mean SCC log (3.97).
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Tab. 1: Frequency distributions of SCC in whole milk samples dairy cow’s in the period
from 2010-2012 in Nitra, Slovakia
Number

year

of Frequency of distribution (SCC in 103

samples

cell/ml) in % from quarter

N

<200

200-400

>400

2010

85

20

12.94

67.06

2011

194

19.59

11.86

68.56

2012

111

12.61

17.12

70.27

Total

390

17.69

13.59

68.72

SCC= Somatic cell count, %= the percentage of SCC in milk sample

Tab. 2: Frequency distributions SCC in positive milk samples of dairy cow’s in the
period from 2010-2012 in Nitra, Slovakia
year

Number

of Frequency of distribution (SCC in 103

positive samples

cell/ml) in % from positive quarter

N

<100

100-200

200-400

>400

2010

61

3.28

3.28

11.48

81.97

2011

130

4.62

11.54

6.15

77.69

2012

97

3.09

4.12

11.34

81.44

Total

288

3.82

7.29

9.03

79.86

SCC= Somatic cell count, %= the percentage of SCC in milk samples

Bradley, (2002) reported that E. coli was the most common cause of clinical mastitis in wellmanaged dairy herds with low milk SCC in the U. K. which was not found out by Schwarz et
al. (2010). Our results show also occasionally occurrence of E. coli in low SCC group.
Low SCC in positive milk samples could be related with possible effect of selection for
improved mastitis resistance Selection for lower 2 lactation average somatic cell count is
expected to decrease the incidence of pathogen-specific mastitis, especially for Strep. uberis,
Strep. dysgalactiae, and CNS and, to a lesser extent, for Staph. aureus and E. coli (Sorensen et
al., 2009).
Mastitis due to fungi and yeast are uncommon or rare. We could demonstrate also low
occurrence of yeast in milk samples except 2012 year. Additionally, their presence was
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connected with high SCC The comparable result finding out by De Casia dos Santos and
Marin, (2005) was found 25.4 % with high SCC.

Tab. 3: Frequency distributions of mastitis pathogens and somatic cell count in milk
dairy cows in the period 2010-2012 in Nitra, Slovakia
Mastitis pathogens and SCC in 103 cell/ml in % from positive quarters

Frequency
year

2010

Mastitis pathogenic

<100

100-200

2011
>400

<100

100-200

Staphylococcus aureus

28.00

16.67

4.76

Strep. agalactiae

2.00

4.95

22.22

6.00

4.95

11.11

4.00

Strep. uberis
Escherichia Coli

50.00

200-400

2012

Entrococcus spp.
Bacillus spp.

50.00

C. pyogenes

11.11
50.00

CNS

50.00

20.00

11.11

6.00

44.44

12.00

200-400

>400

100-200

16.67

19.05

25.00

10.89

16.67

4.76

12.00

3.96

16.67
19.05

12.00

14.29

50.00

22.77

>400
2.53

28.57

9.09

5.06

27.27

22.78

33.33

7.59

4.95

33.33

200-400

18.81

Pseud. aeruginosa

66.67

42.86

9.09

6.33

36.36

29.11

18.18

2.53

11.88

S. epidermidis

8.00

S. chromogenes

8.00

Yeasts

2.00

Others

4.00

Number of samples

CNS=

<100

2

2

Coagulase

9

5.94
23.81

1.98
14.29

50

Staphylococci,

3.96

6

21

C.

24.05

4.95
8

pyogenes=

101

28.57
3

7

Corynebacterium

11

79

pyogenes,

S=Staphylococcus, SCC= Somatic cell count, others= (different types of bacteria and mold).

Tab. 4: Frequency distributions SCC in negative milk samples of dairy cows in the
period from 2010-2012 in Nitra, Slovakia
year

Number

of Frequency of distribution (SCC in 103

negative samples

cell/ml) in % from negative quarter
<200

200-400

>400

2010

24

58.33

37.5

4.17

2011

62

31.96

48.44

6.25

2012

16

56.25

31.25

12.50

Total

102

49.02

43.27

6.73

SCC= Somatic cell count, %= the percentage of SCC in milk samples
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As we could expect in a group of microorganisms free samples (negative, Table 4) there were
low percentage of samples with high SCC. However, the percentage of samples in
intermediate group was relatively high when health of udder is taking into account. Threshold
of 200×103 cells/ml has been recommended to differentiate between infected and uninfected
quarters or cows (Schukken et al., 2003). In bacteriological negative milk samples the SCC
was low (Laevens et al., 1997). McDougall et al. (2001) stated that the high SCC value in the
absence of bacterial growth on blood agar may be due to microorganism, such as
Mycoplasma, or due non-bacterial causes, including physiological factors.

CONCLUSION
The results of this study indicated that the somatic cell content in individual milk samples
corresponded with the health status of the dairy cow udders and the number of dairy cows
with infected udder.
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SMĚSI KOŘENÍ NA PIZZU
MIXTURES OF SPICES PIZZA
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ABSTRACT
The aim was to design a spice mixture for seasoning pizza products perform experimental
baking and then final products to evaluate sensory analysis. Sensory analysis was attended by
seven trained assessors (with state sensory testing) and 11 evaluators with no previous
experience. Monitored descriptors were: total smell, smell spice, intensity of aroma and taste
overall. The pizza seasoning products were designed 10 different spices, differing not only the
composition, but also the quantities of the spices. Experienced evaluators rated the best
product with 25% oregano, 25% garlic 25% onion, 25% of the parsley and the worst taste it
had a product with seasoning mixture: 25% oregano, 20% garlic, 20% onion, 25% basil, 10%
chilli. Inexperienced evaluators rated the best pizza seasoning mixture consisted of: 25%
oregano, 25% basil, 25% garlic, 25% onion and worst pizza with spice mixture: 15% thyme
15% savory, 15% rosemary, 20% basil, 20% marjoram, 15% sage.
Keywords: pizza, mixed spices, baking tests, sensory evaluation
ÚVOD
Účelem či posláním každého koření je dodat pokrmu nejen vůni a chuť, ale také zvýraznit
klady a potlačit případné nedostatky použitých surovin, zlepšit stravitelnost pokrmu
a podpořit jeho konzervaci (BRAUNOVÁ -BERNHARTOVÁ, 2005). I když podíl koření na
denní stravě je mizivě malý, z kulinářského hlediska má obrovský význam. Co by byly
karbanátky bez pepře, pizza bez oregána nebo jablečný štrúdl bez skořice? Fádní, obyčejné
jídlo (IBURG,2004). Cestovatelský boom v druhé polovině 20. století a objevování jiných
kultur pak podnítily stále rostoucí zájem o kuchyně a koření jiných zemí. Bylinky a koření se
tak vrátily zpátky na náš stůl a do našich pokrmů (LÁNSKÁ, 2001). Charakteristickou vůni,
barvu a chuť vytvářejí v koření tzv. sekundární metabolity. Obsah těchto látek v rostlině je
dán nejen geneticky, ale množství a kvalita také značně závisí na podmínkách prostředí. Jde
především o silice, hořčiny, ale také třísloviny, glykosidy, alkaloidy a další sloučeniny
(VALÍČEK, 2007). Pizza je totiž starší než země, kterou dnes známe jako Itálii. Pizza sice
svou vítěznou cestu nastoupila v Itálii, přesněji řečeno v Neapoli, ale první pizzu upekli již
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Etruskové. Tak to alespoň zaznamenává většina dostupných pramenů (GITTEROVÁ, 1994).
Korpus na pizzu není kulinářským prostředkem, na nějž se dají zpracovat veškeré zbytky, ale
dokonalým základem pro harmonickou kompozici čerstvých a chutných ingrediencí Pro
přípravu pizzy se hodí i slané křehké těsto nebo lístkové těsto, a dokonce i nudlové těsto
(SAUERBORN, 1994). Druhou důležitou věcí je omáčka, která dodá pizze šťavnatost
a zvyšuje její lahodnou chuť. Sýry zajišťují a doplňují chuťovou kompozici pizzy.
MATERIÁL A METODIKA
Jako metoda, která nejlépe vystihuje ověření receptury a je snadno použitelná v provozních
podmínkách , byla zvolena metoda pokusného pečení. Těsto bylo připraveno ze surovin, které
jsou uvedeny v recepturním poměru na 10 pizz v tab. 1.

Tab. 1: Použité suroviny na přípravu těsta Tab. 2: Ostatní použité suroviny
Použité suroviny

Množství

Použité suroviny

množství

hladká mouka

1000g

olej

1 polévková lžíce

mléko

250ml

kečup

2,5 polévkové lžíce

máslo

200g

směsi koření

1 polévková lžíce

vejce

4ks

strouhaný sýr eidam

40g

sůl

4 kávové lžičky

kypřící prášek

8 kávových lžiček

Prosetá mouka se smíchá s kypřícím práškem a solí. Následně se přidává mléko, vejce
a zapracovává se změklé máslo. Všechny suroviny se na vále spojují a dobře prohnětávají.
Těsto se nechá 15 minut odpočinout při pokojové teplotě a následně je rozděleno na 10 dílů
o stejné hmotnosti a rozváleno do kulaté placky o výšce 4 mm a průměru 20 cm. Na potírání,
okořenění a posyp jedné pizzy byly použity suroviny, které jsou uvedeny v tab.2. Před
položením náplně a omáčky se těsto potírá olejem, který zabrání rozmočení povrchu těsta při
pečení. Dále je potřeno kečupem jako náhražka rajčatové omáčky, čímž kečup přispěl již
k částečnému okořenění pizzy. Jakmile je kečup rozetřen následuje okořenění pizzy
jednotlivými směsi koření (Tab. 3) a povrch je posypán sýrem. Pečení probíhalo v laboratorní
peci na Ústavu technologie potravin v Brně. Pizzy se pekly při teplotě 200 °C po dobu
15 minut.
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Tab. 3: Použité směsi koření
Směs koření číslo:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Složení směsi koření a její
procentuální
jednotlivých složek různých druhů koření:
Oregano 40%, bazalka 30%, česnek 30%

obsah

Oregano 25%, bazalka 25%, česnek 25%,
cibule 25%
Oregano 40%, bazalka 30%, cibule 30%
Oregano 25%, česnek 25%, cibule 25%,
petrželka 25%
Oregano 50%, cibule 20%, šalvěj 30%
Oregano 25%, česnek 20%, cibule 20%,
bazalka 25%, chilli 10%
Tymián 15%, saturejka 15%, rozmarýn15%, bazalka 20%,
majoránka 20%, šalvěj 15%
Oregano 25%, bazalka 20%, česnek 15%, červená paprika
sladká 15%, petržel 15%, chilli 5%, pepř černý 5%
Oregáno 40%, bazalka 35%, rozmarýn 25%
Oregano 25%, bazalka 20%. tymián 15%,
saturejka 15%, česnek 15%, pepř černý 10%

Po upečení se výrobky ponechaly na plechách, aby částečně samovolně vychladly (pizzy je
nejlépe konzumovat v teplém stavu) následně byly senzoricky zhodnoceny. Senzoricky se
hodnotilo v

senzorické laboratoři Ústavu technologie potravin v Brně 7 zkušených

hodnotitelů (se státní senzorickou zkouškou) a 11hodnotitelů bez předešlých zkušeností. Před
vlastním hodnocením byli hodnotitelé seznámeni s hodnotícím formulářem a vlastním
postupem stanovení. Pro hodnocení pizza výrobků byla použita grafická nestrukturovaná
stupnice o délce 100 mm, přičemž 1mm odpovídá 1 bodu. Výsledek se zaznamenává
vyznačením znaménka na úsečce v místě, jehož plocha je přímo úměrná intenzitě znaku.
Stupnice byli opatřeny slovním popisem krajních bodů. Bylo zvlášť vyhodnoceno posuzování
jednotlivých deskriptorů zkušenými hodnotiteli a zvlášť hodnotiteli bez předešlých
zkušeností.
VÝSLEDKY A DISKUZE
U deskriptoru celková vůně se projevil statisticky průkazný rozdíl mezi hodnotiteli zkušenými
a hodnotiteli bez předešlých zkušeností u směsi koření číslo 9 (směs koření obsahuje nejvyšší
procento bazalky a ta je jednou z mála bylin, jejichž vůně se tepelnou úpravou zvýrazní
(BIGGS, 2004). Vysoce statisticky průkazný rozdíl mezi zkušenými a nezkušenými
hodnotiteli u směsi koření 4, 5, 6, 7, 8 a 10 viz tab.4. Vůně je deskriptor, který je
spotřebitelem vnímán nejintenzivněji.
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Tab. 4: Statistické vyhodnocení celkové vůně
Směs
koření
číslo

Zkušení hodnotitelé
(průměr v bodech)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

60,2
67,1
62,8
84,4
79,4
81,2
72,8
78,5
75,1
82,3

Hodnotitelé bez
předešlých
zkušeností
(průměr v bodech)
63,8
51,8
46,0
55,7
42,0
47,5
35,1
42,1
48,6
54,4

Dvoustranná
pravděpodobnost

0,6738
0,0919
0,1312
0,0069**
0,0000**
0,0002**
0,0015**
0,0000**
0,0262 *
0,0064**

Dvoustranná pravděpodobnost: Statisticky neprůkazný rozdíl
Statisticky průkazný rozdíl na hladině pravděpodobnosti 0,05 *
Statisticky vysoce průkazný rozdíl na hladině pravděpodobnosti 0,01 **

Na obr. 1 je znázorněn vliv směsi koření na intenzitu vůně, zde se nejvíce projevila odbornost
hodnotitelů vnímat intenzitu jednotlivých druhů koření ve směsi. Směs kořeni číslo 7
obsahuje mj. rozmarýn, tymián a majoránku, každé z těchto koření je výrazné, aromatické
a intenzívní, což zkušený hodnotitel dokázal rozpoznat a pro nezkušené hodnotitele daná
aromatická směs působí až neharmonicky.
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Obr. 1: Grafické znázornění vlivu směsi koření na intenzitě vůně

Při statistickém testování intenzity vůně byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl na hladině
pravděpodobnosti 0,05 mezi zkušenými a nezkušenými hodnotiteli pouze u směsi u směsi
číslo 7. Nejlépe „chutnala“ hodnotitelům (bez předešlých zkušenosti) pizza s kořenící směsí
číslo 1 (40 % oregano, 30 % bazalka, 30 %česnek), tato směs obsahovala tři druhy koření,
proto zde jednotlivé chuti koření mohli lépe vyniknout a vzájemně se neovlivnit, naopak
nejméně táto skupina ohodnotila pizzu s kořenící směsí číslo 7 (15 % tymián, 15 % saturejka,
15 % rozmarýn, 20 % bazalka, 20 % majoránka, 15% šalvěj), která byla nejlépe ohodnocena
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zkušenými hodnotiteli. Sestavit chutnou a voňavou směs koření, jež dokonale pozvedne
pokrm, je velikým uměním (LORENCOVÁ, 2007).
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Obr. 1: Grafické znázornění vlivu směsi koření na celkovou chuť
Vysoce statisticky průkazný rozdíl mezi zkušenými a nezkušenými hodnotiteli byl u čtvrté
směsi koření. Obecně platí, že hodnotitelé s praxi dokáži lépe rozpoznat jednotlivé
deskriptory.
ZÁVĚR
Deset kořenících směsí pro ochucení pizza výrobků lišících se nejen různým procentuálním
zastoupení, ale i různorodým složením byli posuzovány na základě provedených pokusných
pečení. Hodnocení navrhnutých směsí koření, po upečení pizza výrobků, se zúčastnilo celkem
18 hodnotitelů. Z toho 11 hodnotitelů bez předešlých zkušeností a 7 proškolených hodnotitelů
z Ústavu technologie potravin se státní senzorickou zkouškou. Pro hodnocení byl navrhnut
senzorický dotazník, kde hodnotitelé hodnotily vzhled výrobku, celkovou vůni, a její dílčí
vůně a to vůni kořennou, sílu intenzity aroma. Dále byla hodnocena celková chuť. Statisticky
bylo zvlášť vyhodnoceno hodnocení školených a neškolených hodnotitelů pomocí testování
homogenity rozptylu. Zkušeným hodnotitelům nejvíce voněla pizza s kořenící směsí číslo 4
(oregano 25%, česnek 25%, cibule 25%, petrželka 25%) a nezkušeným hodnotitelům naopak
nejlépe voněla pizza s kořenící směsí číslo 1 (40% oregano, 30% bazalka, 30% česnek).
Nejlépe chutnala zkušeným hodnotitelům pizza s kořenící směsí 4 (25% oregano, 25%
česnek, 25% cibule, 25% petrželka). Naopak nezkušeným hodnotitelům chutnala nejvíce
pizza s kořenící směsí číslo 1(40% oregano, 30% bazalka, 30% česnek). Celkově z hodnocení
vyplynulo, že čím méně druhů koření se smíchá dohromady tím lépe zapůsobí na hodnotitele.
Protože pokud použijeme příliš mnoho druhů koření v jedné směsi mohou se jednotlivé chutě
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a vůně vzájemně přehlušovat. Sestavit chutnou a voňavou směs koření není tak jednoduché
a je to veliké umění.

SOUHRN
Cílem práce bylo navrhnout směsi koření pro ochucení pizza výrobků, provést pokusná pečení
a následně finální výrobky zhodnotit senzorickou analýzou. Senzorické analýzy se zúčastnilo
7 školených hodnotitelů (se státní senzorickou zkouškou) a 11 hodnotitelů bez předešlých
zkušeností. Sledovanými deskriptory byly: vůně celková, vůně kořenná, intenzita vůně a chuť
celková. Na ochucení pizza výrobků bylo navrhnuto 10 různých směsí koření, lišící se nejen
složením, ale i množstvím použitých druhů koření. Zkušení hodnotitele nejlépe hodnotili
výrobek s 25 % oregana, 25 % česneku, 25 % cibule, 25 % petrželkou a nejhorší chuťový
vjem měl výrobek s kořenící směsí: 25 % oregano, 20 % česnek, 20 % cibule, 25 % bazalka,
10 % chilli. Nezkušení hodnotitele nejlépe hodnotili pizzu s kořenící směsí ve složení: 25 %
oregano 25 % bazalka, 25 % česnek, 25 % cibule a nejhůře pizza s kořenící směsí: 15 %
tymián 15 % saturejka, 15 % rozmarýn, 20 % bazalka, 20 % majoránka, 15 % šalvěj.
Klíčová slova: pizza, směsi koření, pekařský pokus, senzorické hodnocení
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KVALITA MÄSOVÝCH VÝROBKOV- SLEDOVANIE OBSAHU A DRUHU
BIELKOVÍN VO VYBRANÝCH MÄSOVÝCH VÝROBKOCH
THE QUALITY OF MEAT PRODUCTS - MONITORING THE CONTENT AND
TYPE OF PROTEIN IN SELECTED RAW COOKED MEAT PRODUCTS
Ladislav Staruch – Marcel Mati – Peter Gombita
Ústav biotechnológie a potravinárstva, FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

ABSTRACT
Meat proteins have been considered in a modern diet as a main protein source for humans.
The quality of the meat proteins is very high, the types and ratios of amino acids being similar
to those required for maintenance and growth of human tissues. Quality ratio of meat products
is defined by the net muscle protein content. Many of the meat producers add a meat protein
substitues into the emulsion-type of meat products to balance the quality and quantity of
protein with processing functionality, nutritional value, and cost. One of the most frequently
using substitue is collagen mainly in the form of the pig skins. This thesis focuses on the
determination of net muscle protein content in hams, frankfurters and other raw-cooked meat
products by Kjeldahl method and hydroxyproline determination.
Keywords: net muscle proteins, hams, frankfurters, hydroxyproline, KJELTEC
ÚVOD
Pôvod slova proteín alebo inými slovami bielkoviny pochádza z gréckeho slova “protos”, čo
v preklade znamená „prvý“, čo absolútnym spôsobom vystihuje fakt, že sú skutočne
dôležitými látkami pre živé systémy (Kunova, 2011). Ide o dusíkaté zlúčeniny, ktoré sú
nevyhnutné pre ďalšiu existenciu ľudského a živočíšneho organizmu, nakoľko ich nie je
možné nahradiť inými výživovými látkami (Johnson, 2008). Bielkoviny mäsa majú vysokú
biologickú hodnotu a ich nedostatok spôsobuje spomalený rast a poškodenie činnosti
centrálneho nervového systému. Bielkoviny mäsa sú svojou štruktúrou a zložením príbuzné
bielkovinám človeka (Steinhauser, 2000). Vďaka obsahu esenciálnych aminokyselín teda
predstavujú vysoko utilizovateľnú zložku k tvorbe proteínov v samotnom ľudskom
organizme. Bielkoviny mäsa sa delia na myofibrilárne (aktín a myozín), stromatické (kolagén,
elastín,

retikulín)

a sarkoplazmatické

(myoglobín

a hemoglobín),

pričom

v prípade

myofibrilárnych a sarkoplazmatických bielkovín ide o plnohodnotné bielkoviny (Vaclavik,
Christian, 2008). V mäsových výrobkoch je stále stúpajúca tendencia znižovať percentuálny
podiel mäsa a nahrádzať ich lacnejšími rastlinnými alternatívami, čo v konečnom dôsledku
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znižuje kvalitu mäsového výrobku. Dôležitým ukazovateľom kvality mäsových výrobkov je
preto ich obsah čistých svalových bielkovín, ktorý v práci sledujeme.
Legislatívne požiadavky na mäkké mäsové výrobky
Podľa množstva obsahu čistých svalových bielkovín sa tepelne opracované šunky členia na
tieto kvalitatívne triedy:
-

Šunka špeciál, ktorá musí obsahovať najmenej 16 hmot. % čistých svalových
bielkovín.

-

Šunka výberová, ktorá musí obsahovať najmenej 13 hmot. % čistých svalových
bielkovín.

-

Šunka štandard, ktorá musí obsahovať najmenej 10 hmot. % čistých svalových
bielkovín

Zároveň platí, že pri výrobe šunky špeciál a šunky výberovej sa nesmie používať vláknina
a nemäsové bielkoviny (Výnos MPSR a MZSR č. 1895/2004-100, 2005).
Párok – je mäsový výrobok z jemne homogenizovaného mäsového diela alebo zo zrneného
mäsového diela o veľkosti častíc do 2 mm spravidla plneného do technologického obalu
o priemere najviac 34 mm (Výnos MPSR a MZSR č. 1895/2004-100, 2005). Nariadenie
týkajúce sa obsahu čistých svalových bielkovín v párkoch nie je legislatívne dané. Výnimku
tvoria ,,spišské párky“ ktoré sa stali zaručenou tradičnou špecialitou a majú špecificky určené
požiadavky na fyzikálne, chemické a organoleptické vlastnosti. Obsah čistých svalových
bielkovín v spišských párkoch má byť minimálne 10 hmot. % (Nariadenie Rady (ES)
č. 509/2006, 2006)
Stanovenie bielkovín v mäsových výrobkoch
Jednou z najvýhodnejších metód stanovenia bielkovín sa od svojho objavu v roku 1883 stala
metóda podľa Kjeldahla. Počas 130 rokov svojej existencie prešla mnohými vylepšeniami
(Schepers, Raun, 2008). Je ekonomicky nenáročná, má jednoduchú uskutočniteľnosť
i u vlhkých, či kvapalných vzoriek so širokou variabilitou z pohľadu veľkosti ich častíc.
Podstatou metódy je mineralizácia dusíkatých zlúčenín v analyzovanej vzorke varom
s koncentrovanou kyselinou sírovou. Dusíkaté látky sú prevedené na amónne ióny a sú
viazané vo forme síranu amónneho. V alkalickom prostredí sa zo zmineralizovanej vzorky
uvoľní amoniak, ktorý sa predestiluje do predlohy a titráciou sa stanoví obsah dusíka.
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Vynásobením získaného obsahu dusíka faktorom 6,25 (platí pre vzorky živočíšneho pôvodu)
získame celkový obsah bielkovín (Nielsen, 2010).
Stanovenie obsahu hydroxyprolínu v mäsových výrobkoch
Hydroyprolín je aminokyselina, ktorú nájdeme iba v kolagéne, a preto zvýšený obsah
hydroxyprolínu v mäsovom výrobku poukazuje na prídavok kože, resp. kožovej emulzie pri
jeho výrobe (Fischbach, Dunning III, 2009). Na jeho stanovenie vo vzorke využívame kyslú
hydrolýzu bielkovín, pri ktorej oxidáciou vzniká kyselina 3- hydroxy-4-amino-1,3
diénvalérová. Táto potom reaguje s p- dimetylaminobenzaldhydom za vzniku červenej
zlúčeniny, ktorej množstvo sa následne stanoví fotometricky (ISO 3496- Stanovenie
hydroxyprolinu, 2003).
Stanovenie obsahu čistých svalových bielkovín v mäsových výrobkoch
Čisté svalové bielkoviny predstavujú rozdiel medzi množstvom celkových bielkovín
a množstvom bielkovín spojivového tkaniva a pridaných nemäsových bielkovín (Výnos
MPSR a MZSR č. 1895/2004-100, 2005). Odčítaním množstva stanoveného kolagénu od
množstva celkových bielkovín (za predpokladu, že mäsový výrobok neobsahoval nemäsové
bielkoviny) teda získavame obsah čistých svalových bielkovín.
MATERIÁL A METÓDY
Boli analyzované vybrané druhy mäkkých mäsových výrobkov (šunky a párky),
fermentovaných mäsových výrobkov a celokusových nastrekovaných mias od rôznych
výrobcov, ktoré boli zakúpené v obchodnej sieti.
V práci sme použili nasledovné analýzy šuniek, párkov a mias:
 Stanovenie celkových bielkovín Kjeldahlovou metódou
 Stanovenie hydroyprolínu podľa ISO 3496
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
Porovnanie obsahu celkových bielkovín a čistých svalových bielkovín.
Tab. 1: Obsah čistých svalových bielkovín vo vybraných šunkách
Vzorky - Šunky
Celkové bielkoviny (%)
Kinder šunka
17,85
Pečená šunka
17,61
16,97
Šunka s bylinkami

ČSB (%)
17,21
16,99
16,38

Šunka špeciál

16,92

16,41

Údená medová šunka
Sedliacka údená šunka
Sendvič šunka

15,72
14,21
9,66

15,05
13,56
9,04

Tab. 2: Obsah čistých svalových bielkovín vo vybraných druhoch celokusových
nastrekovaných mias a náreze
Vzorky – Celokusové
Celkové bielkoviny (%)
ČSB (%)
nastrekované mäsá a nárez
Debrecínska pečienka
15,12
14,44
Poľovnícke pliecko s
12,97
12,32
cesnakom
Spring nárez
11,19
10,64
Tab. 3: Obsah čistých svalových bielkovín vo vybraných druhoch párkov
Vzorky - Párky
Celkové bielkoviny (%)
ČSB (%)
Spišske párky premium
11,13
8,85
Liptovské párky zaúdené
Spišske párky classic
Fajn párky s 3% hrachovej
vlákniny
Fajn párky s 1% hrachovej
vlákniny
Fajn párky s 0% vlákniny
Fajn párky s 3% zemiakovej
vlákniny
Fajn párky s 1% zemiakovej
vlákniny

11,62

9,08

10,98

8,47

12,79

10,09

12,39

10,00

12,36

10,33

12,84

10,19

12,42

10,08
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Párky
y = 0,0253 + 0,1889x; r = 0,99994
Šunky
y = 0,0254 + 0,1974x; r = 0,99993
Salámy
y = 0,02325 + 0,18474x; 0,99992
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Obr. 1: Kalibračná krivka pre stanovenie hydroxyprolínu
Rovnica priamky:

Kalibračná krivka Párky

Kalibračná krivka Šunky

A
B
R

Y=A+B*X
0,0253
0,1889
0,99994

A
B
R

0,0254
0,1974
0,99993

ZÁVER
Na analýzu boli vybrané viaceré druhy šuniek, mias a párkov hneď od niekoľkých výrobcov.
Keďže výrobcovia, na obaloch produktov neuvádzajú hodnotu bielkovín, nebolo možné ich
porovnávať s deklarovanými údajmi, ale iba s legislatívnymi. Na základe analýz vykonaných
Kjeldhalovou metódou sme zistili, že spomedzi šuniek je najbohatšia na obsah celkových
bielkovín (17,85 %) Kinder šunka, ktorá zároveň obsahuje aj najviac čistých svalových
bielkovín (17,21 %) a na základe legislatívy sa radí k šunkám špeciál. Na druhom mieste
s najvyšším obsahom celkových bielkovín (17,61 %) a čistých svalových bielkovín (16,99 %)
bola Pečená šunka. Naopak najnižší obsah celkových bielkovín obsahovala sendvičová šunka,
ktorá dokonca nespĺňala ani hranicu 10 hmotnostných percent čistých svalových bielkovín
stanovených Potravinovým kódexom Slovenskej republiky, a následne by nemala byť
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označená ako „šunka“. Pri párkoch sme namerali pomerne vyrovnané percentuálne hodnoty
celkových bielkovín (od 10,98 do 12,84 %) a čistých svalových bielkovín (od 8,47 do 10,33
%). Špeciálnou časťou práce je i analýza Fajn párkov vyrobených s prídavkom zemiakovej
a hrachovej vlákniny, ktorej pozitívne zdravotné aspekty sa v najmä v poslednej dobe
vyzdvihujú. Z výsledkov je zrejmé, že u vzoriek s vyšším prídavkom vlákniny stúpol i obsah
celkových bielkovín.
Percento kolagénu v každej vzorke presahovalo nad 2,00 % a najviac bolo namerané
v Liptovských párkoch zaúdených (2,54 %). Prekvapivým výsledkom je obsah čistých
svalových bielkovín v Spišských párkoch classic (8,47 hmot. %) a Spišských párkoch
Premium (8,85 hmot. %), ktoré mali ako zaručená tradičná špecialita podľa Nariadenia rady
ES č. 509/2006 ratifikovaného 22. februára 2011 obsahovať minimálne 10 hmot. % čistých
svalových bielkovín. Príliš vysoká hodnota kolagénu sa následne odzrkadlí na senzorických
hodnotách mäsového výrobku.
Doporučujeme aj do budúcnosti zamerať sa na sledovanie obsahu čistých svalových
bielkovín v mäsových výrobkoch , ako ukazovateľa kvality mäsových výrobkov
POĎAKOVANIE
Práca bola uskutočnená vďaka finančnej podpore z grantu VEGA 1/0234/09 Ministerstva
školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied.
SÚHRN
Bielkoviny mäsa sú v súčasnosti považované za hlavný zdroj bielkovín vo výžive človeka.
Svojou vysokou kvalitou, druhom a obsahovým zastúpením aminokyselín napĺňajú
požiadavky pre podporu budovania a výživy tkanív ľudského tela. Kvalita mäsových
výrobkov je definovaná mierou obsahu čistých svalových bielkovín. Mnoho výrobcov pridáva
vo výrobe emulzných typov výrobkov náhrady mäsových bielkovín k docieleniu vyrovnanosti
pomeru

kvality

i kvantity,

funkčnosti,

nutričnej

hodnoty

a ceny.

Jednou

z takto najpoužívanejších náhrad je kolagén vo forme bravčovej kože. Táto práca sa
zameriava na stanovenie čistých svalových bielkovín v šunkách, párkoch a iných mäsových
výrobkov

„emulzného“

typu

prostredníctvom

Kjeldahlovej

metódy

hydroyprolínu.
Kľúčové slová: čisté svalové bielkoviny, šunky, párky, hydroxyprolín, KJELTEC
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a stanovenia
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SOUVISLOST PH A BARVY MASA
RELATION BETWEEN MEAT PH AND COLOUR
Anna Šimoniová – Adam Skřivánek – Tereza Škorpilová – Petr Pipek
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 3, 166 28 Praha 6

ABSTRACT
Beside pH and bounded water, the colour of meat could also be affected by a wider range of
factors. Nevertheless, it is mostly impossible to track back the history of post mortal changes
under real conditions, and the actual value of pH does not reflect the meat quality. Producers
can visually assess the colour of meat to some point and measure pH, but they cannot
determine, whether the meat have PSE or DFD myopathy. Firstly, there are troubles
particularly with the production of wholemuscle products; secondly, dark meat becomes
difficult to sell. This experiment studied the pH assessment in pork and beef meat in relation
to sex and ways of pre-slaughter housing. In both cases, colour was measured parallely
(reflexive spectrophotometer Minolta CM2600d) and the values of L* and a* were recorded.
A slight tendency was found between actual pH value and lightness L*,in pork meat, without
known history. Similarly the ultimate pH value in beef (pH24 and more) correlated with colour
parameters of lightness L*, with smaller relation to redness a* and yellowness b*. Measured
pH values and their classification agreed with the influence of sex – higher pH in bulls. The
way of pre-slaughter housing was also noted; as expected, the collective housing of bulls led
to higher pH values than of bulls housed separately.
Keywords: beef carcass, pH, colour, PSE, DFD, pork
ÚVOD
Vady masa PSEa DFD jsou stálým problémem. Jejich příčina je sice známá, ale detekce
v průmyslovém měřítku je obtížná obdobně jako náprava. Důsledkem jsou problémy v masné
výrobě i při prodeji výsekového masa, což má za následek obrovské ekonomické dopady.
Na vznik PSE masa má vliv řada intravitálních faktorů i způsob omráčení, prodleva před
vykrvením i rychlost zchlazení. Maso poškozené částečnou denaturací bílkovin je vzhledem
k omezné vazbě vody nevhodné při výrobě celosvalových tepelně opracovaných výrobků.
Obvykle se takové maso detekuje již na konci jateční linky pomocí hodnoty pH45, teploty či
dalších metod; u masa neznámé historie lze však několik dní post mortem takové hodnocení
sotva použít, vadu odhalit a příslušnou frakci vytřídit. Lze předpokládat, že měření pH
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alespoň rozdělí maso na to, které je určitě nepoškozené od části, která je podezřelá; tedy
mohla by být s vadou PSE či nemusela. Určitým vodítkem je vizuální posouzení při bourání
a manipulaci, avšak toto hodnocení je značně subjektivní a nespolehlivé.
Opačný případ, tedy maso DFD, je v důsledku vysokého pH tmavé a málo údržné. Příčinou
bývá většinou předporážkové vyčerpání glykogenových zásob, zejména v důsledku
nevhodného ustájení, což se týká zejména (přirozeně temperamentních) býků. Před několika
lety jsme mohli prokázat, že býci, kteří byli před porážkou ustájeni jednotlivě, měli pH (24
hodin post mortem) o celé tři desetiny nižší než ti, kteří byli ustájeni pohromadě v dosud
sociálně nestabilizovanch skupinách [Pipek et. al, 2003]. Problémem DFD masa není jenom
jeho špatná údržnost, ale i tmavá barva, kterou zákazníci odmítají v domnění, že jde o „staré
maso“.
Mezi hodnotou pH a barvou existuje úzký vztah, který souvisí s vazností, tedy podílem
vázané vody v mase. Platí, že minimální vaznost je v blízkosti izoelektrického bodu
svalových bílkovin (přibližně 5,3); je zde největší podíl volné vody, která více odráží světlo
a maso se jeví jako světlé. Se vzdalováním od pI (zvyšování pH) podíl volné vody klesá,
světlo proniká do hlubších vrstev masa, je zde absorbováno a maso se jeví jako tmavší.
[Hamm, 1972]. Zjištění hodnoty pH i měření barvy (týká se zejména světlosti L*) tak může
přispět k odhalení těchto vad. Je však otázkou, do jaké míry je to možné v průmyslovém
měřítku.

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry platí závislost mezi barvou masa a pH v případě
realného masa neznámé historie, kde je tato závislost překrývána dalšími intravitálními
i technologickými faktory a zda by nebylo možné použít relativně snadné měření pH
k odhadu vlastností masa.
Materiál
V případě vepřového masa byly měřeny vzorky ve vrchním šálu kýty, proměřena celá
topografie v různých řezech a vzdálenostech. Byly měřeny hodnoty u vepřových kýt
dovezených od několika evropských dodavatelů, i omezený soubor masa ze sviní tuzemského
původu. Hovězí maso bylo měřeno ve svalu m. longissimus thoracis v místě čtvrtícího řezu
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(tj. v místě 8. obratle hrudního); u omezeného počtu jedinců i v místě oddělení pistolí
(5.obratel hrudní). Detaily týkající se původu masa zde záměrně neuvádíme.
Metody měření
Hodnoty pH byly měřeny v příslušné části vpichovým pH-metrem CMH 3530 (Greisinger
electronic GmbH) se speciální kombinovanou elektrodou Testo.
Barva masa byla měřena pomocí reflexního spektrofotometru Minolta CM-2600d, který
přimo udává příslušné hodnoty světlosti L* a souřadnic pro červenou barvu a* a žlutou b*.

VÝSLEDKY A DISKUSE
U obou druhů mas, jak hovězího, tak i vepřového, byly nalezeny závislosti mezi barvou
(světlostí L*) a hodnotou pH. Závislosti byly značně rozptýlené, překryté řadou dalších
faktorů, které nebyly, ani nemohly být zohledněny.
Závislost u vepřového
masa je patrná z obr.
1, jde o průměrné
hodnoty

získané

z dovezených

kýt

z několika evropských
zemí (původ je znám,
ale

Obr. 1: Závislost světlosti L* na pH u vepřového masa
(vrchní šál)

neuvádíme).

Je

patrné,

že

části

s nižším

pH

jsou

mají

vyšší

tmavší,

hodnotu světlosti L*.
Závislost je sice velmi

rozptýlená, nicméně naznačuje, že by hodnoty s nízkým pH mohly být do jisté míry využity
pro odhad zhoršené kvality masa. Paralelně byla změřena stejná závislost na omezeném
souboru sviní (viz obr. 2).
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U

hovězího

masa

je

problém opačný; vysoké
pH a především tmavá
barva. Závislost světlosti
L*

na

pH

sleduje

podobný trend jako u
vepřového masa, vyšší
pH tu znamená velmi
tmavou barvu, která má
své negativní důslekdy
pro

prodejnost

ušlechtilých
hovězího

částí
masa.

Obr. 2: Závislost světlosti L* na pH u masa sviní (vrchní šál)

Závislosti jsou velmi rozptýlené (viz obr. 3), překryté řadou faktorů. Samotný spektrometr
zabírá vždy určitou plochu, ve které se jako rušivý faktor mohou projevit nerovnosti ve
struktuře, případně i žilky intramuskulárního tuku. Pro zpřesnění uvažujeme o využití
počítačové analýzy obrazu, což nemohlo být v provozních podmínkách prozatím realizováno.
Zajímavou skutečností je srovnání s hodnotami ze stejné závislosti, které byly získány před 10
lety [Pipek et al. 2003]. Trend poklesu světlosti s rostoucí hodnotou pH je stejný, avšak
vzhledem k vyšším hodnotám pH je i světlost výrazně nižší. Významně se zde projevuje
i kondice zvířat a rozdílné zacházení se zvířaty před porážkou, které se za 10 let zásadním
způsobem změnilo.
Je patrný i určitý náznak rozdílných hodnot u býků a krav; je známo, že maso býků inklinuje
k DFD vadě více ve srovnání s masem krav [D’Souza, 2002]. Rovněž kvalita masa krav je
méně ovlivněna společným předporážkovým ustájením a rekonstrukcemi sociálních struktur
[Franc et al., 1990].
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Obr. 3: Závislost světlosti L* na pH u hovězích JUT (mllt)

ZÁVĚRY
V provozních podmínkách byla potvrzena závislost mezi barvou masa a hodnotou pH, a to
i v případě, že není známa historie masa. I přes to, že získané hodnoty jsou značně rozptýlené,
jsou zde náznaky, že měření pH by mohlo sloužit pro orientační odhad kvality masa. I když je
barva značně závislá na hodnotě pH, kombinace obou veličin se nabízí jako možné řešení
detekce vad v provozních podmínkách.

PODĚKOVÁNÍ
Studie se uskutečnila za podpory grantu Ministerstva zemědělství ČR (NAZV) QI111B053.

SOUHRN
Je dávno známou skutečností, že jedním z faktorů ovlivňujícím barvu masa je průběh
posmrtných změn, který se mimo jiné projevuje hodnotou pH. Vztah pH, podílu vázané vody
a barvy je notoricky znám; nicméně barvu ovlivňuje i řada dalších faktorů. V reálných
podmínkách však není většinou možné zjistit historii posmrtných změn a není proto jisté,
jakou má aktuální hodnota pH vypovídací schopnost o kvalitě masa. Výrobce sice do jisté
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míry může vizuálně posoudit barvu masa i změřit hodnotu pH, nelze však jednoznačně určit,
zda jde o PSE nebo DFD vady masa. V prvním případě jsou důsledkem především potíže při
výrobě celosvalových výrobků, v druhém případě se kromě jiného stává tmavé maso obtížně
prodejným. V předložené studii jsme se zabývali hodnocením pH u vepřového masa
z různých zdrojů, u hovězích JUT pak byla sledována hodnota pH v souvislosti s pohlavím
a způsobem ustájení před porážkou. V obou případech byla paralelně měřena barva (reflexní
spektrofotometr Minolta CM2600d) a zaznamenány hodnoty světlosti L* a souřadnice pro
červenou a*.
U vepřového masa (bez bližší znalosti historie) byla nalezena jistá tendence mezi aktuální
hodnotou pH a světlostí L*. Podobně i u hovězího masa korelovala konečná hodnota pH
(24 h, popř. i více) do jisté míry s barevnými parametry světlosti L*, menší závislost byla se
souřadnicemi pro červenou a* a žlutou b*. Naměřené hodnoty pH a jejich rozdělení potvrzují
vliv pohlaví - vyšší pH u býků. Projevil se i způsob předporážkového zacházení; společné
ustájení býků se podle očekávání projevilo vyšší hodnotou pH než u býků ustájených před
porážkou odděleně.
Klíčová slova: hovězí, vepřové maso, pH, barva, PSE, DFD
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DETEKCE ZMRAZENÍ KUŘECÍHO MASA POMOCÍ AKONITÁZY
DETECTION OF FROZEN CHICKEN BY ACONITASE
Tereza Škorpilová – Anna Šimoniová – Bo Anne Rohlík – Petr Pipek
Vysoká škola chemicko-technologická v praze, technická 3, 166 28 praha 6

ABSTRACT
Ice crystals, formed during the freezing process of meat, damage cell membranes and cellular
organelles and cause the release of mitochondrial enzymes into the exudate. The presence of
these enzymes might therefore indicate former freezing procedures carried out on a specific
meat sample. Based on this hypothesis a method was developed to distinguish fresh meat
from frozen/thawed meat. Further the goal of this study was to compare the activity of
mitochondrial enzyme aconitase in chicken breasts and thighs under different storage
conditions. The detected enzyme was despite the theory found also in the exudate of fresh
meat, but comparing to values measured in thawed meat these values were lower. Varying
values of the aconitase activity were also found in both anatomical parts of chicken.
Keywords: chicken, aconitase, frozen, unfrozen
ÚVOD
Při zmrazení masa dochází ke ztrátě čerstvého vzhledu masa, ztrátám odkapem a dalším
změnám, které mají negativní vliv na senzorické vlastnosti masa; tyto změny jsou větší než
u masa skladovaného při chladírenských teplotách (Leygonie, 2012). Protože někdy dochází
ke klamání zákazníka tím, že se zmrazené a rozmrazené maso prodává jako čerstvé, hledají se
rychlé a spolehlivé metody pro odlišení masa čerstvého od zmrazeného/rozmrazeného.
Ledové krystalky vzniklé při zmrazování způsobují poškození vnitrobuněčných organel
a uvolnění v nich umístěných enzymů. Tyto enzymy mohou být detekovány, ne všechny jsou
však vhodné pro detekci zmrazení, protože nejsou specifické (Hamm, 1979). Citrátsyntáza
a akonitáza jsou typicky intracelulárními enzymy, uvolňují se po zmrazení a splňují podmínky
k využití jako specifické markery (Hamm a Gottesmann, 1984).
V dřívější práci (Šimoniová et al. 2012) byla jako marker pro detekci zmrazení použita
citrátsyntáza. Paralelně byly uskutečněny stejné pokusy s akonitázou. Akonitáza katalyzuje
reverzibilní izomeraci kyseliny citrónové na isocitronovou přes intermediát cis-akonitát
v Krebsově cyklu.
citrát → cis-akonitát →isocitrát
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Následující reakcí je oxidační dekarboxylace kyseliny isocitronové na α-ketoglutarovou
kyselinu. Při tomto oxidačním procesu zároveň dochází k redukci NADP na NADPH.
isocitrát + NADP → α-ketoglutarát NADPH + H+
Změna koncentrace NADPH je detekována při 340 nm a je přímo úměrná aktivitě akonitázy.
Výhodou této metody je, že akonitáza je specifický enzym (OxisResearchTM, 2012).
EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Rozsah poškození svalové tkáně masa, způsobené mrazícím procesem a dobou skladování,
byl zjišťován pomocí aktivity akonitázy, jež byla vyhodnocena z měření absorbance
masového exsudátu po přidání specifických reagencií z komerční enzymové sady
OxisResearchTM. V dalších krocích bylo zařazeno sledování mikrobiální aktivity v mase
a jeho přispění k aktivitě enzymů.
MATERIÁL
Pro měření aktivity akonitázy byly použity čtyři různé části JUT kuřete, ze kterých byl
odebrán uvolněný exsudát. Pro určení vlivu chladírenského a mrazírenského skladování byly
JUT kuřat rozporcována na stehna a prsa a vakuově zabalena do LDPE folií. Vzorky byly
rozděleny na polovinu, přičemž jedna byla skladována při chladírenských teplotách (4 °C)
a druhá při mrazírenských (-22 °C).
Vzorky uchovávané při mrazírenských teplotách byly cca 24 hodin před experimentem
uchovány při chladírenských podmínkách, aby proces rozmrazení probíhal pomalu, obdobně
jako zmrazování. Aktivita akonitázy byla u těchto vzorků měřena po dobu 45 dní. Při
chladírenském testu byla aktivita akonitázy sledována po dobu 13 dní. Po této době již nebyl
důvod ke sledování čerstvosti, jelikož vzorky byly zkažené.

METODY
Aktivita akonitázy byla měřena za použití spektrofotometru (Spekol® 1300 Analytik Jena
AG, Germany) na základě změny absorbance vyvolané tvorbou NADPH, jenž je detekován
při vlnové délce 340 nm. NADPH se tvoří během reakce, kdy kyselina isocitronová prochází
oxidační dekarboxylací a vzniká kyselina α-ketoglutarová. Této reakci předchází reversibilní
isomerace kyseliny citrónové přes intermediát kyselinu cis-akonitovou.
Vzorky byly připraveny následovně: exsudát uvolněný z masa byl zředěn demineralizovanou
vodou a přefiltrován. Takto připravený vzorek byl napipetován do kyvety a bylo k němu
přidáno NADP, substrát a izocitrátdehydrogenáza. Směs byla opatrně promíchána, aby se
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předešlo vzniku vzduchových bublin, které by při měření mohly interferovat. Vzorek se
nechal inkubovat při 37 °C a poté následovalo samotné měření, které trvalo 5 minut. Interval
sledování absorbance byl 20 sekund. Každý vzorek byl měřen třikrát.
Aktivita akonitázy byla vypočítána ze vztahu:
mU = ((A340/min) / (ε.c)).d [mU/ml]
ε…molární absorpční koeficient (6220 M-1·cm-1), c…teplotní korelační koeficient (2,4435),
d…zřeďovací faktor (1:9)
VÝSLEDKY A DISKUSE
Pokus byl rozdělen do tří částí. První experiment sloužil k ověření metody, jestli je vůbec
možné aktivitu akonitázy v exsudátu kuřecího masa detekovat. Proto nebylo bráno v potaz
množství uvolněného exsudátu. Na základě výsledků prvního experimentu se již v druhém
experimentu s množstvím exsudátu počítalo a také byl exsudát přefiltrován, jelikož jeho
čistota hraje důležitou roli. Třetí experiment byl založen na znalostech získaných z předešlých
experimentů a zjištěních a sloužil tedy jako opakovací test dvou předešlých.
Autoři ve studii (Alizadeh, 2007) naznačily, že specifické enzymy jsou přítomny pouze
v exsudátu z rozmrazeného masa a neměly by se tedy nacházet u masa čerstvého. Mnoho
studií však ukázalo, že aktivita enzymů v exsudátu u čerstvého masa není vždy nulová,
nicméně u masa zmrazeného je vzrůst aktivity podstatně vyšší. Vzhledem k těmto zjištěním
bylo cílem odlišit maso čerstvé od rozmraženého pomocí změny v hodnotě absorbance
aktivity akonitázy.
První ověřovací experiment
Tento experiment sloužil především k ověření, zda je enzym detekovatelný v exsudátu z masa
a jak je jeho aktivita ovlivněna způsoby skladování. Aktivita akonitázy byla měřena po celou
dobu skladování chlazeného i mraženého masa a s prodlužující se dobou skladování hodnoty
aktivity stoupaly. Není jasné, proč byly nalezeny hodnoty aktivity akonitázy i u čerstvého
masa, nicméně je to v souladu s předchozím měřením (Šimoniová et al., 2012).
Během obou druhů skladování aktivita enzymu stoupala. V případě mraženého masa může
být důvodem růst velikosti ledových krystalů či vznik krystalů nových. Teplota v mrazničce
totiž mohla kolísat, což mohlo vést k opakovanému částečnému rozmrazení a rekrystalizaci.
Vzrůst aktivity akonitázy u chlazeného masa může být vysvětlen pokračujícími
postmortálními změnami a vyšším počtem mikroorganismů, jež mají svou vlastní akonitázu
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a mohli by tak výsledky ovlivnit. V dalších experimentech se tedy přidalo měření celkového
počtu mikroorganismů (CPM).
Kuřecí prsa pustila více šťávy než stehna, a to v obou případech skladování. Na rozdíl od
prsou byla stehna skladována s kostmi, které snížili měřicí plochu, a s kůží, jež mohla
absorbovat část uvolněného exsudátu. Tento fakt byl tedy brán na zřetel v dalších pokusech
a naměřená aktivita enzymu byla vztažena na uvolněné množství exsudátu.
Druhý experiment
Vzhledem k rozdílným množstvím uvolněného exsudátu z odlišných anatomických částí
kuřete a vzhledem k odlišnému způsobu skladování, byl tento obsah změřen a aktivita
akonitázy byla přepočítána. Jelikož byly vzorky zabaleny v plastové fólii, odkud byl exsudát
přímo odebírán, mikročástice kůže či kostí mohly roztok znečistit. Dané množství exsudátu
bylo proto zředěno demineralizovanou vodou a přefiltrováno stříkačkovým filtrem
(CHS FilterPure Nylon Syringe Filter, 0,45 µm, 25 mm). Ačkoliv naměřené hodnoty se od
prvního experimentu lišily, trend stoupající aktivity byl podobný (Obr. 3). Aktivita akonitázy
byla vyšší v exsudátu z rozmraženého masa a s dobou skladování narůstala. Narůstala také
v průběhu chladírenského skladování a byla nejvyšší na konci skladování. Kuřecí prsa
uvolnila více exsudátu než stehna při obou způsobech skladování.
Třetí opakovací experiment
Kvůli možnému nadhodnocení výsledků bakteriální akonitázou bylo zařazeno měření CPM.
Stejně jako v předešlých experimentech stoupala aktivita akonitázy v průběhu obou typů
skladování, s jasnějšími trendy po přepočtu na daný obsah exsudátu.
Mezi prsy a stehny nebyl na počátku chladírenského skladování významný rozdíl, zlom nastal
až po 10 dnech skladování, kdy aktivita akonitázy u prsou byla téměř třikrát vyšší než u
stehen. Tento vzrůst po dlouhé době chladírenského skladování může být vysvětlen jako
uvolnění mitochondriálních enzymů v důsledku významných postmortálních změn.
Byl však zaznamenán rozdíl mezi anatomickými částmi, a to již na počátku mrazírenského
skladování, opět s vyššími hodnotami u prsou. Nicméně tyto hodnoty nebyly výrazně odlišné
od hodnot aktivity akonitázy měřených ten samý den u vzorku chladírensky skladovaného.
Zřetelný rozdíl byl až po 17 dní skladování a tento nárůst dále pokračoval.
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Obr. 3: Závislost aktivity akonitázy na době a způsobu skladování. Modrá –
chladírenské, červená – mrazírenské skladování
ZÁVĚR
Aktivita akonitázy stoupala u obou typů skladování, na počátku byly hodnoty velice podobné.
Kuřecí prsa ukázala vyšší hodnoty enzymu a jeho nárůst byl výraznější než u stehen. Aktivita
akonitázy stoupala i po dlouhodobém mrazírenském skladování.
Ve srovnání s citrátsyntázou byla hodnota aktivity akonitázy vyšší u prsou a navíc také na
konci ani jednoho typu skladování neklesala. To dělá z akonitázy enzym vhodnější, vzhledem
k nemožnosti zjistit dobu mrazírenského uskladnění; pokles citrátsyntázy naopak může
způsobit falešně negativní výsledek.
Experimenty probíhaly u celých kusů masa, kde se aktivita enzymu měřila z exsudátu
spontánně uvolněného ze vzorku. Otázkou je, zda je možné získat uvolněné mitochondriální
enzymy přímo ze svalové tkáně. To je předmětem dalších měření.

SOUHRN
Krystalky ledu, jež vznikají při zmrazování, způsobují poškození vnitrobuněčných organel
(mitochondrie a lysozómy) ve svalové tkáni. Z poškozených organel se uvolňují enzymy,
jejichž aktivitu lze vhodnou metodou změřit a využít jako kritérium poškození tkáně.
Cílem měření bylo zjistit, zda je možné pomocí měření aktivity akonitázy určit, zda bylo
maso zmrazeno a rozmrazeno či nikoliv. Dále byl sledován průběh aktivity tohoto enzymu
během chladírenského a mrazírenského skladování. Aktivita akonitázy byla zjišťována
spektrofotometricky v exsudátu, který se uvolnil ze vzorku masa. Změnu hodnoty absorbance
způsobuje NADPH, který vzniká jako vedlejší produkt při oxidační dekarboxylaci kyseliny
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isocitrónové na α-ketoglutarovou. Této reakci předchází reversibilní isomerace kyseliny
citrónové na isocitrónovou, kterou katalyzuje akonitáza. Při ověřování metodiky se ukázalo,
že exsudát získaný z masa je nutné filtrovat pomocí filtračních nástavců, protože
mikroskopické částice bílkovin rušily stanovení. Měření aktivity akonitázy se ukázalo jako
vhodná metoda detekce zmrazení svaloviny. Různé způsoby (chladírenské a mrazírenské)
skladování je možné pomocí této metody rozlišit. K nárůstu aktivity akonitázy docházelo i při
chladírenském skladování, avšak v míře menší než při mrazírenském skladování. Při
interpretaci výsledků je nutné brát zřetel na to, že u čerstvých vzorků byla naměřena nenulová
hodnota aktivity akonitázy. Ve srovnání s měřením aktivity citrátsyntázy (předchozí měření)
vykazovalo stanovení aktivity akonitázy spolehlivější výsledky.
Klíčová slova: kuřecí maso, akonitáza, zmrazení, nezmrazené
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SENZORICKÉ HODNOCENÍ MÁSEL DOSTUPNÝCH NA ČESKÉM TRHU
SENSORY EVALUATION OF BUTTERS ON CZECH MARKET
Jana Teplá – Jana Strnková – Vladimír Sýkora – Lukáš Dvořák
– Miroslav Jůzl – Šárka Nedomová – Květoslava Šustová
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
The Czech consumer is very conservative at the food choice and prefers the proven product.
This work presents an overview of butters, which could help consumers to facilitate their
selection. The aim of this work was a sensory evaluation of 24 samples of unsalted butters in
the Czech market. These butters came from selected Czech producers and suppliers and from
selected producers and suppliers from countries of EU – Poland, Germany, Belgium, France
and Ireland. Another aim was the comparison of the group of the Czech butters with the group
of the foreign butters. The very big amount of data was obtained and these data enabled the
sufficient space for their subsequent statistical treatment.
Keywords: butter, sensory evaluation, defects of butter
ÚVOD
Mnoho spotřebitelů začíná při nákupu potravin posuzovat nejen jejich cenu, ale i výživovou
hodnotu a zejména jejich senzorickou jakost (např. barvu, vzhled, konzistenci, vůni a chuť).
Dalším kritériem při rozhodování o koupi daného výrobku může být také země původu.
Český trh nabízí spotřebitelům široký sortiment jak českých, tak i zahraničních másel.
Máslem se rozumí, podle Vyhlášky č. 77/2003 Sb., v platném znění, mléčný výrobek
obsahující výhradně mléčný tuk ve formě emulze vody a tuku. Máslo musí obsahovat
minimálně 80 % (ale méně než 90 %) mléčného tuku, maximálně 16 % vody a nejvíce 2 %
mléčných netuků v sušině (Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007). Je velmi důležité, aby se při
výrobě másla kladl důraz jak na použitou surovinu – smetanu, tak i na technologický proces
jeho výroby za účelem získání co možná nejkvalitnějšího výsledného produktu. Na konečnou
jakost másla má rovněž velký vliv i způsob skladování a následná manipulace s ním, a to od
výrobce až po konečného spotřebitele.
Typické máslo má vykazovat nažloutlou barvu, na řezu má být barva stejnorodá, matně lesklá
s případnou drobnou změnou barvy na povrchu. Máslo by mělo mít hladký, stejnorodý
a celistvý řez. Jeho konzistence musí být dostatečně pevná pro zachování tvaru, avšak zároveň
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by měla být dostatečně měkká z důvodu snadné roztíratelnosti. Vůně a chuť másla má být
čistá, slabě nakyslá, mléčně aromatická, lahodně příjemná, jemně oříškově mandlová, po
smetanovém zákysu, po sladké nebo zakysané smetaně. Během skladování stolního másla
může dojít k ovlivnění chuti, nicméně se nesmí vyskytnout nedostatky (Lukášová et al., 2001;
Walstra et al., 2006; Kouřimská, 2007; Bradley et al., 2009).
Dle Lukášové et al. (2001), Walstry et al. (2006), Kouřimské (2007) a Bradleyho et al. (2009)
lze rozdělit senzorické vady másla, se kterými se můžeme na trhu nejčastěji setkat, do čtyř
skupin, a to vady vůně (např. margarínová, prázdná, krmivová, nečistá, kovová, žluklá, umělá,
po plísních), vady chuti (např. prázdná, zatuchlá, margarínová, olejovitá, krmivová, nahořklá,
lojovitá, žluklá, rybinovitá), vady konzistence (např. drobivá, tvrdá, masťovitá, lepivá), a vady
vnějšího vzhledu (např. mramorovitý vzhled, porézní vzhled, výskyt vzduchových bublin,
tekutého tuku, kapiček vody nebo podmáslí na povrchu).
MATERIÁL A METODY
K analýze byly použity vzorky másel (min. 80 % tuku a hmotnosti 200 nebo 250 g), které
byly zakoupeny v maloobchodní tržní síti Jihomoravského kraje. Po zakoupení byly vzorky
másel ihned uloženy do chladících boxů a převezeny do laboratoře Ústavu technologie
potravin Mendelovy univerzity v Brně, kde proběhlo senzorické hodnocení. Bylo
analyzováno 24 vzorků nesolených másel, z toho 12 od vybraných českých výrobců
a dodavatelů (dále jen česká másla) a 12 od vybraných výrobců a dodavatelů ze zemí EU
– Polsko, Německo, Belgie, Francie, Irsko (dále jen zahraniční másla), s cílem postihnout
podstatnou část sortimentu másel na českém trhu a tyto dvě skupiny mezi sebou porovnat.
Senzorická analýza vzorků másel byla prováděna proškolenými studenty a pracovníky
Mendelovy univerzity v Brně a probíhala den po jejich zakoupení. Pro hodnocení vzhledu byl
použit celý vzorek másla ihned po rozbalení, pro posuzování ostatních charakteristik obdržel
každý hodnotitel 20 g daného vzorku. Vzorek másla byl předkládán hodnotitelům ihned po
vytažení z chladničky (teplota 8 – 10 °C) na bílém porcelánovém talíři. Pro zajištění
anonymity vzorků byly použity čtyřmístné číselné kódy. Jako neutralizátor bylo použito bílé
pečivo. Sledovaly se následující deskriptory: barva, intenzita barvy, konzistence,
roztíratelnost, vady konzistence, celková příjemnost vůně, intenzita kyselé vůně, intenzita cizí
vůně, celková příjemnost chuti, intenzita chuti kyselé, slané a cizí. K hodnocení byla použita
grafická nestrukturovaná stupnice o délce 100 mm se slovním popisem krajních bodů – čím
vyšší hodnota u daného deskriptoru, tím bylo hodnocení pozitivnější. Výsledky byly
zpracovány v programech Microsoft Office Excel 2007 a Statistica 8.0.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Při senzorickém vyhodnocení jednotlivých deskriptorů másel bylo zjištěno, že barva vzorků
českých másel byla stejnorodější v porovnání se vzorky zahraničních másel. Nejpozitivněji
bylo hodnoceno Tesco máslo, naopak nejnegativněji posuzovatelé vnímali máslo Creamfields.
Dle Kouřimské (2007) má typické máslo vykazovat nažloutlou barvu s případnou drobnou
změnou na povrchu. Některé vzorky zahraničních másel se vyznačovaly až nepřirozeně sytou
žlutou barvou a většina z těchto vzorků v hodnotitelích evokovala barvu margarínu.
Nejintenzivnější žlutou barvu přiřadili máslu Kerrygold tradiční irské. Naproti tomu se tento
deskriptor u českých másel jevil hodnotitelům jako méně intenzivní. Zahraniční másla
vykazovala lepší roztíratelnost a měkčí konzistenci. U některých vzorků se vyskytovala
lepivá, drobivá a nejčastěji masťovitá vada, zatímco u českých másel hodnotitelé
nezaznamenali žádnou konzistenční vadu. Jako nejměkčí a zároveň nejroztíratelnější máslo se
podle posuzovatelů jevilo máslo Creamfields, v kontrastu s ním (cca o 70 %) bylo hodnoceno
České máslo Mlada. Celkově nejpříjemnější vůní se vyznačovala másla česká (nejlépe
hodnoceno S-Budget máslo). Nejnižší hodnocení získalo máslo Creamfields, jehož vůně
připomínala hodnotitelům margarín.
Výraznější intenzitu kyselé vůně hodnotitelé detekovali u zahraničních másel, a to nejvíce
u značky Président. Nižší intenzita kyselé vůně byla identifikována u vzorků českých másel.
U 7 z 12 vzorků zahraničních másel byla detekována cizí vůně, nejčastěji margarínová, dále
v menší míře vůně umělá, krmivová a stájová. Pouze u 3 z 12 vzorků českých másel byly
identifikovány tyto cizí vůně – margarínová, nečistá a krmivová. Nejvíce příjemně, co se týká
chuti, bylo ohodnoceno máslo S-Budget, nejméně zaujalo Máslo z Polska. Opět se potvrdilo,
stejně jako u předchozích deskriptorů, že česká másla jsou přijímána hodnotiteli lépe.
V celkové škále vzorků byla zjištěna výrazně kyselejší chuť pouze u dvou vzorků
zahraničních másel a slanější chuť jen u jednoho vzorku, tentokráte ze skupiny českých
másel. Cizí chuť byla zaznamenána u 62,5 % vzorků, z nichž bylo 16,66 % českých
a 45,84 % zahraničních. U českých másel hodnotitelé identifikovali tyto cizí chutě – zatuchlá,
olejová/rybí příchuť a stájová. U vzorků zahraničních másel se vyskytovaly následující cizí
chutě – margarínová, krmivová, umělá, vařivá, žluklá a kovová.
Téměř u všech deskriptorů byl zjištěn statisticky velmi vysoce průkazný rozdíl (P < 0,001)
mezi českými a zahraničními másly, kdy byla česká másla posuzovateli hodnocena
pozitivněji. Pouze u intenzity cizí vůně byl zjištěn vysoce statisticky průkazný rozdíl
(P < 0,01) a u deskriptoru intenzity slané chuti statisticky průkazný rozdíl zjištěn nebyl.
Výsledky senzorické analýzy jsou uvedeny na Obr. 1. a Tab. 1 předkládá ucelený přehled
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o průměrných

procentuálních

hodnotách,

včetně

směrodatných

chyb,

získaných

ze senzorického dotazníku a statistické vyhodnocení těchto dat.
Tab. 4: Statistické vyhodnocení senzorické analýzy másel ( ± sE)
české
zahraniční
významnost (P)
deskriptor
vzorky
vzorky
barva

86,43 ± 2,22

72,06 ± 2,92

0,0002**

intenzita barvy

55,56 ± 1,94

42,04 ± 2,10

0,0000**

konzistence

49,33 ± 2,92

63,58 ± 2,39

0,0002**

roztíratelnost

52,93 ± 2,89

66,70 ± 2,75

0,0007**

celková příjemnost vůně

57,69 ± 2,89

43,30 ± 2,89

0,0006**

intenzita kyselé vůně

89,57 ± 1,71

76,08 ± 2,93

0,0002**

intenzita cizí vůně

84,59 ± 3,21

68,53 ± 3,88

0,0022*

celková příjemnost chuti

57,80 ± 3,14

30,39 ± 2,61

0,0000**

intenzita kyselé chuti

90,29 ± 2,01

76,14 ± 3,16

0,0004**

intenzita slané chuti

90,99 ± 2,13

92,04 ± 1,38

0,6704NS

intenzita cizí chuti

81,96 ± 3,49

52,40 ± 3,93

0,0000**

** statisticky velmi vysoce průkazný rozdíl (P < 0,001)
* statisticky vysoce průkazný rozdíl (P < 0,01)
NS statisticky neprůkazný rozdíl
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Obr. 1: Celkové senzorické hodnocení skupin českých a zahraničních másel
ZÁVĚR
Cílem této práce bylo senzorické zhodnocení 24 vzorků nesolených másel dostupných na
českém trhu od vybraných českých a zahraničních výrobců a dodavatelů. Dalším cílem bylo
tyto dvě skupiny mezi sebou porovnat. Při senzorické analýze udělovali posuzovatelé
ve většině stanovených deskriptorů vysoká hodnocení máslům českým, což znamená, že
česká másla byla hodnocena pozitivněji v barvě, v chuti a vůni. Másla zahraniční vykazovala
měkčí konzistenci a snazší roztíratelnost. Výsledek může být ovlivněn panelem hodnotitelů
z České republiky. I přes anonymitu vzorků byla česká másla přijímána pozitivněji. Je potřeba
vzít v úvahu, že u zahraničních másel se mohl projevit vliv použité technologie, distribuce,
sezónnost, jiná skladba krmiva (pastva), plemeno nebo složení mléka.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce byla podpořena projektem MZe ČR NAZV KUS č. QJ1210302.

SOUHRN
Český konzument bývá při výběru potravin značně konzervativní a dává přednost
osvědčenému výrobku. Práce předkládá přehled másel, který by mohl přispět spotřebiteli
k jejich snazšímu výběru. Cílem této práce bylo senzorické zhodnocení 24 vzorků nesolených
másel dostupných na českém trhu, a to od vybraných českých výrobců a dodavatelů (dále jen
česká másla) a od vybraných výrobců a dodavatelů ze zemí Evropské unie – Polsko,
Německo, Belgie, Francie, Irsko (dále jen zahraniční másla). Dalším cílem bylo porovnat
skupiny českých a zahraničních másel mezi sebou. Bylo získáno velké množství dat, které
umožnilo dostatečný prostor pro jejich následné statistické zpracování, které prokázalo
rozdíly mezi másly českými a zahraničními.
Klíčová slova: máslo, senzorické hodnocení, vady másla
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VLIV SLOŽENÍ A KVALITATIVNÍCH UKAZATELŮ MLÉKA NA BOD MRZNUTÍ
EFFECT OF COMPOSITION AND MILK QUALITY PARAMETERS ON
FREEZING POINT OF MILK
Milena Velecká – Daniel Falta – Jana Javorová – Milan Večeřa
– Jiří Andrýsek – Gustav Chládek
Ústav chovu a šlechtění zvířat, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
The aim of this research was to evaluate the effect of composition and milk quality parameters
of milk on the freezing point of milk. Overall 36 bulk milk samples were analyzed in the
period (3.1. 2012 – 6.1. 2013). Samples came from the farm ŠZS Žabčice, which reared with
Holstein breed. Measured properties were milk composition (protein content, casein content,
fat content, lactose content and solids non-fat content), somatic cell count, total plate count,
and urea concentration. The analysis was performed in the laboratory LRM Brno-Chrlice.
Based on the analysis of bull tank milk samples was observed that at lower yield occurred to
improve (decrease) the freezing point (r = 0.40, P < 0.05). Further, there were improvement
(decrease) the freezing point when the increased lactose content (r = -0.57, P < 0.01), solids
non-fat content (r = -0.55, P < 0.01), protein content (r = -0.40, P < 0.05), casein content (r = 0.36, P < 0.05) and fat content (r = -0.32, P < 0.05) in milk samples. Other content parameters
and qualitative indicators were not significantly affected.
Keywords: freezing point, milk, milk composition, quality parameters of milk, Holstein breed
ÚVOD
Bod mrznutí (BMM) je poměrně významný fyzikální parametr, který je definován jako
setrvání tzv. plata na teplotní křivce průběhu mrznutí mléka po krátkodobém zvýšení teploty
při mechanické iniciaci mrznutí za podmínek kryoskopické metody. Patří k jedné
z nejstálejších vlastností mléka, která je používána ke kontrole kvality mléčného
potravinového řetězce. Ačkoliv nemá příliš podstatný vliv na kvalitu suroviny, vyjma její
technologické výtěžnosti, neměl by být neoprávněně podceňován. Úmyslné zvodnění mléka,
za současných podmínek chovu, je nepravděpodobné. Mnohem pravděpodobnější je zvodnění
neúmyslné, z technických důvodů (chybnou technologií po výplachu potrubí dojícího
zařízení; příměs vody = BMM se zhorší; 1 % vody = 0,005 °C). Příčinou kolísání však může
být řada vlivů souvisejících se složením a vlastnostmi mléka, např. sezóna, stádium laktace,
plemeno, užitkovost, subklinické mastitidy, vliv výživy, případně metabolické poruchy.
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Cílem této práce bylo zhodnotit vliv celkového denního nádoje, obsahových složky (obsah
bílkovin, kaseinu, tuku, laktózy a tukuprosté sušiny) a kvalitativních ukazatelů mléka (počet
somatických buněk, celkové počet mikroorganismů a obsah močoviny) na bod mrznutí.
MATERIÁL A METODY
Zhodnocení vlivu složení a kvalitativní ukazatelů mléka na bod mrznutí bylo realizováno na
základě analýz vzorků mléka pocházejících od dojnic holštýnského plemene skotu chovaného
v ŠZP Žabčice. Vzorky (n = 36) byly odebírány třikrát za měsíc, přičemž sledování probíhalo
v období od 3. ledna 2012 do 6. ledna 2013. Bazénové vzorky mléka představovaly směs
ranního, odpoledního a večerního nádoje od krav v různých stádiích laktace. Směsná krmná
dávka (TMR - „total mix ration“) byla na krmný stůl zakládána dvakrát denně a podle potřeby
přihrnována. Data byla získána od ŠZP Žabčice. Analýzu zajišťovala laboratoř pro rozbor
mléka Brno – Chrlice, jenž provádí rozbory mléka pro potřeby kontroly užitkovosti, pro
stanovení hygienické kvality pro společnost Olma, a.s. Ve vzorku se stanovoval bod mrznutí,
obsahové složky mléka (obsah bílkovin, kaseinu, tuku, laktózy, tukuprosté sušiny), počet
somatických buněk, celkový počet mikroorganismů a obsahu močoviny. Celkový denní nádoj
byl zjišťován přímo na dojírně. Na základě výsledků laboratorních analýz bylo provedeno
jejich statistické vyhodnocení pomocí programu Statistica 6.0.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledky analýzy bazénových vzorků mléka (viz. Tab. 1) dokládají vliv vybraných ukazatelů
na bod mrznutí. Bod mrznutí (BMM) dosahoval hodnoty od -0,531 °C do -0,521 °C,
s průměrnou hodnotou -0,526 °C. Bod mrznutí je fyzikální vlastností mléka, která je relativně
konstantní (-0,54 až -0,57 °C) (GAJDŮŠEK, 2003). Přesto jeho hodnoty v závislosti na
různých faktorech podléhají změnám (ŠUSTOVÁ, 2001). BMM může být například
negativně ovlivněn neadekvátní výživou způsobující průjmové stavy dojnic (zkrmování
nekvalitního zaplísněného či jinak znečištěného nebo namrzlého krmení atp.) (HANUŠ,
2003). Z tabulky lze pozorovat závislosti mezi BMM a dalšími parametry (jako jsou celkový
denní nádoj, obsah bílkovin, kaseinu, tuku, laktózy a tukuprosté sušiny). Tyto vztahy byly
těsnější než vztahy bodu mrznutí s počtem somatických buněk (r = -0,03; P > 0,05), celkovým
počtem mikroorganismů (r = -0,04; P > 0,05) a s obsahem močoviny (r = 0,17; P > 0,05).
Ve zvoleném období se celkový denní nádoj pohyboval v rozmezí od 10 945 kg do 13 247 kg
s průměrnou hodnotou 12 214 kg. S klesajícím celkovým denním nádojem docházelo ke
zlepšování (klesání) bodu mrznutí (r = 0,40; P < 0,05), toto potvrzují i Macek et al. (2006).
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Průměrný obsah bílkovin byl zaznamenán 3,34 %. Nejnižší obsah bílkovin byl 3,21 %
a naopak nejvyšší obsah bílkovin 3,47 %. S klesajícím obsahem bílkovin ve vzorku mléka,
docházelo ke zlepšení bodu mrznutí (r = -0,40; P < 0,05). Je doloženo zhoršování bodu
mrznutí mléka s poklesem čistých, ale zejména syrovátkových bílkovin v mléce. Pokles
čistých bílkovin nezřídka kopíruje rapidně rostoucí dojivost krav (HANUŠ et al., 2006). Podle
Gajdůška (2003), na základě dlouhodobých sledování, je uváděno, že pokles obsahu bílkovin
o 0,1 % představuje zhoršení bodu mrznutí o 0,0025 °C. Průměrná hodnota obsahu kaseinu
byla zjištěna 2,59 %, s nejnižší hodnotou 2,43 % a nejvyšší hodnotou 2,72 %. Tak jako
u obsahu bílkovin, s klesajícím obsahem kaseinu v mléku byla zjištěna vyšší hodnota bodu
mrznutí (r = -0,36; P < 0,05). Také Macek et al. (2006) uvádějí, že BMM se zhoršuje
(vstoupá), pokud klesají obsahy komponentů. Průměrný obsah tuku v bazénovém vzorku
mléka byl zjištěn 3,85 %, s nejnižší hodnotou 3,53 % a naopak nejvyšší hodnotou 4,27 %.
S klesajícím obsahem tuku v bazénovém vzorku mléka byla naměřena vyšší hodnota bodu
mrznutí (r = -0,32; P < 0,05).

Obr. 1: Vliv změny obsahu laktózy na bod mrznutí
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Tab. 1: Charakteristika celkového denního nádoje, obsahových složek a vybraných
ukazatelů kvality mléka
vx
Korelace s
Parametr
Jednotky
Průměr
min
max
sx
(%)
BMM
°C

-0,526

-0,531

-0,521

0,003

0,49

x

kg

12 214

10 945

13 247

636

5,20

0,40∗

Bílkovina

%

3,34

3,21

3,47

0,09

2,55

-0,40∗

Kasein

%

2,59

2,43

2,72

0,09

3,53

-0,36∗

Tuk

%

3,85

3,53

4,27

0,21

5,38

-0,32∗

Laktóza

%

4,84

4,75

4,97

0,06

1,16

-0,57∗∗

TPS

%

8,75

8,54

8,97

0,13

1,45

-0,55∗∗

PSB

tis/1 ml

231

183

308

36

15,5

-0,03

CPM

tis/1 ml

33

5

144

40

120

-0,04

Močovina

mg/100 ml

28,3

17,7

34,9

3,9

13,8

0,17

BMM
Celkový
denní nádoj

BMM – bod mrznutí; min – nejnižší naměřená hodnota; max – nejvyšší naměřená hodnota;
sx – směrodatná odchylka; vx(%) – variační koeficient; ∗ - P < 0,05; ∗∗ - P < 0,01

Dále bylo zjištěno, že obsah laktózy se ve sledovaném období dosahoval hodnot v rozmezí
4,75 % až 4,97 %. V průměru obsah laktózy dosahoval 4,84 %. Jak je patrné z Obr. 1,
s klesajícím bodem mrznutí vzrůstal obsah laktózy (r = -0,57; P < 0,01). Také Macek et al.
(2006) dospěli ve svém výzkumu ke stejnému výsledku. Buchberger (1997) uvádí, že deprese
BMM (jeho záporná hodnota pod 0 °C) je dána obsahem laktózy z 54 %. Dále Gajdůšek
(2003) dodává, že pokles obsahu laktózy o 0,1 % představuje zhoršení BM o 0,005 °C.
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Obr. 2: Vliv změny obsahu tukuprosté sušiny na bod mrznutí
Průměrně dosahovala tukuprostá sušina za sledované období 8,75 %. Nejnižší hodnota byla
8,54 %, nejvyšší hodnota činila 8,97 %. Jak je patrné z Obr. 2, s klesajícím bodem mrznutí
vzrůstal obsah tukuprosté sušiny (r = -0,55, P < 0,01).
ZÁVĚR
Bod mrznutí ve sledovaném období se pohyboval v rozmezí od -0,531 °C do -0,521 °C, což
znamená, že po celou sledovanou dobu mléko odpovídalo limitu pro ČR -0,520 °C, podle
EEC 92/46. Na základě analýzy bazénových vzorků bylo zaznamenáno, že při nižším
celkovém denním nádoji s vyšším obsahem mléčných složek (obsahu laktózy, tukuprosté
sušiny, bílkovin, kaseinu a tuku) docházelo ke zlepšení (poklesu) bodu mrznutí. Ostatní
obsahové parametry a kvalitativní ukazatele nebyly průkazně ovlivněny.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla vytvořena s podporou interního grantového projektu AF MENDELU, IGA TP
2/2013.
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SOUHRN
Bod mrznutí mléka je poměrně významný mléčný fyzikální parametr. Je zahrnut do vzorce
zpeněžování syrového mléka, coby kvalitativní ukazatel. Cílem tohoto výzkumu bylo
zhodnotit vliv obsahových složek a kvalitativních ukazatelů mléka na bod mrznutí. Bazénové
vzorky mléka (n = 36) pocházely ze ŠZP v Žabčicích zabývající se chovem holštýnského
skotu. Vzorky byly odebírány třikrát měsíčně v období od 3. ledna 2012 do 6. ledna 2013.
Stanovení bodu mrznutí, obsahových složek mléka (obsahu bílkovin, kaseinu, tuku, laktózy,
tukuprosté sušiny), počtu somatických buněk, celkového počtu mikroorganismů a obsahu
močoviny bylo provedeno v laboratoři LRM Brno-Chrlice, jenž zajišťuje rozbory mléka pro
potřeby kontroly užitkovosti. Na základě analýzy bazénových vzorků bylo zaznamenáno, že
při nižším celkovém denním nádoji docházelo ke zlepšení (poklesu) bodu mrznutí (r = 0,40;
P < 0,05). Dále docházelo ke zlepšování (poklesu) bodu mrznutí, pokud se zvyšoval obsah
laktózy (r = -0,57; P < 0,01), tukuprosté sušiny (r = -0,55; P < 0,01), bílkovin (r = -0,40;
P < 0,05), kaseinu (r = -0,36; P < 0,05) a tuku (r = -0,32; P < 0,05) v bazénovém vzorku
mléka. Ostatní obsahové parametry a kvalitativní ukazatele nebyly průkazně ovlivněny.
Klíčová slova: bod mrznutí, mléko, složení mléka, kvalitativní ukazatele mléka, holštýnský
skot
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POROVNANIE KOMERČNÝCH TESTOV URČENÝCH NA RÝCHLU DETEKCIU
MASTITÍD S KLASICKÝMI METÓDAMI
COMPARISON OF COMMERCIAL TEST DESIGNED TO QUICKLY DETECT
MASTITIS WITH CLASSICAL METHODS
Martina Vršková1 – Katarína Kirchnerová1 – Vladimír Foltys1 – Jan Říha2
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Ústav výživy, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Slovenská republika
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ABSTRACT
SomaTest used to estimate the somatic cells count (SCC) in milk. MicroMast is a diagnostic
kit for rapid microbiological testing individual milk samples in order to identify the agents of
infectious mastitis. For testing commercial tests were taken 37 individual milk samples. We
then measured the SCC device SomaCount Bentley. In mastitis samples no. 1-32 was SCC
significantly increased, confirming the findings of mastitis only in samples no. 22 and no. 24
was lower than 200x103/1ml SCC, which does not award mastitis. Samples no. 33-37 with
negative mastitis, somatic cell count was less than 200x103/1ml. Use MicroMast test us in two
cases confirmed the presence of G- genera (Enterobacteriaceae), in 20 cases the incidence G+
genera (Staphylococcus and Streptococcus), the other 7 samples intense presence G+ (+ +)
bacteria. SomaTest preparation showed 100% correct results and expressed as a reliable
means of finding dairy cattle udder inflammation. Use MicroMast test is appropriate to
distinguish G+ and G- agents of mastitis in samples with higher SCC or confirmed mastitis by
the preparation SomaTest.
Keywords: milk, tests, mastitis, mastitis pathogens
ÚVOD
Mastitída je multifaktoriálne ochorenie mliečnej žľazy spôsobené infekčnými alebo
enviromentálnymi baktériami, prípadne nebakteriálnymi faktormi ako je mechanické
dráždenie vemena, nevhodné postupy pri dojení, stres a pod. Má značný ekonomický dopad
na chovateľa, či už prostredníctvom zníženého množstva vyprodukovaného mlieka, zvýšením
množstva neštandardného mlieka (kvôli vysokému počtu somatických buniek), nákladmi na
liečbu alebo predčasným vyradením dojnice z chovu.
Mastitída znižuje množstvo vyprodukovaného mlieka a zároveň dochádza aj k jeho
fyzikálnym, mikrobiologickým a chemickým zmenám (Halasa et al., 2009). Zvyšuje sa podiel
srvátkových bielkovín (hlavne imunoglobulínov) na úkor kazeínu, redukuje sa množstvo
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laktózy, zvyšuje sa obsah voľných mastných kyselín a mení sa rovnováha minerálov (Auldist,
2011). Ako pri všetkých ochoreniach aj tu je lacnejšia prevencia ako následná liečba.
Preventívne opatrenia spočívajú už v genetickej selekcii zvierat, vo vybilancovaní výživy,
eliminácii stresu, zabezpečení čistého a suchého prostredia a dodržiavaní hygieny pri
získavaní mlieka (Nickerson, 2011b).
Kelly et al. (2011) uviedli, že metódy hodnotenia kvality mlieka sú v mnohých krajinách
založené na množstve obsiahnutých buniek (či už somatických alebo mikrobiálnych)
v jednom mililitri vyprodukovaného mlieka určeného na konzumáciu alebo ďalšie
spracovanie. Auldist (2011) spomenul ako najviac sledovaný ukazovateľ určujúci zdravie
mliečnej žľazy počet somatických buniek (PSB). Tento ukazovateľ je mliekarňami určený ako
kľúčový parameter pri zatrieďovaní a speňažovaní vyprodukovaného mlieka na farmách.
Zároveň je aj indikátorom výskytu mastitídy.
PSB je daný najmä počtom bielych krviniek v 1 ml mlieka (Kelly et al., 2011). PSB sa sleduje
na rôznych úrovniach:
1. individuálna vzorka mlieka odobraná z jednotlivých štvrtiek vemena od jednej dojnice
2. zmiešaná vzorka mlieka zo všetkých štvrtiek vemena od jednej dojnice
3. vzorka mlieka zo zásobného tanku, čo predstavuje zmiešanú vzorku mlieka za celé
stádo dojníc
V ostatnom desaťročí celosvetovo dominujú u prežúvavcov "environmentálne" mastitídy
dojníc vyvolané patogénnymi baktériami ľahko prežívajúcimi v prostredí, predovšetkým
inými streptokokmi ako Streptococcus agalactiae. Najčastejšie sa uvádza výskyt baktérie
Streptococcus uberis a Escherichia coli. Streptococcus uberis je pôvodcom mastitíd
predovšetkým vo veľkých stádach dojníc. K masovému rozšíreniu S. uberis prispela aj jeho
schopnosť získavať odolnosť voči účinku antibiotík a niektorých dezinfekčných prípravkov.
Etiológiu environmentálnych mastitíd doplňujú aj baktérie Staphylococcus spp. a Serratia
spp. (Foltys – Kirchnerová, 2006; Foltys – Kirchnerová Foltys – Kirchnerová, 2007; Foltys –
Kirchnerová, 2009; Napel et al., 2009). Nickerson (2011a) zaradil medzi patogény aj
Mycoplasma bovis, ktorá sa zistí u dojníc s klinickými príznakmi až po neúspešnej liečbe
a opakovanej negatívnej bakteriologickej kultivácii.
V práci sme hodnotili spoľahlivosť detekcie zvýšeného počtu PSB a schopnosť rozlíšenia G+
a G- baktérií dvoma komerčnými testami (SomaTest, MicroMast) oproti klasickým metódam.
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MATERIÁL A METÓDY
Vzorky mlieka
Pre testovanie diagnostických prostriedkov sme odobrali 37 individuálnych vzoriek mlieka od
dojníc. Z toho 32 vzoriek (č. 1-32) od problematických dojníc s pozitívnym nálezom
mastitídy na základe vysokého PSB z výsledkov kontroly úžitkovosti, a 5 vzoriek (č. 33-37)
s negatívnym nálezom mastitídy, s nízkym PSB z výsledkov kontroly úžitkovosti.
Vo vzorkách mlieka sme stanovili PSB pomocou prietokovej cytometrie na prístroji
SomaCount Bentley a vzorky sme bakteriologicky vyšetrili.
Diagnostické prípravky
Somatest slúži k odhadu počtu somatických buniek (PSB) v mlieku a detekuje latentné
mastitídne infekcie jednotlivých štvrtiek vemena.
MicroMast je diagnostická súprava na rýchle mikrobiologické vyšetrenie individuálnych
vzoriek mlieka za účelom zistenia pôvodcov infekčných mastitíd.
Oba testované prípravky sme aplikovali podľa pokynov výrobcu v priložených návodoch na
použitie.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
V tejto kapitole sa budeme venovať našim výsledkom, keďže každý prípravok je postavený na
inej chemickej báze, je problematické nájsť vhodné literárne pramene na porovnanie.
SomaTest
Počet somatických buniek zmeraný prístrojom v mastitídnych vzorkách č. 1-32 bol výrazne
zvýšený, čo potvrdilo nález mastitídy (Tab. 1). Len vo vzorkách č. 22 a č. 24 bol PSB nižší
ako 200/1ml, čo nezodpovedá nálezu mastitídy. Testovaný diagnostický prípravok SomaTest
potvrdil nález mastitídy vo vzorkách č. 1-32, včítane vzoriek č. 22 a č. 24, kde napriek
nízkemu počtu somatických buniek odhalil prítomnosť zápalu potvrdenú nálezom
patogénneho mikroorganizmu referenčným laboratóriom ako aj výsledkami PSB z kontroly
úžitkovosti. Potvrdil taktiež negativitu vzoriek č. 33-37.
Vzťah medzi pozitivitou reakcie (-, +, ++, +++) a počtom somatických buniek v sledovaných
vzorkách znázorňuje obr. 1.
Na základe zisteného PSB môžeme teda konštatovať, že vzorky č. 1-32 boli skutočne od
dojníc postihnutých mastitídou a vzorky č. 33-37 od dojníc so zdravým vemenom.
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Tab. 1: Výsledky stanovenia počtu somatických buniek prístrojom SomaCount Bentley
a vyhodnotenie vzoriek pomocou diagnostického prípravku SomaTest.
PSB
Č. vzorky ·10*3/1ml
1
3952
2
692
3
8366
4
1394
5
816
6
3064
7
4183
8
1217
9
1716
10
404
11
797
12
2023
13
4267
14
553
15
388
16
7335
17
287
18
2743
19
395
20
3787
21
2675
22
5
23
1542
24
151
25
591
26
814
27
768
28
1467
29
1853
30
666
31
6669
32
5023
33
145
34
12
35
20
36
9
37
32
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+++
+++
+++
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++
++
++
+++
++
+++
+++
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+++
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+++
+++
++
+++
++
++
++
++
++
+++
++
+++
+++
-

počet +
3
2
3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
3
0
0
0
0
0

3

2
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vzťahu k
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Obr. 1: Vzťah medzi počtom somatických buniek v 1 ml vzorky mlieka a počtom
znamienok + pridelených vzorke na základe reakcie na diagnostický prípravok
SomaTest podľa návodu na vyhodnotenie
Tento obrázok ukazuje, že s počtom somatických buniek v mlieku stúpa pozitivita zistená
SomaTestom, čo znamená, že SomaTest spoľahlivo rozlišuje vzorky s menej a výrazne
366

zhoršenou kvalitou (++ od 300 000 a +++ od 1500 000 PSB/ml v sledovanom súbore
vzoriek).

MicroMast
Výsledky rozlíšenia G- a G+ baktérií v sledovaných vzorkách sú uvedené v tab. 2.
Patogénne G- baktérie boli referenčnou metódou zistené v 7 vzorkách mlieka. Z toho v 3
vzorkách boli zistené aj pomocou selektívneho kultivačného agaru pre G- baktérie súpravy
MicroMast a v 4 vzorkách G- baktérie pomocou selektívneho kultivačného agaru pre Gbaktérie súpravy MicroMast zistené neboli. V 1 vzorke bol zistený výskyt G- baktérií
MicroMast testom bez potvrdenia referenčnou metódou. Zostávajúcich 29 vzoriek bolo bez
nálezu G- baktérií referenčnou metódou i MicroMast testom. Na základe týchto výsledkov
môžeme konštatovať, že G- baktérie boli MicroMast testom potvrdené približne v 50%
pozitívnych vzoriek, a až na jednu výnimku všetky negatívne vzorky boli MicroMast testom
potvrdené ako negatívne.
Patogénne G+ baktérie boli referenčnou metódou zistené v 20 vzorkách mlieka. Pomocou
selektívneho kultivačného agaru pre G+ baktérie súpravy MicroMast boli zistené G+ baktérie
v každej z týchto 20 vzoriek. Avšak pomocou MicroMast súpravy boli zistené G+ baktérie i v
ďalších 16 sledovaných vzorkách bez nálezu G+ baktérií referenčnou metódou, z toho v 6
vzorkách s výsledkom ++. V jednej vzorke č. 36 nebol nález G+ baktérií obomi metódami.
Na základe týchto výsledkov je potrebné konštatovať, že k zisteniu výskytu G+ baktérií
pomocou MicroMast súpravy prišlo i vo vzorkách, ktoré boli na základe PSB uznané ako
mastitídne, i keď referenčná metóda nezachytila žiaden konkrétny patogén.
Ak vychádzame z predpokladu, že vzorky č. 1-32 pochádzajú od dojníc s mastitídou, použitie
MicroMast testu nám v dvoch prípadoch potvrdzuje výskyt G- Enterobaktérií, v 20 prípadoch
výskyt G+ rodov Staphylococcus a Streptococcus, v ďalších 7 vzorkách intenzívny (++)
výskyt G+ baktérií. Vzorky č. 33-37 od dojníc so zdravým vemenom vykázali slabý (+)
výskyt G+ baktérií. Vo vzorkách s nízkym počtom PSB prípadný nález G- alebo G+ baktérií
nie je dôkazom mastitídy, jedná sa tu zrejme o výskyt nepatogénnych mikrooganizmov.
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Tab. 2: Výsledky nálezu bakteriálnych pôvodcov infekčných mastitíd dojníc referenčnou
metódou a diagnostickou súpravou MicroMast.
Č. vzorky

Referenčná metóda
GG+
1 Enterobakt.
2
StaphSp
3 E.Coli
4
StaphA
5
6
StrepU
7
StaphA
8
StaphSp
9
10
11
StaphSp
12
13
Microc.L
14
Microc.L
15 E.Coli
16
Microc.L
17
StaphA
18
StaphA
19
StaphSp
20 Past. M
21
StaphA
22
StaphSp
23
StaphSp
24
StaphA
25
26
StaphSp
27
28
StaphA
29
30
StaphA
31 Enterobakt.
32
StaphA
33 E.Coli
34
35
36 E.Coli
37

MicroMast**
G+
+
+
++
-

G+
+
+
++
++
++
+++
+
++
++
+
+
+
++
+
+
++
+++
++
+
++
++
+
+
+
+
+
+
++
+
++
++
++
++
+
+
+

G++
+
++
++
++
+++
+
++
++
+
+
+
++
+
++
+++
++
+
+++
++
+
+
+
+
+
+
++
+
+++
++
++
++
+
+
+

ZÁVER
Osobitné hygienické opatrenia musia obsahovať zásady mikrobiologických kritérií a zásady
získavania mlieka od zdravých dojníc. Pre prvovýrobu mlieka je najväčší problém rýchla
identifikácia „problémových dojníc“ a určenie patogénov, ktoré spôsobujú zápaly mliečnych
žliaz. Preto sme sa snažili za použitia komerčných testov objektívne zhodnotiť ich použitie a
dať prvovýrobcovi návod na ich používanie.
Prípravok SomaTest vykázal 100% správnych výsledkov a prejavil sa ako spoľahlivý
prostriedok na zistenie zápalu vemena dojníc.
Použitie MicroMast testu je vhodné na rozlíšenie G+ a G- pôvodcov mastitíd vo vzorkách so
zvýšeným PSB alebo s potvrdenou mastitídou pomocou prípravku SomaTest.
SÚHRN
V práci sme hodnotili spoľahlivosť detekcie zvýšeného počtu somatických buniek (PSB)
a schopnosť rozlíšenia G+ a G- baktérií dvoma komerčnými testami (SomaTest, MicroMast)
oproti klasickým metódam. Somatest slúži k odhadu PSB v mlieku a detekuje latentné
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mastitídne infekcie jednotlivých štvrtiek vemena. MicroMast je diagnostická súprava na
rýchle mikrobiologické vyšetrenie individuálnych vzoriek mlieka za účelom zistenia
pôvodcov

infekčných

mastitíd.

Pre

testovanie

komerčných

testov

sme

odobrali

37 individuálnych vzoriek mlieka. Z toho 32 vzoriek (č. 1-32) od problematických dojníc
s pozitívnym nálezom mastitídy na základe vysokého počtu somatických buniek (PSB)
z výsledkov kontroly úžitkovosti a 5 vzoriek (č. 33-37) s negatívnym nálezom mastitídy,
s nízkym PSB z výsledkov kontroly úžitkovosti. Počet somatických buniek sme následne
zmerali prístrojom SomaCount Bentley. V mastitídnych vzorkách č. 1-32 bol výrazne zvýšený
PSB, čo potvrdilo nález mastitídy, len vo vzorkách č. 22 a č. 24 bol PSB nižší ako
200x103/1ml, čo nezodpovedá nálezu mastitídy. Avšak nález patogénnych mikroorganizmov
referenčnou metódou potvrdil výskyt zápalu i pri týchto vzorkách. Vo vzorkách č. 33-37
s negatívnym nálezom mastitídy bol počet somatických buniek nižší ako 200x103/1ml. Pri
teste MicroMast sme vychádzali z predpokladu, že vzorky č. 1-32 pochádzajú od dojníc
z mastitídou. Použitie MicroMast testu nám v dvoch prípadoch potvrdilo výskyt G- rodov
(enterobaktérie), v 20 prípadoch výskyt G+ rodov (Staphylococcus a Streptococcus),
v ďalších 7 vzorkách intenzívny (++) výskyt G+ baktérií. Vzorky č. 33-37 od dojníc so
zdravým vemenom vykázali slabý (+) výskyt G+ baktérií. Vo vzorkách s nízkym počtom PSB
prípadný nález G- alebo G+ baktérií nie je dôkazom mastitídy, ide tu zrejme o výskyt
nepatogénnych mikrooganizmov. Prípravok SomaTtest vykázal 100% správnych výsledkov a
prejavil sa ako spoľahlivý prostriedok na zistenie zápalu vemena dojníc. Použitie MicroMast
testu je vhodné na rozlíšenie G+ a G- pôvodcov mastitíd vo vzorkách so zvýšeným PSB alebo
s potvrdenou mastitídou pomocou prípravku SomaTest.
Kľúčové slová: mlieko, testy, mastitída, mastitídne patogény
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VLIV PROBIOTICKÝCH ADITIV NA POČTY BAKTERIÍ
MLÉČNÉHO KVAŠENÍ VE STŘEVĚ SELAT
INFLUENCE OF PROBIOTIC ADDITIVES ON LACTIC ACID BACTERIA
COUNT IN THE GUT OF PIGLETS
Gabriela Zorníková – Pavla Pospíšková – Miroslava Kolářová
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
The aim of this study was to compare the effect of two probiotic products (mono- and multiculture) on the quantitative representation of selected intetsinal microflora. The part of this
study was to observe changes in the intestinal microflora after the end of the experimental
feeding. Piglets were divided into 3 groups of 40 pieces (two experimental groups and one
control group). The probiotic monoculture (Enterococcus faecium SF 68) and multiculture
(Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., Lactococcus spp., Saccharomyces cerevisiae,
Streptococcus thermophilus) was applicated in the daily dose 109 cfu/g. In this work has been
confirmed the positive effect of both probiotic mixture on lactic acid bacteria, Lactobacillus
rhamnosus and Lactobacillus casei. Low ability of colonize the gut epithelium after the end of
experimental feeding was a negative result of this work.
Keywords: Lactobacillus casei, probiotics, immune system
ÚVOD
Prase je monogastrické zvíře, jehož žaludek a střevo je kolonizováno relativně velkým
množství bakterií. Bakterie tenkého střeva přežívají ve vysokém počtu (107 – 109 KTJ/ml)
nízké pH prostředí lépe než v jiných částech zažívacího traktu.
Hlavními zástupci bakterií v zažívacím traktu prasat jsou bakterie mléčného kvašení, a to
zejména rody Lactobacillus spp. a Streptococcus spp. U sajících selat je jejich přítomnost
významná, neboť fermentací laktózy tvoří kyselinu mléčnou a tím snižují pH žaludku (Fuller
et al., 1978).
Rovnováha ve střevní mikroflóře prasat je nejefektivnější bariéra proti kolonizaci patogenních
mikroorganismů, současně jsou produktem jejich metabolismu látky (vitaminy, mastné
kyseliny s krátkým řetězcem) udržující střevní sliznici v dobrém stavu. Další výhodou
pozitivního složení střevní mikroflóry je stimulace imunitního systému, zejména posílení
tvorby protizánětlivých cytokinů (Choct, 2009). Mnoho publikovaných prací (Václavíková,
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Lustyková, 2011; Gaggia, et al., 2010) dokazuje příznivý vliv probiotik na růst selat po
odstavu, příjem a konverzi krmiva.
Probiotika podávaná v určených krmných dávkách jsou schopna kolonizovat zvířecí trávicí
trakt, zachovávat nebo zvyšovat přirozenou střevní mikroflóru a bránit kolonizaci
patogenními mikroorganismy (Maré, 2009; Kaboosi, 2011).
Vytvoření stabilního zastoupení jednotlivých druhů mikroorganismů kolonizující střevní trakt
selete trvá 4 – 6 týdnů. V době odstavu dochází k přemnožení Escherichia coli, která je
původcem průjmů selat. Aplikace probiotik obsahujících laktobacily, bifidobakterie
a streptokoky odstavovaným selatům usnadní změnu střevní mikroflóry a potlačí rozvoj
patogenních mikroorganismů.
Další výhodou používání probiotik ve výživě zvířat může být také snížení absorpce
mykotoxinů pocházejících z krmiva nebo ovlivnění tvorby nitrosaminů (Avantaggiato et al.,
2004).
Předmětem této práce bylo srovnání účinku dvou různých (mono- a multi- kultury)
probiotických produktů na kvantitativní zastoupení vybraných druhů střevní mikroflóry.
Součástí pokusu bylo také pozorovat, k jakým změnám ve střevní mikroflóře bude docházet
po ukončení pokusného krmení.
MATERIÁL A METODY
K pokusu byla vybrána selata (prasničky) hybrid (České bílé ušlechtilé x Landrase x Durock)
v průměrné hmotnosti při naskladnění do 27 kg ze soukromé farmy. Selata byla rozdělena do
3 skupin po 40 kusech (dvě pokusné skupiny a jedna skupina kontrolní [n=120]). První tři
týdny odchovu byly všechny skupiny krmeny identicky. Od 4 týdne dostávaly dvě pokusné
skupiny probiotické směsi po dobu 30-ti dní. První pokusná skupina (PF, n=40) byla krmena
minerálním krmivem, které obsahovalo probiotikum Enterococcus faecium SF 68
(NCIMB10415) a druhá pokusná skupina (P1, n=40) dostávala krmivo EM-EKO ProBio
original se směsí bakteriálních druhů rodů Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp.,
Lactococcus spp., Saccharomyces cerevisiae a Streptococcus thermophilus. Množství
probiotických mikroorganismů v preparátu byl u obou skupin stejný (1 x 109 KTJ/g). Vzorky
stolice byly odebírány na počátku pokusu (0. den), 15. den a 30. den pokusu, kdy bylo
pokusné krmení ukončeno. Dále byly odebrány vzorky stolice také 40. den, tedy 10 dní po
ukončení pokusného krmení.
Při rozborech bylo použito 10 g sterilně odebraného vzorku a homogenizováno
v pomnožovacím médiu Nutrient Broth Peptone (Himedia, Itálie). Byly kultivovány bakterie
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mléčného kvašení (MRS agar /Biokar Diagnostisc, Francie/, při 37 °C/72 h, anaerobně),
bakterie rodu Lactobacillus (Rogosa SL Agar /Himedia, Itálie/, při 37 °C/72 h, anaerobně),
druh Lactobacillus rhamnosus (Rogosa SL Agar, Himedia, Itálie) s přídavkem suplementu
vancomycin (Sigma-Aldrich, USA) při 37 °C za 72 h anaerobně, druh Lactobacillus casei
(MRS-IM-sorbitol agar, při 37 °C/72 h, anaerobně), bakterie rodu Bifidobacterium (BSM
agar, Fluka, Švýcarsko) s přídavkem BSM suplementu (Fluka, Švýcarsko) při teplotě 42°C po
dobu 125 h anaerobně.
Při řešení projektu byly pomocí PCR identifikovány rody Lactobacillus spp., Bifidobacterium
spp. a druh L. rhamnosus. PCR reakce byly optimalizovány pro HotStar Taq polymerázu
(Qiagen). PCR reakce byly provedeny v celkovém objemu 25 μl a obsahovaly 10 ng
purifikované DNA, primery v koncentraci 10 pmol/ml, dNTP Mix (10 mM) a 10x PCR pufr.
Množství polymerázy (1U) bylo optimalizováno v závislosti na množství templátové DNA.
Jako negativní kontrola PCR byly použity komponenty PCR bez DNA.
Výchozí teplotní režimy dle autorů Dubernet et al. (2002), Roy a Sirois (2000), Walter et al.
(2000) byly optimalizovány dle podmínek přístrojového vybavení laboratoře molekulární
biologie Ústavu technologie potravin.
VÝSLEDKY A DISKUSE
U probiotické směsi (PF), kde byl použit pouze bakteriální druh Enterococcus faecium SF 68
odpovídalo jeho množství deklarovanému počtu, tedy 109 KTJ/g. U probiotické směsi P1
odpovídalo množství probiotických bakterií deklarovaným počtům (109 KTJ/g), kromě
bifidobakterií, kde byl detekován pouze počet 103 KTJ/g. Bifidobakterie nebyly následně
detekovány v žádném vzorku testovaných exkrementů.
U skupiny P1 byl zaznamenán rozdíl v počtech bakterií mléčného kvašení (Obr. 1), kde došlo
od 30. dne aplikace k nárůstu o 2 logaritmické řády (p<0,001). U skupin K a PF nebyly počty
těchto bakterií ve stolici ovlivněny (p<0,001).
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Obr. 1: Celkový počet bakterií mléčného kvašení [logKTJ/g] v exkrementech
v jednotlivých termínech odběru (0., 15., 30. a 40. den pokusu) u kontrolní skupiny (K)
a pokusných skupin (PF, P1)
Také autoři De Angelis et al., (2007) zjistili u prasat krmených probiotiky vyšší množství
bakterií mléčného kvašení, zejména rodu Lactobacillus sp. a druhu L. plantarum. Tím byla
potvrzena schopnost těchto bakterií, odolat nepříznivým podmínkám gastrointestinálního
traktu prasat. Rovněž výsledky autorů Uyeno et al. (2007) ukázaly, že v průběhu 20denní
konzumace probiotických jogurtů došlo ke zvýšení počtu životaschopných laktobacilů ve
střevě člověka. U skupiny K a PF došlo k mírnému nárůstu počtu těchto bakterií od 0. do 15.
dne, poté počty u obou skupin zůstaly na stejných hodnotách. V období od 30. do 40. dne
(tedy po ukončení pokusného krmení) došlo u skupiny P1 ke statisticky průkaznému poklesu
bakterií mléčného kvašení (p<0,0001). Projevila se zde velmi nízká schopnost adheze těchto
bakterií na střevní epitel a kolonizace střeva, což je jedním z kritérií při výběru a označení
probiotického druhu.
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rod Lactobacillus, druh Lactobacillus rhamnosus a
Lactobacillus casei
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Obr. 2: Celkový počet bakterií Lactobacillus rhamnosus (LR), Lactobacillus casei (LC)
a rodu Lactobacillus spp. (LAC) [logKTJ/g] v exkrementech v jednotlivých termínech
odběru (0., 15., 30. a 40. den pokusu) u pokusné skupiny P1
Na Obr. 2 jsou znázorněny celkové počty bakterií Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus
casei a bakterií rodu Lactobacillus u pokusné skupiny P1, která byla krmena probiotickou
směsí s obsahem těchto bakterií. Je zde patrné, že od začátku pokusu nebyl ve střevní
mikroflóře prasniček zastoupen druh Lactobacillus casei, ale v průběhu pokusu docházelo
k postupnému nárůstu (p>0,05). Mezi 15. a 30. dnem docházelo ke stagnaci počtu
Lactobacillus casei i Lactobacillus rhamnosus. Ve studii Yadav et al. (2007) byl při podávání
probiotik zaznamenán nejvyšší nárůst laktobacilů. Po ukončení pokusného krmení (30. den)
docházelo u druhů L. casei a L. rhamnosus k výraznému poklesu jejich počtu, což ukazuje na
velmi malou schopnost udržet se ve střevním traktu. Od 30. do 40. dne pokusného sledování
se počty laktobacilů u skupiny P1 statisticky průkazně lišily (p<0,0001).
L. acidophilus nebyl ve vzorcích exkrementů identifikován u žádné z pokusných skupin,
i přesto, že u skupiny P1 byl součástí probiotické směsi. Jak potvrzuje studie Tannock et al.
(1990), tento bakteriální druh se vyskytuje pouze v tenkém střevě prasat, a to pouze 1 týden
po narození.
ZÁVĚR
Při porovnání multikulturních a mono kulturních probiotických přípravků, mají multikulturní
přípravky výhodu zejména kvůli vzájemnému synergickému působení zvolených bakterií.

375

Výběr bakteriálních druhů v těchto aditivech je volen tak, aby pozitivní účinky bakterií byly
vzájemně umocňovány, tím se zlepšila schopnost kolonizace střeva a zvýšil se celkový
zdravotní benefit (Timmerman et al., 2004).
Bakterie rodu Enterococcus spp. jsou patogenní mikroorganismy, avšak pro přípravu
probiotických směsí jsou využívány nepatogenní kmeny. Tyto bakterie jsou využívány jako
probiotika díky produkci antimikrobiálních látek (bakteriociny) účinkujícím vůči ostatním
patogenům, velkému růstovému obratu, vysoké schopnosti adheze (Maia et al., 2001).
V práci byly potvrzeny účinky obou použitých probiotických přípravků na zastoupení střevní
mikroflóry. Negativním výsledkem byla velmi nízká schopnost laktátových bakterií
kolonizovat střevo a udržet se na střevním epitelu i po ukončení pokusného probiotického
krmení.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce vznikla za podpory Interní grantové agentury Mendelovy univerzity v Brně (TP
5/2012).

SOUHRN
Předmětem této práce bylo srovnání účinku dvou různých (mono- a multi- kultury)
probiotických produktů na kvantitativní zastoupení vybraných druhů střevní mikroflóry.
Součástí pokusu bylo také pozorovat, k jakým změnám ve střevní mikroflóře bude docházet
po ukončení pokusného krmení. V pokusu docházelo k průkaznému vzestupu laktátových
bakterií po konzumaci směsi se zastoupením širokého spektra probiotik, zatímco vliv směsi
s přítomností bakteriálního druhu E. faecium ovlivňoval počty bakterií mléčného kvašení jen
minimálně. Negativním výsledkem pokusu byla velmi nízká schopnost laktátových bakterií
kolonizovat střevo a udržet se na střevním epitelu i po ukončení pokusného probiotického
krmení.
Klíčová slova: Lactobacillus casei, probiotika, imunitní systém
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PROJEKTY ESF ŘEŠENÉ NA AGRONOMICKÉ FAKULTĚ
MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ


CZ.1.07/2.3.00/09.0037: Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního
zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj
- doc. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.



CZ.1.07/2.3.00/09.0090: Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny
intenzivně narušené lidskou činností - Ing. Martin Brtnický



CZ.1.07/2.3.00/09.0081: Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství
- doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.



CZ 1.07. /2.4.00/12.0045: Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi
v terciárním vzdělávání a výzkumu - Dr. Ing. Zdeněk Havlíček



CZ.1.07/2.4.00/12.0043: Partnerská síť v oblasti speciálních plodin
- Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D.



CZ.1.07/3.2.09/01.0024: Udržitelnost hospodaření v krajině
- doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D.



CZ.1.07/2.3/.00/09.0224: Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání
výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM)
- doc. Ing. René Kizek, Ph.D.



CZ.1.07/1.3.10/03.0005: Environmentální vzdělávání pro pedagogy ZŠ
- prof. Ing. František Hrabě, CSc.



CZ.1.07/2.3.00/20.0005: Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující
evropskou vědecko-výzkumnou kariéru - prof. Ing. Petr Spurný, CSc.



CZ. 1. 07/2.4.00/17.0045: Podpora mezinárodní spolupráce - multidisciplinární témata
ve vědách o živé a neživé přírodě - Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.



CZ.1.07/2.4.00/17.0022: Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční
sférou - Ing. Šárka Hošková



CZ.1.07/2.4.00/17.0094: SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků
a vysokých škol - prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
379



CZ.1.07/2.4.00/31.0026: Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti
bioenergií do praxe - doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.



CZ.1.07/2.4.00/31.0056: Partnerství v oblasti výzkumu klimatu a adaptačních strategií
- prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.



CZ.1.07/2.4.00/17.0026: Vytvoření partnerské sítě vzdělávání a výzkumu v oblasti
mastitid - Ing. Petr Sláma, Ph.D.



CZ.1.07/2.2.00/28.0020: Inovace studijních programů AF MENDELU směrem
k internacionalizaci studia - doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.



CZ.1.07/2.2.00/28.0306: Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj
krajiny v kontextu priorit EU - Ing. Martin Brtnický



CZ.1.07/2.4.00/31.0037: Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty
s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu - doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.



CZ.1.07/2.3.00/35.0013: Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání
v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství
a bioenergetiky - doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

Více se o všech OPVK projektech můžete dozvědět na
http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/

Tyto projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu
a státním rozpočtem České republiky
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PARTNERSKÁ SÍŤ AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELU
S KOMERČNÍ SFÉROU
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
Zkrácený název projektu: Partnerská síť AGRO
Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0022
Dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.4 Partnerství a sítě, 17. výzva
Termín řešení projektu: 01.09.2011 - 31.08.2014
Pozice Agronomické fakulty: Koordinátor projektu
Koordinátorka projektu: Ing. Šárka Hošková
Partneři projektu:






Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava

Anotace projektu:
Hlavním záměrem projektu je zlepšení přenosu a využití výsledků z výzkumu a vývoje do aplikační
sféry a z praxe zpět do studijních programů akreditovaných na Agronomické fakultě MENDELU. Tato
dvoustranná výměna zkušeností by měla proběhnout především v rámci těchto klíčových aktivit:








Vytvoření základů pro dlouhodobou spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou
Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci
Aktivní spolupráce s komerční sférou (krátkodobé a dlouhodobé stáže)
Inovace praxí studentů vedoucí k lepšímu propojení s aplikační sférou
Zapojení odborníků z praxe a ze zahraničí do vzdělávacích programů
Příprava lidských zdrojů pro dlouhodobou odbornou spolupráci s aplikační sférou
Vytvoření společné kanceláře grantové podpor

http://af.mendelu.cz/praxe
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PARTNERSKÁ SÍŤ AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELU
S KOMERČNÍ SFÉROU
CO JIŽ BYLO REALIZOVÁNO V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Pro studenty MENDELU:
 Byly připraveny a realizovány přednášky odborníků z praxe. Byly například
realizované přednášky s tématy: Biosecurity na farmě; Zakládání porostu a tvorba
výnosů řepky (Brassica napus); Základní pilíře a úskalí ochrany rostlin v agronomické
praxi; Kvalitní marketing ve vinařství; Efektivní produkce brojlerových kuřat;
Projekty dotačních možností.
 Za podpory projektu byly realizovány praxe studentů.
 Pro studenty absolventských ročníků byl v roce 2012 připraven Veletrh pracovních
příležitostí, kde se představily například firmy: AGROFERT HOLDING, a. s;
AGROTEC a.s.; Farmet a.s.; Honeywell, spol. s.r.o. - HTS CZ o.z.; MIKROP ČEBÍN
a.s.; MLÝN HERBER spol. s r.o.; NOACK ČR, spol. s r. o.; SEMO a.s.; ZETOR
TRACTORS a.s.
Pro vědecké a akademické pracovníky:
 Byly připraveny a aktuálně probíhají kurzy anglického jazyka
 Byl realizován kurz prezentačních dovedností
 Proběhly tuzemské stáže vědeckých pracovníků na pracovištích jako například
tuzemská stáž konaná v Nových Hradech - Byňově. Náplní stáže byl výcvik
ovčáckých psů, zacházení s ovcemi při výcviku a práce na EKOfarmě, která se věnuje
převážně chovu ovcí plemene Suffolk.
 Proběhly zahraniční stáže a to do Rakouska a Slovinska. Dvě akademické pracovnice
MENDELU v Brně navštívily dva renomované chovy lipického koně v Lipici
(Slovinsko) a v Piberu (Rakousko). Výstupem stáže bude navázání dlouhodobější
vědecké a pedagogické spolupráce s oběma chovy a výměna poznatků a zkušeností s
chovem lipicánů v ČR, Rakousku a Slovinsku. Dále se jednalo o stáž na pracovišti
Szent Istvan Univerzity, Gödöllö, kde byla s maďarskými kolegy diskutována budoucí
spolupráce vědecká i pedagogická. Výsledkem je připravovaná učitelská výměna. Na
zatím poslední stáži se stážisté setkali se zástupci univerzity Politechnika Opolska.
 Byly pořádány Tržiště projektových příležitostí s workshopem týkajícím se zkušeností
s podáváním projektů VaV, realizací projektů VaV a proběhl brainstorming zaměřený
na nové možnosti podání nových grantů v oblasti VaV (možnosti grantů NAZV,
GAČR, TAČR).
 Byly pořádány již dva Workshopy zkušeností s transferem výsledků výzkumu, kde
byly představeny možnosti transferu VV prostřednictvím užitných vzorů, patentů a
certifikovaných metodik. Byl také představen metodický postup procesu.
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PARTNERSKÁ SÍŤ AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELU
S KOMERČNÍ SFÉROU
CO BUDE REALIZOVÁNO V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Pro studenty MENDELU:
 Budou průběžně připravovány přednášky odborníků z praxe, jak tuzemských,
tak i zahraničních.
 Za podpory projektu budou realizovány další praxe studentů.
 Je možnost se účastnit tuzemské stáže
 Aktuálně je připravován Veletrh pracovních příležitostí, který se uskuteční 17. 4.
2013.
Pro vědecké a akademické pracovníky:
 Možnost účastnit se kurzu angličtiny.
 Je možnost se účastnit tuzemské nebo zahraniční stáže.
 Budou uspořádány další Tržiště projektových příležitostí a Workshop zkušeností s
transferem výsledků výzkumu.

Aktuální informace nalezete na http://af.mendelu.cz/praxe
nebo můžete kontaktovat realizační tým.
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PARTNERSKÁ SÍŤ AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELU
S KOMERČNÍ SFÉROU
HLEDÁTE VHODNÉ KANDIDÁTY NA PRACOVNÍ POZICE VE VAŠÍ FIRMĚ?

ZÚČASTNĚTE SE

VELETRHU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

KDY? 17. dubna 2013
KDE? Aula MENDELU
JAK?
 Osobně – představením Vaší firmy s nabídkou pracovních pozic
 Inzerátem – v Katalogu firem Veletrhu pracovních příležitostí

Prezentujte bezplatně Vaši firmu na Veletrhu pracovních příležitostí, který je určen všem
studentům, kteří ukončí studium na AF MENDELU v roce 2013.

Termín uzávěrky přihlášek je 15. března 2013!

Více informací:
 http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/free_stranka.php?id=1402
 jitka.dvorackova@mendelu.cz
 www.af.mendelu.cz
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KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MLÉKAŘSTVÍ
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
Zkrácený název projektu: Mlékařství.cz
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0081
Dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Termín řešení projektu: 01. 10. 2009 - 30. 09. 2012
Koordinátorka projektu: doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.
Partneři projektu:
 Mendelova univerzita v Brně
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
 Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. (Rapotín),
 Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. (Praha).
Projekt je zaměřený na rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především
studentů a výzkumných pracovníků.
Cílem projektu je:
o kontinuální a nadstavbové vzdělávání perspektivních a vedoucích pracovníků
výzkumu, vývoje a inovací, přednášková a školící činnost prostřednictvím konsorcia
(organizace navrhovatelů projektu), zlepšení informovanosti, propagace
a popularizace spotřeby mléka a mléčných výrobků.
Klíčové aktivity po zahájení projektu:
o Vzdělávání pracovníků vývoje a inovací v laboratořích pro kontrolu složení
a vlastností mléka pro zvýšení konkurenceschopnosti oboru (VÚCHS).
o Vzdělávání v oblasti výzkumu, vývoje, inovace výroby a zpracování mléka, zlepšení
kvalifikace vysokoškolských studentů, doktorandů a dalších profesních pracovníků
v mlékařském oboru (MENDELU).
o Vzdělávací program v oblasti produkce a zdravotní nezávadnosti mléka (JČU).
o Vzdělávací program v oblasti mlékárenských technologií, laboratorních metod
a produkce zdravých a bezpečných potravin (VÚM).
o Vzdělávání perspektivních a kvalifikovaných vedoucích, výzkumných, vývojových
a inovačních pracovníků v mlékařském oboru za účelem růstu vzdělanosti a pro
zvýšení jeho konkurenceschopnosti včetně popularizace spotřeby mléka (MENDELU)
o Vzdělávání lektorů na zahraničních, špičkových mlékařsko-analytických pracovištích
o Tvorba edukativního DVD (JČU).
o Webová podpora projektu (MENDELU).
http://www.mlekarstvi.cz
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TECHNOLOGIE PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR – NOVÉ POSTUPY ŠETRNÉ
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Číslo projektu:
Poskytovatel:
Program:
Téma:
Doba řešení:
Příjemce - koordinátor:

QI101A184
Ministerstvo zemědělství – Národní agentura pro zemědělský
výzkum
1a. Biologický potenciál kulturních organismů
1. Zlepšit biologický potenciál kulturních organismů a způsoby
jeho využívání pro efektivní produkci potravin
1.1.2010 – 31.12.2014
Výzkumný ústav Bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o.

Projektový tým:
 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod
 Mendelova univerzita v Brně
 Výzkumný ústav zemedělské techniky
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Česká zemědělská univerzita v Praze
 Poradenský svaz Bramborářský kroužek
Řešitel za MENDELU:

Prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc., Agronomická fakulta, Ústav
pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství

Cíle projektu řešené na MENDELU:
 Ověření možnosti zvýšení efektivnosti hnojení dusíkem aplikací hnojiv s řízeným
uvolňováním dusíku (s inhibitory ureázy) oproti shodným hnojivům bez řízeného
uvolňování dusíku a stanovit jejich vliv na výnosové parametry brambor


Prověření rozdílů ve využití dusíku z hnojiv s řízeným uvolňováním dusíku
(s inhibitory ureázy) oproti shodným hnojivům bez řízeného uvolňování dusíku
a jejich vliv na kvalitativní parametry brambor
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REGIONÁLNÍ POTRAVINA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2012
Tisková zpráva 26. 6. 2012 – Odborná komise soutěže Regionální potravina 2012 doporučila
k ocenění 8 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi z Jihomoravského kraje.
V soutěži o tuto značku bylo letos hodnoceno celkem 101 výrobků od 35 výrobců. O logo
soutěžili v devíti kategoriích, nejsilněji byly zastoupeny kategorie č. 1 Masné výrobky tepelně
opracované, včetně uzených mas a kategorie č. 5 Pekařské výrobky, včetně těstovin.
Výrobky hodnotily dvě osmičlenné odborné komise tvořené zástupci Ministerstva
zemědělství, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské
a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské
komory ČR.
K udělení značky Regionální potravina Jihomoravského kraje 2012 navrhla 8 výrobků
z následujících kategorií:
1) Masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas (šunkový salám, gothajský
salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená kolena,
paštiky apod.). Výrobek: Zavařené uzené maso - MASPRO, s.r.o.
2) Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky - poličan,
paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy, sušené šunky, apod.).
Výrobek: Židlochovický Jihomoravák - Řeznictví - uzenářství Janíček - Čupa
3) Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy). Výrobek: Kozí sýr
„SEDLÁK" - archivní eidamského typu - Eva Sedláková
4) Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.). nevyhlášeno
5) Pekařské výrobky, včetně těstovin. Výrobek: Újezdský šáteček s náplní ROBI pikant EUROBI, spol. s r.o.
6) Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek. Výrobek: Perníkový řez - Ing. Jarmila
Křížová
7) Alkoholické a nealkoholické nápoje. Výrobek: Vyškovský Březňák - CZECH
BEVERAGE INDUSTRY COMPANY a.s., pivovar Vyškov
8) Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě. Výrobek: Tuřanské kysané zelí v
slaném nálevu - AGRO Brno-Tuřany, a.s.
9) Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.). Výrobek: Moravský
Podplameník - HRUŠÁK - Vlastimil Valášek Flamescook group
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Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu
malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky.
Značku Regionální potravina mají právo výrobci na oceněné produkty užívat 4 roky.
Podrobné

informace

o

soutěži

můžete

najít

na

webových

stránkách

www.regionalnipotravina.cz.

Kontakt na regionálního koordinátora soutěže:
Ing. Jaromír Musil, Ph.D., ředitel Regionální agrární komory Jm kraje, tel: 607 612 772, email: rak@rakjm.cz
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Pokyny pro autory
Časopis Maso patří mezi odborné časopisy zařazené do databáze – Seznam recenzovaných
neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice s přiděleným ISSN 1210-4086,
schválený Radou pro výzkum, vývoj a inovace ke dni 30. 6. 2010.
Rukopisy pro publikování musí obsahovat:
název článku v českém jazyce
jméno autora ve formátu: Novák, J., Novotná A.,……
název pracoviště (v případě univerzity název univerzity a označení příslušné fakulty)
souhrn v českém jazyce a klíčová slova
vlastní text + tabulky, grafy, fotografie, schémata (fotografie v souboru JPG). Práce
vědeckého a experimentálního charakteru musí být členěny podle standardů na tyto práce –
na úvod, materiál a metodiku, výsledky, diskuzi a závěr. Práce sumující poznatky z určité
oblasti (review) nebo články hlavní, objednané redakční radou na základě redakčního
plánu mohou být členěny i jinak, například podle zásad technologických postupů tak, aby
obsáhly zadanou problematiku.

literatura (souhrn použité literatury s citací dle ČSN ISO 690 (01 0197)

název článku, souhrn a klíčová slova v anglickém jazyce

adresu autora (autorů) včetně e-mailové adresy
Formální úprava textu






Typ písma Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,0; počet řádků na stránce 50; okraj
2,5 cm.
Recenzní řízení
O vhodnosti publikovat rukopis zaslaný redakci časopisu Maso rozhoduje redakční rada na
základě dvou oponentských posudků zpracovaných nezávislými posuzovateli – odborníky
dané oblasti. Oponentské řízení probíhá anonymně. Vypracováním lektorského posudku se
rozumí vyplnění všech částí tabulky lektorského posudku, zaslaného redakcí fyzicky anebo
elektronicky. Elektronické přijetí musí být zapsáno na lektorském posudku datem přijetí
zprávy na adrese casopismaso@vfu.cz. Posudky jsou zakládány k zaslaným článkům a
archivovány tři roky. Pokud je hodnocení oponentů rozdílné, rozhoduje o přijetí článku
redakční rada hlasováním. Přijaté stati budou publikovány v nejbližší době, ale i vzhledem k
redakčnímu plánu. O nepřijetí článku bude hlavní (první) autor neprodleně informován
redaktorem. Rukopisy se nevrací, ostatní materiály jsou vráceny na vyžádání.
Šéfredaktor: doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.
Redaktor: MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

e-mail: casopismaso@vfu.cz, web: http://www.maso.cz/

390

SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU
Společnost pro výživu (SPV) byla založena v prosinci 1945 jako
občanské sdružení odborníků a pracovníků v oboru lidské výživy.
Páteří její činnosti bylo a je dobrovolné sdružování a spolupráce
odborníků i profesionálů ze všech oborů lidské výživy. Členem
SPV může být osoba starší 15 let po podání písemné přihlášky za
podmínky, že souhlasí se stanovami.
Společnost pro výživu od svého založení vydává časopis Výživa a potraviny, nyní jako
dvouměsíčník. Stálou přílohou časopisu je Zpravodaj pro školní stravování. Společnost
vydává i neperiodické publikace (30–70 stran) s výživářskou a potravinářskou tematikou.
Časopis Výživa a potraviny
Časopis Výživa a potraviny vydává Společnost pro výživu od svého vzniku. Časopis začal
vycházet v roce 1945 pod názvem Výživa lidu, později (po r. 1989) byl název změněn na
současný – Výživa a potraviny. Časopis vychází jako dvouměsíčník, rozsah jednoho čísla je
32 stran, tedy celkem 196 stran ročně. Pravidelnou přílohou je Zpravodaj školního stravování
v rozsahu 16 stran. Je určen široké veřejnosti, která se zajímá o lidskou výživu, tedy
poučeným laikům, ale také odborníkům z příbuzných oblastí. V časopise je ročně
publikováno kolem 60–70 původních sdělení. Kromě dalších krátkých zpráv, jubileích,
zprávách o konferencích a seminářích, zprávách o nových knihách z oblasti výživy. Časopis
je určen jednak členům Společnosti pro výživu, jednak těm, kteří se chtějí poučit a pobavit o
tom, jak se stravovat, jak se vyrábějí potraviny, co obsahují, na co si dát při spotřebě potravin,
jejich přípravě a konsumu pozor. Časopis informuje i o zahraničních kulinárních specialitách,
o směrech výživy, o inovaci potravinářských výrobků. Je také zaměřen na publikování dat o
spotřebě potravin, preferencích spotřebitelů při výběru potravin a změnách v této oblasti.
Značná pozornost je věnována fysiologii výživy. Čtenáři mají možnost se informovat o
přednostech i nedostatcích různých diet, o netradičních plodinách, které mohou obohatit jejich
jídelníček, ale také o mýtech, které spotřebu potravin často doprovázejí.
Kontakty: Společnost pro výživu, Slezská 32, 120 00 Praha 2, Telefon: 267 311 280, Fax:
271 732 669, email: vyziva.spv@volny.cz
Pokyny pro autory: http://www.vyzivaspol.cz/pokyny-pro-autory-casopisu-vyziva-apotraviny.html
http://www.vyzivaspol.cz
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Název publikace:

SBORNÍK XXXIX. KONFERENCE O JAKOSTI POTRAVIN
A POTRAVINOVÝCH SUROVIN - INGROVY DNY 2013

Publication:

PROCEEDINGS OF THE 39th FOOD QUALITY
AND SAFETY CONFERENCE - INGR´S DAYS 2013
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ISBN:
Rok/Year:
Tisk/Print:
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