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SLOVO ÚVODEM
Miroslav Jůzl a kolektiv
Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Potraviny zaujímají v našem myšlení podstatnou úlohu. Zajistit si dostatek kvalitních
potravin primárně bylo a stále zůstává prioritou každého jedince. Tak začínalo úvodní slovo
z minulého ročníku konference. Léta na tom nic nezmění.
Letos máme možnost oslavit čtyřicet let této akce, která není pouze přehlídkou vědeckých
publikací a několika málo vybraných přednášených příspěvků, ale i možností setkání
a diskuze pro širší skupinu odborníků zabývajících se společnou tématikou potravin.
Úhel pohledu výrobního technologa, inspektora dozorového orgánu, nutričního specialisty
nebo vědeckovýzkumného pracovníka může být v některých problematických otázkách sice
jiný, ale ve výsledku se tito odborníci většinou v hodnocení jakosti potravin shodují. Do toho
promlouvá aktuálnost některých témat, což může být dané jejich medializací.
Na to vše se snažíme reagovat při tvorbě programu konference.
Tento rok není výjimečný pouze tím, že tato akce slaví kulaté výročí, ono se těch jubileí sešlo
hned několik. Naše Mendelova univerzita v Brně letos oslavuje 95. výročí svého
založení (1919–2014), a také uplynulo 130 let od úmrtí patrona naší alma mater viridis
G. J. Mendela (1884). Vysoká škola zemědělská (VŠZ) byla zřízena zákonem
č. 460/1919 Sb. a složená z odboru hospodářského a odboru lesnického. Výuka
potravinářství začala vlastně již v tomto roce díky prof. Václavu Vilikovskému a jeho
předmětu Zemědělský průmysl. V roce 1948 až 1952 zde působil technologický odbor VŠZ
složený z vědeckých odborníků a pedagogů slavných jmen, byli to prof. Bohumil Hošpes
(lihovarnictví a škrobárenství), prof. Josef Taufer (moravská zootechnická škola), prof. Josef
Prokš (laktologie a mlékárenství) a dále prof. František Lom (ekonomie zemědělství
a potravinářství), doc. Emil Slavíček (rozvoj cukrovarnictví) nebo prof. Vladimír Kyzlink
(konzervace neúdržných potravin), některé z těchto význačných osob byly posléze přesunuty
na VŠCHT v Praze. Poté byla výuka potravinářských disciplín na VŠZ zajišťována katedrou
Technologie a laktologie a zde je třeba připomenout prof. Františka Šebelu a prof. Františka
Dudáše. Akademický rok 1992/93 byl pro potravináře na naší univerzitě přelomový, jelikož
vznikl samostatný potravinářský obor, od roku 1995 s názvem Technologie potravin.

Osoby, které stály u jeho vzniku a napomohly rozvoji, byly mimo jiné prof. Stanislav
Gajdůšek, doc. Miloš Pelikán, prof. František Dudáš a zakladatel konference prof. Ivo Ingr.
Všem jmenovaným patří ohromný dík. Loňský rok jsme zapsali do historie potravinářství na
Mendelově

univerzitě

v Brně

další

větu

–

byl

nám

předán

k užívání

jeden

z biotechnologických pavilónů pojmenovaný po Mendelovi, který je vybaven pro výuku
a výzkum poloprovozními laboratořemi. Studenti tak mají možnost praktické výuky
v mikrosladovně a minipivovaru, pekařském a cukrářském, mlékárenském a masném
poloprovoze.
Seminář o jakosti potravin se v průběhu let přetransformoval do podoby konference
s mezinárodní účastí. Zabývá se jakostí potravin a surovin v nejširším měřítku, složením
a vlastnostmi, nutriční a senzorickou jakostí, kulinárními a technologickými vlastnostmi.
Věříme,

že

tradice

našeho

setkávání

Těší nás Váš stálý zájem o tuto problematiku.

není

zanedbatelná

a

bude

pokračovat.

PŘEDNÁŠKOVÁ SEKCE
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MICROENCAPSULATION OF FOOD FLAVOURS
Petras Rimantas Venskutonis
Department of Food Science and Technology, Kaunas University of Technology,
Lituania, Radvilenu pl. 19, Kaunas, LT-50254
Microencapsulation has become an attractive approach to convert liquid food flavourings into
a dry and free flowing powder form, which is easy to handle and incorporate into a dry food
system. Besides the change of the physical characteristics of the original material food
flavours are encapsulated for several other reasons: (1) to retain them in a food product during
storage; (2) to protect the flavour from undesirable interactions with the food; (3) to minimise
flavour/flavour interactions within a mixture; (4) to guard against light, heat, moisture or air
induced reactions or oxidation; (5) to provide the controlled or delayed release of flavour; (6)
to mask objectionable

flavours. Microencapsulation can be accomplished by different

techniques: spray drying, spray chilling and spray cooling, extrusion, air suspension coating,
multi-orifice centrifugal extrusion, coacervation/phase separations, liposome entrapment,
inclusion complexion, co-crystallization, interfacial polymerisation.
The presentation gives a short overview of the advances of the advances in flavour
microencapsulation and the summary of our own results, particularly on the encapsulation of
essential oils and their compounds and the possibilities to control the release of such
compounds from the capsules at various storage parameters.
Essential oils (EO) of thyme, lemongrass, sweet marjoram, oregano, peppermint, cassia,
catnip and caraway were encapsulated by spray-drying into different matrixes, such as
commercial modified food starches, skimmed milk powder, whey protein concentrate and
maltotextrins. The efficiency of encapsulation was measured and the composition of pure and
encapsulated oils was analysed by GC. Distillation, static headspace and solid phase
microextraction (SPME) methods were used for the isolation of volatile constituents. The
changes in the composition after microencapsulation were evaluated. The sensory analysis of
ground plants, pure EO and microencapsulated products was carried out by panelists and
aroma profiles of the products were expressed graphically. It was found that the majority of
the used encapsulation materials were effective in retaining volatile compounds in the
matrixes. The changes in the total oil composition after encapsulation were not very
considerable; however, the amount of headspace constituents was different between various
products. Flavour components were released at different rates by each of encapsulated
products. Aroma binding capacity of different matrices to lock EO droplets also depended on
9

water activity and the leakage of aromas from encapsulated powder products increased with
increasing water activity.
Finally, the microstructure and particle size distribution were examined by scanning electron
microscopy, which revealed that microcapsules were spherical in shape with some slight dents
and wrinkles on the surfaces, however varied greatly in size.
Keywords: essential oils, spray-drying, microencapsulation, release of volatiles
Kontaktní adresa: prof. dr. Petras Rimantas Venskutonis, Department of Food Science and Technology, Kaunas
University of Technology, Lituania, Radvilenu pl. 19, Kaunas, LT-50254, e-mail: rimas.venskutonis@ktu.lt
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BEEHIVE PRODUCTS FOR NUTRITION AND HEALTH
Peter Gallmann
Swiss Bee Research Centre, Agroscope, Liebefeld, Switzerland
From the six hive products (honey, wax, pollen, royal jelly, propolis and bee venom) four or
five (depending on national food law) are food products with highly interesting functional
properties. Bee venom and in some cases propolis are considered medical drugs. Hive
products are harvested all over the world. They differ largely in terms of quality, purity and
authenticity.
Part 1 Honey
Honey served as a natural sweetener since the ancient times and it has been the only
sweetener for food until sugar was produced in large amounts from other sources. Nowadays,
honey is still highly valued for food flavoring and sweetening and it is often used for medical
purposes (Crane, 1975; Allsop and Miller, 1996; Crane, 1999; Jones, 2001). Worldwide about
1.2 million tons of honey are produced annually. Among the major producing countries are
China, Turkey, the US, Ukraine and the Latin American Countries Mexico and Argentina.
The annual consumption in these countries is low (0.1 to 0.7 kg/capita) compared to some
European countries such as Germany, Austria, Switzerland, Portugal, Hungary, Greece (1.8 kg/capita).
The Codex Alimentarius defines honey as the natural sweet substance produced by honeybees
from the nectar of blossoms or from the secretion of living parts of plants or excretions of
plant sucking insects, which honeybees collect, transform and combine with specific
substances of their own, store and leave in the honey comb to ripen and mature. The
authenticity of honey has two major aspects: 1. Authenticity in respect of honey production
and 2. Authenticity in respect of descriptions such as geographical and botanical origin,
‘natural’, ‘organic’, ‘raw’ and ‘harvested in the cold’. Honey consists primarily of sugars (60
to 82.5%) and water (15 to 20%). The predominant sugars in honey are the monosaccharids
fructose and glucose. Furthermore, honey can contain di-, tri- or higher oligosaccharides up to
5 to 10% of the total sugars. Honey can also contain small amounts of further
oligosaccharides, such as panose, to which prebiotic effects are attributed (Sanz et al. 2005).
Present in honey in low amounts, are further, nevertheless important compounds: Aroma
components are typical for the botanical origin of honey and define the characteristic taste of
honey. Polyphenols are known for its antioxidant activities. Honeys contain various
11

flavonoids, e.g. such as quercetin, kaempferol, as well as phenolic acids and derivatives. The
main enzymes in honey are diastase (amylase), reducing glycogen into smaller sugar units,
invertase (1,4-glucosidase), metabolizing sucrose into fructose and glucose and glucose
oxidase and producing hydrogen peroxide. The bees add these enzymes from their pharyngeal
glands during the process of honey production. These enzymes are heat sensitive and can
serve as quality markers for honey.
Contact address: Peter Gallmann, Swiss Bee Research Centre, Agroscope, Liebefeld, Switzerland

12

SZPI A POTRAVINY NA PRANÝŘI
CAFIA AND FOOD PILLORY
Martin Klanica
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Květná 15, 603 00 Brno
SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce) je organizační složka státu, která je přímo
podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní
nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin. SZPI kontroluje, v rámci stanovených
kompetencí, potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské výrobky a tabákové výrobky.
Tyto kompetence se vztahují na výrobu, skladování, přepravu i prodej (včetně dovozu).
Zákonem č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, je vymezena územní
působnost 7 inspektorátů, v Brně sídlí Ústřední inspektorát. Mezi nástroje, které má SZPI
k dispozici pro nápravu zjištěných nedostatků, patří uložení opatření (např. zákaz uvádění
výrobku na trh nebo zákaz užívání výrobních prostor), dále pak udělení pokuty ve správním
řízení a medializace. Pro medializaci využívá SZPI tiskové zprávy a dvě webové stránky:
www.szpi.gov.cz a www.potravinynapranyri.cz.
Web Potraviny na pranýři byl spuštěn 10.7.2012 a jsou na něm zveřejňovány nevyhovující
šarže potravin zjištěné v rámci úředních kontrol SZPI. Nevyhovující šarže potravin jsou
řazeny do třech kategorií – nebezpečné, nejakostní a falšované. Web v současné době
obsahuje téměř 1500 záznamů, nejvíce v kategorii nebezpečné. Záznamy je možno zobrazit
buď jako seznam nebo na mapě, lze v nich vyhledávat podle mnoha parametrů (kontrolovaná
osoba, výrobce, důvod nevyhovění právním předpisům, lokalita atd.). V sekci Informace jsou
uvedeny informace o projektu, vysvětlení základních pojmů týkajících se potravin nebo
populárně-naučné články o potravinách.
V sekci Tematické kontroly jsou uvedeny výsledky kontrolních akcí, které byly zaměřeny na
určitou konkrétní problematiku trhu. Jsou zde zveřejněny všechny šarže potravin, které byly
v rámci kontrolní akce zkontrolovány, a to i ty, které vyhověly právním předpisům.
Dne 10. 9. 2013 byla spuštěna mobilní aplikace Potraviny na pranýři. Aplikace je dostupná
pro „chytré“ mobilní telefony a tablety s operačním systémem Android (verze 2.3.3 a vyšší),
Windows Phone (verze Windows Phone 8 a vyšší) a iOS (verze iOS 7.0 a vyšší). Do konce
roku 2013, tedy za tři a půl měsíce od vydání, si aplikaci stáhlo 16 tisíc uživatelů. Aplikace
má vysoké hodnocení a kladné recenze. Pomocí aplikace je možno podat podnět ke kontrole,
zobrazit 20 nejnovějších záznamů zveřejněných na webu Potraviny na pranýři, vyhledat dle
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GPS v okolí nevyhovující potraviny, zobrazit 20 nejnovějších Tematických kontrol, aktuality
z www stránek SZPI a kontakty na všechny inspektoráty SZPI.
Klíčová slova: SZPI, Potraviny na pranýři, kvalita potravin
Kontaktní adresa: Ing. Martin Klanica, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední inspektorát,
Květná 15, 603 00 Brno, email: martin.klanica@szpi.gov.cz, www.potravinynapranyri.cz, www.szpi.gov.cz.
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VYUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO NOSU V SENZORICKÉ ANALÝZE
ELECTRONIC NOSES AND THEIR APPLICATION TO SENSORY ANALYSIS
Zdeňka Panovská – Vojtěch Ilko
Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT, Technická 3, 166 28 Praha 6
ABSTRACT
Sensory panel is used for evaluation of intensity and pleasantness of smell in food products.
The panel of assessors has to be very well trained, what is sometimes time consuming and
moreover here are differences in sensitivity among panellists. Therefore for years the
scientists concentrate their effort on replacement the panel by analytical devices. The first
electronic nose was introduced in 1982 and later the invention of many new e-nose sensor
types and arrays, based on different detection principles has been developed. Some of the
principles and devices are described together with their use in commercial industries special
in food industry. The advantages and disadvantages were also discussed.
Keywords: sensory analysis, e nose devices, food applications,
ÚVOD
Čichový smysl patři k jednomu z nejstarších smyslů, jeho prostřednictvím získáváme důležité
informace o prostředí v kterém se pohybujeme a varuje nás před potencionálním nebezpečí.
U hodnocení potravin je jedním ze smyslů, který nám pomáhá se orientovat při jejich výběru,
může upozornit na zkaženou či jinak poškozenou potravinou před její konzumací nebo
naopak příjemnou vůni zaujmout.
Funkci čichového smyslu se vědci snaží pochopit již celá staletí. Jako u všech smyslů se
nejprve snažili pochopit anatomické části a pak vlastní funkci. Velkého pokroku v pochopení
funkce čichu bylo dosaženo na konci dvacátého a začátku jedna dvacátého století. Američtí
vědci Richard Axel a Linda B. Bucková dostali za své práce týkající se olfaktorického
(čichového) systému v roce 2004 Nobelovu cenu za lékařství a fyziologii. V podstatě z našich
dosavadních znalostí víme, že v čichovém orgánu receptory odpovídají nespecificky
k pachovým látkám. Ty jsou detekovány čichovými buňkami a tříděny v čichovém epitelu,
kde prochází vrstvami různých bílkovin. Celý systém vnímání pachů je podle vědců řízen
18 různými členy extrémně velké skupiny genů. Skupina čichových receptorů patří
k receptorům sdruženým s G-proteiny (takzvané GPCR).
Náš čich je velmi citlivý, dokáže rozpoznávat až 10 000 látek a některé i ve velmi nízkých
koncentracích. Pachy nelze přesně definovat fyzikálními veličinami, člověk rozlišuje pachy
15

spíše podle pocitů nebo podobnosti k dané skupině. Důležitou podmínkou, aby látka
vykazovala nějaký pach, je její těkavost, přičemž se může jednat o látku složenou z částic
(atomů, molekul) jednoho druhu nebo více druhů a tudíž představují velice pestrou skupinu
sloučenin, jejichž relativní molekulová hmotnost obvykle nepřesahuje 300 Da. Lidský čich má
však také některá omezení, jednak není populace stejně citlivá k jednotlivým látkám, na
některé látky je část populace anosmatická, nejsme např. schopni vnímat páry vody, cítit oxid
uhelnatý apod. Některé látky jsou zdraví škodlivé a proto je snaha lidský nos nahradit
přístrojem.
Elektronický nos
Vědci se dlouho zabývali myšlenkou vyvinout přístroj, který by nahradil nebo napodobil
funkci čichového smyslu. První pokus byl uveřejněn před 32 lety, kdy Dodd a Persaud1,
použili tři různé senzory na bázi oxidů kovů, aby identifikovali některé plynné látky. Od té
doby jsou vyvíjeny nové přístroje, pracující na různých principech a nazývající se
elektronický nos. Většinou jsou složeny ze tří základních částí. Nejprve část pro přípravu
vzorků, pak systémem pro detekci a nakonec systémem pro zpracování dat. Klasický
elektronický nos, který nejvíc odpovídá biologickému modelu, sestává z pole senzorů, na
které se mohou při průchodu těkavých sloučenin absorbovat a desorbovat látky, což se projeví
specifickými změnami např. elektrického odporu měřenému na každém jednotlivém senzoru.
Senzory mohou pracovat na různém principu, např. na bázi oxidů kovů (metal oxide MO),
piezoelektrických krystalů, vodivých polymerů (conducting polymers - CP), akustických vln
a byly použity i gravimetrické senzory a optické senzory. Optické přístroje jsou komplexnější,
liší se zdrojem světla a využívá se v nich změny v absorbanci, fluorescenci a polarizaci.
Funkce přenosu je založena na sledování elektrochemických změn (potenciometrie, ampero metrie, konduktometrie, voltametrie), optických (fotometrie, fluorimetrie, luminometrie,
nelineární optika), piezoelektrických a akustických změn2,3.
Některé přístroje, které se nazývají elektronický nos pak využívají známé postupy běžně
používaných analytických přístrojů. Využívají se principy kapalné a plynové chromatografie
nebo hmotnostní spektroskopie. Protože hlavním krédem elektronické nosu je jednoduchost
a rychlost, využívá se u nich nekonvenčních postupů, jednak rychlý průtok nosného plynu
a zvýšení teplotního programu, nebo redukce délky kolony. Při využití hmotnostní
spektrometrie (MS) je každý poměr hmotnosti a náboje m/z brán jako oddělený virtuální
senzor a analyzován pomocí algoritmu vzorů. Společným rysem všech přístrojů je měřit
soubor látek analyzovaný nějakým algoritmem a porovnat jej se vzorem, bez přesné cílené

16

identifikace jednotlivých sloučenin, tzn., že se komplexní vůně rozlišuje na základě
charakteristické odezvy z pole senzorů tzv. otisku palce (fingerprint).
Rozvoj elektronických nosů je dále spojen s rozvojem počítačové techniky, protože se získává
velké množství signálů, které je nutno zpracovat různými multivariačními metodami např.
analýzou hlavních komponent, shlukovou analýzou nebo využitím neuronových sítí.
Tab. 1.: Komerčně vyráběné e nosy
Název
AromaScan
electronic nos
Bloodhound
BH 114
Cyranose
320,
The
Aromascan
A32S
LibraNose 21
the PEN3

zNose, EST,

Alpha MOS

Výrobce
AromaScan Inc.,
Crewe, UK
Bloodhound
Sensors Ltd.
Leeds, UK,
Smiths
Detections,
Pasadena, CA,
USA
Osmetech Inc.,
Wobum, MA,
USA
Technobiochip,
Pozzuoli, NA,
Italy
Airsense
Analytics,
Schwerin,
Germany
Newbury Park,
CA, USA

Princip
Pole 32 různých polymerních
senzorů
14 vodivých polymerních
(polyanilin) senzorů

Aplikace
Potravinové patogeny
v mase
Kažení ryb, rozlišení
sýrů

32 senzorů

Uplatnění v medicíně

32 senzorů

Potravinářství,
sledování zápachu
u ryb
Čerstvost masa, ryb,
druhý vín, sýry,
lékařství
Životní prostředí,
potravinářský průmysl

8 chemických quarz krystalů
10 oxidů kovů polovodičových
(MOS) senzorů

Kombinovaný
UVchromatografie spolu se
senzorem s akustickou vlnou
(UFGC-SAW).
Toulouse, France Kombinované senzory MOS,
EC. IMS PID

Mobilní detekce
organických
a anorganických
sloučenin
Široké využití
v potravinářském
průmyslu, kosmetice

Některé přístroje jsou tzv. hybridní a kombinují různé principy. Např. elektronický nos od
firmy Alpha MOS kombinuje senzorové pole s otiskem palce hmotnostní spektrometrie. Pole
má 18 senzorů ve třech oddělených komorách s šesti různými senzory na bázi oxidů kovů,
někdy mohou být použity i křemenné mikrovážky (quarz mikrobalance). Přístroje firmy Apha
MOS Fox, Gemini, Heracles jsou komerčně nejvíc využívané a pracují s velmi dobrými
výsledky již v desítkách senzorických laboratoří. Jejich výhodou je relativně snadná obsluha,
velmi rychlé analýzy a hlavně výborný software přímo ušitý pro práci senzorické laboratoře.
Součástí softwaru je knihovna těkavých látek. Pokud se např. porovnává více aromat od
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různých výrobců, lze ve velmi krátkém čase, řádově desítek minut získat chromatogram, na
kterém je vidět základní složení a lze tak zjistit v čem se toto aroma od různých výrobců liší.
Až do devadesátých let využívala většina vědeckých pracovišť přístroje, které nebyly
komerčně dostupné. Od poloviny devadesátých let se na trhu začaly objevovat firmy, které
prodávaly komerční přístroje pro různé aplikace. Některé z častěji ve vědeckých pracích
citovaných komerčních přístrojů uvádí Tab. 1.
Nejčastější použití elektronických nosů
Aplikace těchto přístrojů se většinou dělí podle různých oborů lidské činnosti. Nejlépe jsou
využity jednodušší přístroje zaměřené na detekci jen některých škodlivých látek při
monitorování složek životního prostředí (např. oxid uhelnatý, dusný, siřičitý, čpavek apod.),
při kontrole úniku látek ve výrobě, využití pro armádu. Testují se aplikace pro lékařství na
určení nemoci z dechu pacienta např. u diabetu, ale i pro diagnostiku nádorových
onemocnění.

Široké využití nachází v zemědělství při kontrole zralosti ovoce, rozlišení

kultivarů, fyziologii rostlin, detekci pesticidů, apod4.
Co se týká potravinářského průmyslu je popsáno možné

využití od kontroly kvality

vstupujících surovin, výrobního procesu, sledování změn při skladování potravin, při
ověřování původu potravin, falšování, sledování fermentačních procesů atd.
Fermentační procesy jsou často velmi citlivé na malé změny podmínek a to může mít vliv na
nežádoucí změnu kvality. Některé úspěšné aplikace se týkají např. možnosti rozlišení mezi
genotypy bakterií, tomu se věnovala práce ve které se autoři snažili rozlišit mezi 7 rozdílnými
genotypy bakterií Lacobacilluse casei izolovaných ze sýrů, což je důležité pro studium aroma
sýra nebo optimalizace výběru bakterie Lactococcus lactis s výhodnějšími schopnostmi pro
vytváření aroma a pro zvýšení odolnosti vůči provozním podmínkám5.
Během zpracování vín se může tvořit nepříjemný pach působením kvasinkových
mikroorganizmů Brettanomyces. Tento nepříjemný pach způsobují sloučeniny etyl-4-fenol
a etyl-4-guajakol.

Při použití elektronického nosu s MOS senzory byly detekovány

koncentrace 44 ug/l pro etyl-4-fenol a 91 ug/l pro etyl-4-guajakol. Podrobněji se
problematikou sledování fermentačních procesů pomocí elektronického nosu zabývali Peris
v publikovaném přehledu z roku 20135.
Využití přístroje elektronického nosu je nejlépe prostudováno pro použití určení čerstvosti
ryb, kdy bylo identifikováno 20 běžných těkavých látek z různých druhů makrel a tresek,
které jsou pro stanovení významné. Nejlepší je práce Di Natale et. al., kde autoři pro
sledování čerstvosti ryb využily dva komerční přístroje6. Fresh Sense (Element Bodvak),
který má pět elektrochemických senzorů a Libra Noe (Technobiochip) s 8 senzory
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využívajících u rezonátoru střihového jevu. Islandská laboratoř vyvinula elektrický nos
nazvaný FreshSense, který pracuje na principu uzavřeného statického vzorkování a používá
elektrochemický plynný senzor, který je citlivý na hlavní těkavé sloučeniny zvláště alkoholy
a karbonylové sloučeniny (C6-C9). Tyto sloučeniny jsou přítomny i u čerstvých ryb, ale
v nízkých koncentracích. Díky mikrobiální aktivitě a oxidaci lipidů u ryb během skladování
se akumulují těkavé sloučeniny na bázi aminů a sirných sloučenin ve vyšších koncentracích,
které jsou měřitelné6. Autoři se zabývali velmi detailně metodikou a zjistily, že rozdíl
v koncentraci látek v kůži a mase, u stejného druhu se liší a proto přesnost měření závisí na
dobré homogenitě vzorků. V Evropě byly financovány i různé projekty, které se zabývali
využitím elektronických nosů. např. evropský projekt pro sledování kvality EU projekt
PROFILE-QD Electronic Profiling of Food and Beverage Odour for Quality Determination,
CT98-3436 (198 -200).
Většina prací týkající se masa a masných výrobků se zaměřuje na sledování kažení masa
a bakteriální kontaminaci. Byla hodnocena čerstvost vepřového a hovězího masa s použitím
deseti

senzorů MOSFET (metal oxide semi-conductor field-effect transistor sensors)

kombinovaných s detektorem pro CO2 pracujícím na bázi infračervené absorpce (Rieken
Keiki Co, Japan), který se ukázal důležitý pro zvýšení citlivosti při sledování změn ke kterým
dochází při skladování7. Některé práce se zabývaly i měřením nepříjemných pachů masa
z nekastrovaných kanečků. Pomocí elektronického nosu byl rozlišován tuk z malých kanečků
a podařilo se správně odlišit 84.2% vzorků8.

V tomto případě se ukazuje využití

elektronového nosu jako velmi důležité, protože na androstenon, který je spolu se skatolem
a indolem za tento pach zodpovědný je část populace anosmatická.
Byly publikovány články, jak lze rozlišit aroma a kvalitu čaje, kávy, kakaových bobů,
olivových olejů, vína a dalších potravinářských výrobků, ale bohužel ve většině případů se
získaly odpovídající výsledky pouze v laboratorních podmínkách při striktním dodržení sady
vzorků, ale komerční využití nebylo již tak úspěšné.
Pro využití elektronického nosu u některých komodity např. pro mléčné výrobky, maso,
ovoce vyšly v posledních letech přehledové články9,10,11.
ZÁVĚR
V odborné literatuře jsou stovky článků o využití elektronických nosů. Jak ukazují zkušenosti,
v budoucnosti je lépe soustředit se na vývoj senzorů vhodných pro danou aplikaci, než vyvíjet
velké pole senzorů pro obecné použití. Místo pokusů napodobit nos se většina výrobců
soustředí na vývoj přístrojů pro určitý obor s tím, že největší poptávka je po kapesních
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modelech. U některých přístrojů se stírá hranice mezi klasickým analytickým přístrojem,
elektronickým nosem a detektorem určitých sloučenin.
Přestože bylo popsáno stovky aplikací a publikováno tisíce vědeckých prací, nepodařilo se
zatím vyvinout přístroj, který by mohl čichový orgán nahradit. Název přístroje elektronický
nos je tak trochu zavádějící a někteří autoři jeho používání kritizují. Poukazují na to, že
vyvinuté přístroje sice měří některé pachy, ale k dokonalosti lidského nosu mají ještě daleko
a u některých komodit jsou i neshody mezi látkami, které lze zjistit nosem a které přístrojem.
Výsledky prací různých autorů se špatně porovnávají, protože většinou používají různé
přístroje za různých podmínek. U přístrojů, které používají senzory např. na bázi oxidů kovů
jsou problémy spojené hlavně se změnou teploty a vlhkosti prostředí a kontaminací senzorů.
SOUHRN
Pro hodnocení intenzity a příjemnosti vůně potravin se využívá senzorický panel. Panel
posuzovatelů musí být dobře vycvičen, což zabírá čas a navíc jsou mezi členy rozdíly
v citlivosti k jednotlivým látkám.

Proto je již několik desítek let snaha nahradit panel

analytickým přístrojem. První přístroj-elektronický nos byl představen v roce 1982 a od té
doby se vyvinuly různé přístroje lišící se polem použitých senzorů a pracujících na různých
principech. Některé z přístrojů, jejich využití a výhody a nevýhody použití pro potravinářské
účely jsou shrnuty v příspěvku.
Klíčová slova: senzorická analýza, elektronický nose, aplikace v potravinářství
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ABSTRACT
The experiment was studied the impact of the addition of linoleic acid to feed chickens to the
fat profile of intramuscular of breast muscles. Content of linoleic acid was significantly higher
in breast muscle of experimental group (31.03 %) than the control (16.67 %). The opposite
trend was in the content of linolenic acid where we found significantly lower in the
experimental group (0.88 %) than in the control (1.31%). We also found in the experimental
group, a lower content of docosahexaenic acid 0.39% than in the control group (0.72 %).
Content of PUFA were significantly higher in the experimental group (36.85 %) than in
controls (21.63 %) also polyunsaturated unsaturated FA to saturated FA significantly were
higher in the breast muscle experimental group (1.43) than the control (0.71). We found in the
content of linoleic acid was higher in cocks in the control (17.19 cocks , hens 16.14 %) and
experimental group (31.74 cocks , hens 30.31 %). We consistently found a significant
difference docosahexaenic acid content in cocks was higher in the control (0.89 cocks, hens
0.54 %) and experimental group (0.59 cocks, hens 0.18 %). Blood cholesterol in the control
group was same in the experimental (3.88 mmol.dm-3).
Keywords: fatty acids, breast muscle, chicken, cholesterol

ÚVOD
Mäso ako zdroj tuku a nasýtených mastných kyselín je považované za problematickú zložku
výživy. Preto sa v súčasnosti venuje zvýšená pozornosť možnostiam meniť zastúpenie tukov a
podiel jednotlivých mastných kyselín v mäse jatočných zvierat (Wood et al., 2004).
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V súvislosti s určitými rizikami konzumácie mäsa a živočíšnych produktov všeobecne a s
rastúcou požiadavkou po obsahu priaznivo pôsobiacich nutričných faktorov vznikla potreba
modifikovať obsah a zastúpenie niektorých zložiek.
Funkčné potraviny sú potraviny obsahujúce zložky, ktoré ovplyvňujú jednu alebo viac funkcií
organizmu konzumenta v pozitívnom smere a nad rámec vplyvu bežnej potraviny (Grashorn,
2007; Verhagen et al., 2010,).
Vo všeobecnosti existujú dve cesty ako ovplyvniť zloženie tuku v potravinách. Prvá je priame
nahradenie časti živočíšneho tuku iným s vyšším obsahom nenasýtených kyselín a bez
cholesterolu. Druhá využíva genetické a výživové stratégie, (Jimenez-Colmenero et al., 2010).
Podľa Lee (1997) sú tri základné esenciálne mastné kyseliny: kyselina linolová, kyselina alfalinolénová a kyselina arachidónová. Esenciálne mastné kyseliny sa nachádzajú v rastlinných
aj v živočíšnych zdrojoch, primárne ale v rastlinách. Živočíšny organizmus teda musí tieto
mastné kyseliny prijímať potravou a sú označované ako esenciálne. Z hľadiska výživy
a vplyvu na fyziológiu bola za najdôležitejšiu mastnú kyselinu považovaná kyselina linolová,
ktorá patrí medzi n-6 polynenasýtené mastné kyseliny a práve z nej sa v organizme
syntetizujú ostatné mastné kyseliny. Organizmus človeka z nej môže vytvoriť napr. kyselinu
arachidónovú predĺžením uhlíkového reťazca a zabudovaním dvoch dvojitých väzieb
(Sommer, 1999, Christophersen a Haug, 2011).
Lee (1997) Uvádza, že telo potrebuje najmenej 3–6 g esenciálnych mastných kyselín denne
alebo 1–2 % jeho denného energetického príjmu. Väčšie množstvá sú dobré na udržiavanie
dobrého zdravotného stavu a je dôležité dôraz klásť na príjem n-3 polynenasýtených
mastných kyselín (Christophersen a Haug, 2011).
Kyselina alfa-linolénová je prekurzorom v omega 3 reťazci a kyselina linolová v omega 6
reťazci. V týchto reťazcoch sú mastné kyseliny syntetizovné najmä delta-5-desaturázou a
delta-6-desaturázou. Nadbytok kyselín jednej skupiny môže interferovať s metabolizmom
druhej a redukovať ich zabudovanie do tkanív a ovplyvňovať ich biologické pôsobenie. Dve
najvýznamnejšie 20-uhlíkaté polynenasýtené mastné kyseliny sú kyselina arachidónová
(C20:4 n-6), ktorá je formovaná elongáciou a elimináciou z kyseliny linolovej a kyselina
eikozapentaénová (C20:5 n-3), ktorá sa tvorí elongáciou a elimináciou kyseliny linolénovej.
Mäsu sa nesprávne pripisuje podiel na zvýšenej hladine cholesterolu v krvnom sére.
Cholestrol v mäse je v rozsahu 50 – 100 mg na 100 g a potrebné množstvo asi 70 % si
organizmus vytvorí. Len 30 % využíva z prijímaných potravín. Je pravdou, že tuky ako súčasť
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mäsa môžu zvyšovať hladinu krvného cholesterolu, pretože nasýtené mastné kyseliny blokujú
tvorbu LDL receptorov (Ingr, 1997).
Rousell a Kris-Etherton (2007) pri vyhodnotení výsledkov niekoľkých štúdií zistili, že
zníženie príjmu tuku a zvýšenie príjmu sacharidov malo za následok lineárne zníženie HDL
cholesterolu a nárast hladiny triacylglycerolov v krvnom sére. Pozorovali, že 5 percentné
zníženie energie z tuku spôsobilo zníženie hladiny HDL cholesterolu o 2,2 %. Tieto zistenia
sú v rozpore s populárnym presvedčením, že tuky sú samy o sebe príčinou nepriaznivého
pomeru celkového k HDL cholesterolu.
Pri zvýšenom podiele nenasýtených mastných kyselín (najmä polynenasýtených mastných
kyselín) v tuku a v mäse boli pozorované niektoré problematické aspekty. Zvyšovanie podielu
(poly)nenasýtených mastných kyselín v lipidoch mäsa môže mať nepriaznivé dôsledky na
niektoré technologické a senzorické vlastnosti (Gibbs et al., 2010).
Cieľom práce bola analýza obsahu mastných kyselín a krvného séra kurčiat kŕmených
s prídavkom kyseliny linolovej.
MATERIÁL A METÓDY
V experimente boli využité kurčatá hybridnej kombinácie ROSS 308 (n = 100). Do 14. dňa
výkrmu bola aplikovaná KZ HYD 01. V 15. Dni výkrmu boli kurčatá rozdelené do dvoch
skupín: - pokusnej skupiny (PS) n = 50,- kontrolnej skupiny (KS) n = 50.
Od 15. do 21. dňa bola podávaná KZ HYD 01/HYD 02. Do KZ pre pokusnú skupinu bolo
pridané 5 % kyseliny linolovej. Od 25. dňa bola skrmovaná KZ HYD 02 s 5 % prídavku
kyseliny linolovej v PS. Kyselina linolová sa aplikovala sprejovaním. Obsah MK v KZ bol
stanovený podľa STN ISO 17764-1 a Juárez et al. (2008).
Analýzy krvného séra . Krvné sérum sa získalo centrifugáciou zrazenej krvi odobratej pri
zabití pri 3000 ot . min-1 po dobu 30 min. triacylglyceroly [mmol.dm-3]

a cholesterol

[mmol.dm-3] boli stanovené spektrofotometricky s použitím enzymatických kitov Ecoline S+
(DiaSys Diagnostic Systems, Germany) na prístroji Microlab 300 (Vital Scientific,
Holandsko). Sodík a chloridy [mmol.dm-3] boli stanovené pomocou EasyLyte Plus (Medica
corporation, USA).
Extrakcia lipidov. Extrakcia lipidov bola vykonaná podľa Folch et al. (1957), kde sa na
extrakciu celkových lipidov používa zmes chloroformu a metanolu v pomere 2:1.
Príprava metylesterov mastných kyselín. Metylestery mastných kyselín boli pripravené
modifikovanou metódou podľa Juárez et al. (2008).
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Separácia metylesterov mastných kyselín. Stanovenie obsahu mastných kyselín sa
vykonalo na plynovom chromatografe Agilent 6890N (Agilent Technologies, USA)
vybaveným automatickým dávkovačom Agilent 7683B (Agilent Technologies, USA). Po
analýze zmesi boli dáta analyzované pomocou softvéru ChemStation (Agilent Technologies,
USA).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Zastúpenie vyšších mastných kyselín vyjadrené ako percentuálny podiel zo všetkých
mastných kyselín v prsnej svalovine kurčiat kŕmených s prídavkom kyseliny linolovej do
kŕmnej zmesi uvádza tab. 1. V skupine kurčiat s prídavkom kyseliny linolovej (PS) bol
významne nižší (P≤0,001) podiel nasýtených mastných kyselín (25,71 %) ako v kontrolnej
skupine (30,55 %). Zistili sme preukazne nižší podiel kyseliny myristovej (C14:0) 0,41 %
oproti 0,56 %, palmitovej (C16:0) 18,05 % oproti 22,50 %, arachovej (0,29 % oproti 0,45 %:
Taktiež bol v pokusnej skupine preukazne nižší obsah kyseliny palmitoolejovej (C16:1) 1,9 %
oproti 4,33 %, olejovej (C18:1) 31,89 % oproti 40,10 %.
Tab. 1 Zastúpenie nasýtených a mononenasýtených mastných kyselín (%) v prsnej
svalovine kurčiat kŕmených a bez prídavku (KS) s prídavkom (PS) kyseliny linolovej
C14:0

C16:0

C16:1

C18:1

Myristová

Palmitová

Palmitoolej

Olejová

SFA

MUFA

ová
PS

0,41±0,03

18,05±1,20

1,90 ±0,30

31,89±2,22

25,71± 2,01

33,79± 2,51

KS

0,56±0,05

22,50± 1,23

4,33 ±0,9

40,10±4,00

30,55 ±1,24

44,43±4,60

t-test

+++

+++

+++

+++

+++

+++

NS P>0,05; P≤0,05 +; P≤0,01 ++; P≤0,001 +++;

Naše výsledky sú v zhode s výsledkami Sminka et al. (2010), ktorí zistili u kurčiat, ktorým sa
podávalo

krmivo

s

vysokým

obsahom

kyseliny

linolovej

znížené

zastúpenie

mononenasýtených mastných kyselín, najmä kyseliny olejovej.
Obsah kyseliny linolovej (C18:2) bol vysokopreukazne vyšší v prsnej svalovine pokusnej
skupiny (31,03 %) ako kontrolnej (16,67 %). Zhodná tendencia bola aj v obsahu kyseliny
arachidonovej (C20:4) v pokusnej skupine sme zistili 4,01 % a kontrolnej 2,93 % (tab. 2).
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Tab. 2 Zastúpenie polynenasýtených mastných kyselín (%) v prsnej svalovine kurčiat
kŕmených bez prídavku (KS) a s prídavkom (PS) kyseliny linolovej do kŕmnej zmesi
C18:2

C18:3

C20:4

C22:6

Linolová

Linolénová

Arachidon

Docoza

ová

hexaénová

PUFA

PUFA/ SFA

PS

31,03 ± 2,6

0,88 ± 0,16

4,01 ± 1,14

0,39 ± 0,33

36,85 ± 2,06

1,43 ± 0,1

KS

16,67 ± 0,8

1,31 ± 0,20

2,93 ± 1,10

0,72 ± 0,39

21,63 ± 2,04

0,71 ± 0,1

t-test

+++

+++

+

NS

+++

+++

NS P>0,05; + P≤0,05; ++P≤0,01; +++P≤0,001;

Opačná tendencia bola v obsahu kyseliny linolénovej (C18:3) kde sme zistili preukazne nižší
obsah v pokusnej skupine (0,88 %) ako v kontrolnej (1,31 %). Taktiež sme zistili v pokusnej
skupine nižší obsah kyseliny dokózohexaénovej (C22:6) 0,39 % ako v kontrolnej skupine
(0,72 %). Uvedený rozdiel nebol štatisticky preukazný pravdepodobne pre vysokú variabilitu
jej obsahu (s = ± 0,33 resp. ± 0,39). Obsah polynenasýtených mastných kyselín bol
vysokopreukazne vyšší v pokusnej skupine (36,85 %) ako v kontrolnej (21,63 %) Taktiež
podiel polynenasýtených MK ku nenasýteným MK bol vysokopreukazne vyšší v prsnej
svalovine pokusnej skupiny (1,43) ako kontrolnej (0,71). V ukazovateli pomer n-6/n-3 sme
zistili preukazne nižšiu hodnotu v prsnej svalovine kurčiat kontrolnej skupiny (9,06) ako
pokusnej (0,44). Rozdiely medzi pohlavím sme zistili v obsahu kyseliny linolovej (C18:2)
u kohútov bol vyšší obsah tak v kontrolnej (kohúty 17,19 %, sliepky 16,14 %) ako aj
pokusnej (kohúty 31,74 %, sliepky 30,31 %). Zhodne sme výrazná rozdiel zistili aj obsahu
kyseliny dokózohexaénovej (C22:6) u kohútov bol vyšší obsah tak v kontrolnej (kohúty 0,89
%, sliepky 0,54 %) ako aj pokusnej (kohúty 0,59 %, sliepky 0,18 %).
Vyšší obsah PUFA z celkových mastných kyselín v prsnej svalovine v porovnaní s mäsom zo
stehien zistili viacerí autori (Betti et al., 2009; Delezie et al., 2010) a súvisí s nižším obsahom
tuku v prsnej svalovine a vyšším podielom fosfolipidov z celkových lipidov. Obsah
cholesterolu (ta. 3) v krvi bol v kontrolnej skupine zhodný ako v pokusnej (3,88 mmol.dm-3).
V rozpore s našimi výsledkami uvádza Daniška (1999), že

kyselina linolová hladinu

cholesterolu znižuje o polovicu z toho, o koľko ju nasýtené mastné kyseliny zvyšujú. Uvádza,
že ak nahradíme kyselinou linolovou nasýtené tuky, nastáva pokles LDL cholesterolu.
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Tab. 3 Vybrané biochemické ukazovatele krvného séra získaného z krvi kurčiat
kŕmených bez prídavku (KS) a s prídavkom (PS) kyseliny linolovej do kŕmnej zmesi
Ukazovateľ

Pokusná skupina

Kontrolná skupina

t-test

Sodík [mmol. dm-3]

146,78 ± 1,65

147,69 ± 1,75

NS

Chloridy [mmol. dm-3]

114,07 ± 1,61

112,01 ± 3,04

++

Cholesterol [mmol. dm-3]

3,88 ± 0,35

3,88 ± 0,4

NS

Triacylglyceroly [ mmol.dm-3]

0,70± 0,11

0,66 ± 0,1

NS

NS P>0,05; + P≤0,05; ++ P≤0,01
Hladinu cholesterolu v krvi znižujú aj ostatné n-6 polynenasýtené mastné kyseliny, napr.
kyselina gama-linolénová znižuje hladinu cholesterolu 170-krát účinnejšie ako kyselina
linolová (Csuka, 2001). Zhodne s našimi výsledkami Čupka et al. (2010) nezistili zmeny
v obsahu cholesterolu a triacylglycerolov pri prídavku kyseliny linolovej.
ZÁVER
V práci sú zhodnotené jatočné ukazovatele a ukazovatele kvality mäsa kurčiat kŕmených s 5
%-ným prídavkom kyseliny linolovej do kŕmnej zmesi v porovnaní s kontrolnou skupinou
bez prídavku kyseliny linolovej. Nepreukázal sa pozitívny vplyv vyššieho podielu
polynenasýtených mastných kyselín v krmive kurčiat na hladiny cholesterolu (3,88 mmol.dm3

v oboch skupinách

POĎAKOVANIE
Príspevok je výsledkom riešenia projektu VEGA 1/0129/13
SÚHRN
V experimente

bol

analyzovaný

vplyv

prídavku

intramuskulárneho tuku prsnej svaloviny kurčiat.

kyseliny

linolovej

na

zloženie

Obsah kyseliny linolovej bol

vysokopreukazne vyšší v prsnej svalovine pokusnej skupiny (31,03 %) ako kontrolnej (16,67
%). Opačná tendencia bola v obsahu kyseliny linolénovej, kde sme zistili preukazne nižší
obsah v pokusnej skupine (0,88 %) ako v kontrolnej (1,31 %). Taktiež sme zistili v pokusnej
skupine nižší obsah kyseliny dokózohexaénovej 0,39 % ako v kontrolnej skupine (0,72 %).
Obsah polynenasýtených mastných kyselín bol vysokopreukazne vyšší v pokusnej skupine
(36,85 %) ako v kontrolnej (21,63 %). Rozdiely medzi pohlavím sme zistili v obsahu kyseliny
linolovej u kohútov bol vyšší obsah tak v kontrolnej (kohúty 17,19 %, sliepky 16,14 %) ako aj
pokusnej (kohúty 31,74 %, sliepky 30,31 %). Zhodne sme výrazný rozdiel zistili aj obsahu
kyseliny dokózohexaénovej u kohútov bol vyšší obsah tak v kontrolnej (kohúty 0,89 %,
27

sliepky 0,54 %) ako aj pokusnej (kohúty 0,59 %, sliepky 0,18 %). Obsah cholesterolu v krvi
bol v kontrolnej skupine zhodný ako v pokusnej (3,88 mmol.dm-3).
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AKTUÁLNÍ OBSAH VYBRANÝCH NUTRIENTŮ MLÉKA
THE CURRENT CONTENT OF SELECTED NUTRIENTS IN MILK
Lenka Vorlová – Ivana Borkovcová – Lucia Hodulová – Hana Přidalová –
Marcela Klimešová – Květoslava Šustová – Jan Kuchtík – Michaela Králová
ABSTRACT
Milk is one of the best balanced foodstuffs which has no competitor considering the variety of
important nutrients. It is a good medium for microorganism culturing and thus for production
of dairy products which have many other positives. Several studies are therefore devoted to
the investigation of micronutrients and their dietary benefits for the health of a consumer.
Klíčová slova: mléko, mléčné výrobky, nutriční význam, laktoferin, jod
Zájem spotřebitele se orientuje čím dál tím více do oblasti, související s nutričním benefitem
potravin, tedy i mléka a mléčných výrobků. Tento zájem je pochopitelný vzhledem k novým
poznatkům v této oblasti, ale aktuálně i i vzhledem k stoupající ceně mléka v tržní síti.
Výzkum v oblasti mléka a mléčných výrobků se tak strukturuje na základě této situace do
několika proudů.
Z mikrobiologických parametrů je výzkum zaměřen na významné patogeny a jejich možnou
rezistenci. Z fyzikálně-chemických parametrů je zájem zaměřen na látky kontaminující,
zejména produkované biologickými činiteli a parametry k průkazu falšování mléka
a mléčných výrobků. Nanejvýš aktuální je oblast související s nutričním benefitem mléka
a mléčných výrobků, která je středem zájmu řady pracovišť a potřebným nástrojem ke
kvalifikované informovanosti spotřebitele, tolik potřebné pro erudovaný přístup ve výběru
potravin a předcházení řadě fám.
Z organických substrátů je pozornost věnována bílkovinám mléka, a to nejen kaseinům, ale
zejména syrovátkovým bílkovinám. Nutriční hodnotou syrovátkové bílkoviny předčí
bílkovinu vaječnou. Mají vyšší nutriční hodnotu než kasein pro obsah cystinu. Vysoká
dostupnost esenciálních AMK jim uděluje potenciální roli v prevenci stresu a řady
onemocnění. Vysoký obsah větvených AMK (valin, leucin, isoleucin) je příčinou stimulace
syntézy proteinů. Důležité je zastoupení cysteinu – limitujícího faktoru pro syntézu
glutathionu a tryptofanu jako prekurzoru serotoninu v ovlivnění nálady a spánku.
Relativně malému zájmu výzkumníků se těší majoritní sacharid mléka - laktosa (4-O-β-Dgalaktopyranosyl-D-glukopyranosa, která se však díky mimořádné reaktivnosti při
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technologických procesech a kulinárních úpravách, stává „zajímavější“. Epimerace laktosy
vede ke vzniku nestravitelného, velmi významného oligosacharidu laktulosy (4-O-β-Dgalaktopyranosyl-D-fruktofuranosa). Je růstovým faktorem pro bifidobakterie a řadí se tedy
mezi významná probiotika. Díky enzymorezistentní β (1→ 4) glykosidické vazbě ve své
molekule je nekalorická. Současně vykazuje laxativní účinky a používá se v případě léčby
systémové encephalopathie. Laktulosu lze používat jako potravinářskou přísadu do široké
škály výrobků. Často zmiňovaná „intolerance laktosy“ je vyjádřením různého druhu
malabsorbcí a literární údaje jsou na tuto problematiku poměrně bohaté.
Mléčný tuk, selekcí důmyslně uspořádaný do útvarů podobných lipoproteinům krevního séra
,je předmětem zájmu zejména z pohledu kvalitativního, ať už zastoupením mastných kyselin,
cholesterolu, případně lipofilních vitamínů, zejména vzhledem k intravitálním faktorům
a faktorům chovu.
Relativně nejméně ucelené jsou poznatky, týkající se minoritních látek mléka, zejména
biologicky aktivních peptidů, ale i minoritních bílkovin mléka s biologickou funkcí.
Mezi minoritní bílkoviny mléka s biologickou funkcí patří osteopontin, laktoferin,
angiogenin, ceruloplasmin, laktolin, transferin, kininogen, proteiny vázající vitamíny, M-1
glykoprotein, glykolaktin a další. Minoritní bílkoviny mléka se staly středem zájmu díky
svým mimořádným „funkčním“ vlastnostem. Nejčastěji a nejdůkladněji studovanou minoritní
bílkovinou je laktoferrin (LF), označovaný také jako laktotransferrin. Jedná se o železo
vázající multifunkční glykoprotein, který byl identifikován v kravském mléce v roce 1939
a izolován v roce 1960. Z řady studií vyplývá, že LF působí jako chelátová sloučenina, která
stabilizuje železo. LF je součástí přirozených antibakteriálních látek v mléce, které zvláště
u čerstvě nadojeného mléka mají schopnost omezovat růst mikroorganismů, včetně
patogenních. LF působí proti patogenům omezením dostupnosti železa. Vedle inhibice růstu
způsobené snížením dostupnosti železa se uvádí i přímá interakce molekuly LF s bakteriální
buněčnou membránou, která vede ke změnám permeability a zvýšené účinnosti peptidových
fragmentů získaných z molekuly LF hydrolýzou. Spojením LF a lysozymu se bakteriostatický
účinek zvyšuje. Po částečné lýze bakteriální buněčné stěny lysozymem laktoferin způsobuje
např. aglutinaci E. coli. Realizované studie naznačují, že LF má také antivirovou aktivitu
např. proti viru chřipky, herpesviru, HIV nebo humannímu cytomegaloviru, neboť zamezuje
vstupu viru do savčích buněk.
LF je důležitým fyziologickým regulátorem růstu kostí. Má proto potenciální užití jako
výživový faktor prevence osteoporózy. N-terminální část molekuly LF je významným
peptidem s antimikrobiálními vlastnostmi, nazývaným laktofericin. Antimikrobiální účinky
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byly prokázány proti řadě gram pozitivních (Bacillus, Listeria, Streptococcus) a gram
negativních bakterií (E. coli, Klebsiella, Salmonella, Proteus, Pseudomonas), kvasinek
(Candida albicans) a vláknitým houbám (Dermatophytes). Další peptid, vznikající z LF má
antitrombotické účinky. LF se vyskytuje v mléce většiny savců, podle živočišného druhu
v různých koncentracích a výše poměrného, ale i absolutního zastoupení je odrazem rozdílů
mezi mléky albuminovými a kaseinovými. Avšak i mezi kaseinovými mléky jsou rozdíly
v obsahu LF značné. Významné je také zjištění, že pasterační zásah (72 °C po dobu 15 s)
nemá vliv na obsah LF. Námi zjištěná aktuální koncentrace laktoferinu v bazénových
vzorcích syrového kravského mléka činila 111 ± 56 µg/l, zatímco obsah v UHT plnotučných
mlécích různých výrobců z tržní sítě byl jen 16 ± 8 µg/l.
Z oblasti v mléce obsažených významných anorganických biokatalyzátorů je třeba zmínit jod.
Koncentrace tohoto stopového prvku v mléce je aktuální vzhledem ke skutečnosti, že
v podmínkách ČR si prioritní postavení mezi zdroji pro všechny populační skupiny drží
mléko a mléčné výrobky. V rámci řešení jódového deficitu se obsah jódu v mléce díky
suplementaci, zejména ve velkochovech vysokoprodukčních dojnic od roku 1997 do roku
2000 výrazně zvýšil, až na průměrnou hodnotu 490 µg/l mléka. Poté, díky regulaci
nadbytečného příjmu jódu mlékem podle Nařízení Komise ES č. 1459/2005, které stanovuje
maximální přípustný obsah jodu v kompletní krmné dávce pro dojnice na 5 mg/kg, došlo
k poklesu jeho obsahu v mléce. Optimální hodnota obsahu jódu v mléce byla vypočtena na
100 – 200 µg/l.

Mléko je však z pohledu obsahu jodu problematické značnou variabilitou

nalézaných hodnot. Řešení jodového deficitu ve spojitosti s jeho aktuálním obsahem v mléce
a mléčných výrobcích je tedy dynamický proces s nepostradatelností systematického
sledování koncentrace jodu v kravském mléce jak ve velkochovech, tak v malochovech.
Při porovnání našich výsledků stanovení obsahu jodu v bazénových vzorcích kravského
mléka v roce 2012 a 2013 byl zjištěn statisticky významně nižší obsah jodu v mléce z eko
farem, oproti mléku z konvenčních chovů. Při srovnání obsahu jodu v mléce z různě velkých
konvenčních farem byly nejnižší hodnoty nalezeny u malých farem, střední farmy však oproti
farmám malým vykazovaly větší variabilitu v obsahu jodu. U velkých konvenčních farem byl
zjištěn průměrný obsah jodu v bazénových vzorcích mléka 173,70 ± 35,42

µg/l a byl

statisticky významně vyšší než průměrné hodnoty u malých a středních farem. V porovnání
s dříve publikovanými koncentracemi jodu v mléce v ČR je možno konstatovat, že se jedná
o hodnoty výrazně nižší.
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FTALÁTY V KRAVSKÉM MLÉCE V ZÁVISLOSTI NA ZPŮSOBU ZÍSKÁVÁNÍ
PHTHALATES IN COW'S MILK DEPENDING ON HOW THE OBTAINING
Alžbeta Jarošová – Magdalena Krejčíková
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRAKT
The content of phthalic acid esters (PAE) in samples of cow's milk obtained by hand and
machine milking was studied. Samples were taken in three periods (January, April, Jul 2013).
Five cows for hand milking and five cows for machine milking were included in the
experiment. A mixed sample from the morning and evening milking was obtain from each
cow. Sampling was performed for the period of five days.
For samples of individual cows obtained by machine milking in January, average
concentrations of di-n-butyl phthalate (DBP) ranged from 6.28 ± 2.82 mg.kg-1 and 10.43 ±
3.59 mg.kg-1 and average concentrations of di - (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) ranged from
0.05 ± 0.07 mg.kg-1 and 0.20 ± 0.17 mg.kg-1. For samples of individual cows obtained by
hand milking in January, average concentrations of DBP ranged from 2.76 ± 1.20 mg.kg-1
and 7.02 ± 4.26 mg.kg-1 and DEHP from 0.01 ± 0.01 mg. kg-1 to 0.06 ± 0.06 mg.kg-1. For
samples of individual cows obtained by machine milking in April, average concentrations of
DBP ranged from 5.86 ± 1.15 mg.kg-1 and 8.70 ± 2.53 mg.kg-1 and DEHP from 0.02 ±
0.02 mg. kg-1 to 0.04 ± 0.05 mg.kg-1. For samples of individual cows obtained by hand
milking in April, average concentrations of DBP ranged from 2.55 ± 0.89 mg.kg-1 and 5.30 ±
2.12 mg.kg-1 and DEHP from 0.00 ± 0.00 mg. kg-1 to 0.05 ± 0.07 mg.kg-1.
For samples of individual cows obtained by machine milking in July, average concentrations
of DBP ranged from 5.03 ± 1.29 mg.kg-1 to 6.11 ± 2.57 mg.kg-1 and DEHP from 0.11 ±
0.26 mg.kg-1 to 0.28 ±0.42 mg.kg-1. For samples of individual cows obtained by hand milking
in July, average concentrations of DBP ranged from 2.46 ± 1.18 mg.kg-1 and 3.2 ±
1.44 mg.kg-1 and DEHP from 0.03 ± 0.05 mg. kg-1 to 0.42 ± 0.89 mg.kg-1.
No statistically highly significant difference (p ˃ 0.01) between the average concentrations of
DBP or DEHP depending on the time of sampling was reported.
Keywords: DBP, DEHP, phthalates, cow's milk, milking
ÚVOD
Estery kyseliny ftalové (PAE – phthalic acid esters, ftaláty) patří do skupiny všudypřítomných
organických kontaminantů životního prostředí (HORN aj., 2004). Byly zjištěny v různých
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prostředích, včetně vzduchu (WENSING aj., 2005), půdy, sedimentů, výluhů ze skládek
(SCHWARZBAUER aj., 2002; ZHENG aj., 2007) i v přírodních vodách (STAPLES aj.,
1997). Mezi nejvýznamnější ftaláty patří dibutyl ftalát (DBP) a di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP)
(WORMUTH aj., 2006). Ftaláty s vyšší molekulovou hmotností, jako je di-2-ethylhexyl ftalát
(DEHP), se primárně používají jako změkčovadla v polyvinylchloridových (PVC)
produktech, 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 tikykosme (CAO, 2010). Pro zlepšení pružnosti se přidávají jako změkčovadla plastických
materiálů. Výsledný produkt tak může obsahovat až 40 % změkčovadel (VELÍŠEK, 2002;
JAROŠOVÁ, 2010). Vzhledem k tomu, že ftaláty nejsou v polymeru chemicky vázané,
mohou se uvolňovat z výrobku a tím kontaminovat životního prostředí (WORMUTH aj.,
2006). Hlavní znečišťovanou částí životního prostředí je půda (kolem 77 %) a následně voda
(21 %) (HUNTER a UCHRIN, 2000). Byla potvrzena migrace ftalátů z obalů do potravin
(TSUMARA aj., 2002). K expozici člověka ftalátům může dojít až po požití potraviny nebo
vody (orálně), z ovzduší (inhalačně), dermální absorpcí nebo parenterální aplikací (CORYSLECHTA, 2008). Z těchto možností je nejdůležitější příjem potravinami a to nejvíce těmi,
které mají vysoký obsah tuku, v němž se ftaláty kumulují (VELÍŠEK, 2002). K expozici PAE
dochází po celý život, a to již od nitroděložního vývoje (LATINI, 2005). Při chronickém
příjmu vykazují ftaláty, zejména DBP a DEHP teratogenní, mutagenní a karcinogenní účinky
(YIN aj., 2003). Ftaláty 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). Expozice DEHP v kritickém období vývoje
může být potenciálním rizikovým faktorem při rozvoji diabetu (LIN aj., 2011).
Cílem práce bylo sledování esterů kyseliny ftalové ve vzorcích kravského mléka získaných
ručním a strojním dojením.
MATERIÁL A METODY
Vzorky kravského mléka byly odebírány z farmy se sídlem v Jihomoravském kraji, kde byla
možnost jak ručního, tak strojního dojení. Do pokusu bylo zařazeno pět dojnic pro ruční a pět
dojnic pro strojové dojení. Vzorky o objemu 250 ml byly odebrány na farmě do skleněných
nádob s víčkem s polytetrafluorethylenovým (PTFE) těsněním. Od každé dojnice se získal
směsný vzorek z ranního a večerního dojení, který byl zchlazen a následně zmražen. Vzorky
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byly odebírány po dobu pěti dnů. První pokus proběhl v lednu 2013 (odběr 1), druhý v dubnu
2013 (odběr 2) a třetí v červenci 2013 (odběr 3).
K detekci PAE byly použity ověřené metody pro stanovení DBP a DEHP v potravinách
(JAROŠOVÁ aj., 1998, 1999). Vzorky mléka byly homogenizovány, naváženy (400 - 600 g)
do kovových misek a zamrazeny. Postupně byly zmrazené vzorky lyofilizovány a následně
byla extrahována rezidua PAE n-hexanem. Od koextraktů byly PAE separovány gelovou
permeační chromatografií na gelu Bio beads S-X3. Pro dočištění eluátů bylo použito čistícího
postupu s koncentrovanou kyselinou sírovou. Stanovení PAE bylo provedeno vysokoúčinnou
kapalinovou chromatografií (HPLC), kapalinový chromatograf Agilent Technologies
LC/MSD VL, na koloně Zorbax Eclipse XDB-C8, 150 x 4,6 mm; zrnění 5 µm, mobilní fáze
acetonitril:voda. Vyhodnocení bylo provedeno za pomoci programu Agilent chemstation.
Všechny vzorky byly analyzovány v duplikátech. Celkem bylo odebráno 100 vzorků
a provedeno 200 analýz. Koncentrace DEHP a DBP jsou vztaženy na původní vzorek.
Výsledky byly statisticky zpracované v programu Microsoft Excel a STATISTICA 10. Byl
použit Duncanův test.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Průměrné koncentrace DBP a DEHP u vzorků mléka získaných v lednu 2013 (odběr 1),
dubnu 2013 (odběr 2), červenci 2013 (odběr 3) ručně a strojově jsou uvedeny v Tab. 1. Každá
hodnota představuje průměr z pěti hodnot (n=5, počet dojnic).
V lednu se u vzorků od jednotlivých dojnic získaných strojním dojením pohybovaly průměrné
koncentrace DBP od 6,28 ± 2,82 mg.kg-1 do 10,43 ± 3,59 mg.kg-1 a DEHP od 0,05 ±
0,07 mg.kg-1 do 0,20 ± 0,17 mg.kg-1. U vzorků od jednotlivých dojnic získaných ručním
dojením v lednu se průměrné koncentrace DBP pohybovaly od 2,76 ± 1,20 mg.kg-1 do 7,02 ±
4,26 mg.kg-1 a DEHP od 0,01 ± 0,01 mg.kg-1 do 0,06 ± 0,06 mg.kg-1.
V lednu byly zjištěny statisticky vysoce průkazně nižší (p ˂ 0,01) průměrné koncentrace DBP
i DEHP u vzorků mléka získaného ručním dojením.
V dubnu se u vzorků od jednotlivých dojnic získaných strojním dojením pohybovaly
průměrné koncentrace DBP od 5,86 ± 1,15 mg.kg-1 do 8,70 ± 2,53 mg.kg-1 a DEHP od 0,02
± 0,02 mg.kg-1 do 0,04 ± 0,05 mg.kg-1. U vzorků od jednotlivých dojnic získaných ručním
dojením v dubnu se průměrné koncentrace DBP pohybovaly od 2,55 ± 0,89 mg.kg-1 do 5,30 ±
2,12 mg.kg-1 a DEHP od 0,00 ± 0,00 mg.kg-1 do 0,05 ± 0,07 mg.kg-1.
V dubnu byla zjištěna statisticky vysoce průkazně nižší (p ˂ 0,01) průměrná koncentrace DBP
u vzorků mléka získaného ručním dojením, naopak nebyl prokázán statisticky průkazný rozdíl
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(p ˃ 0,05) mezi průměrnými koncentracemi DEHP v závislosti na způsobu dojení (ruční strojové).
V červenci se u vzorků od jednotlivých dojnic získaných strojním dojením pohybovaly
průměrné koncentrace DBP od 5,03 ± 1,29 mg.kg-1 do 6,11 ± 0,28 mg.kg-1 a DEHP od
1,26 ± 0,26 mg.kg-1 do 2,57 ± 0,42 mg.kg-1. U vzorků od jednotlivých dojnic získaných
ručním dojením v červenci se průměrné koncentrace DBP pohybovaly od 2,80 ± 0,03 mg.kg-1
do 3,20 ± 0,42 mg.kg-1 a DEHP od 0,80 ± 0,05 mg.kg-1 do 1,44 ± 0,89 mg.kg-1.
V červenci byla zjištěna statisticky vysoce průkazně nižší (p ˂ 0,01) průměrná koncentrace
DBP u vzorků mléka získaného ručním dojením, naopak nebyl prokázán statisticky průkazný
rozdíl (p ˃ 0,05) mezi průměrnými koncentracemi DEHP v závislosti na způsobu dojení
(ruční - strojové).
Tab. 1: Průměrné koncentrace DBP a DEHP (x̄ ± S.D) v mg.kg-1 původního vzorku u vzorků
kravského mléka získaných ručním a strojovým dojením v lednu (odběr 1), dubnu (odběr 2)
a červenci (odběr 3) 2013.
Strojové dojení
DBP (mg.kg- DEHP (mg.kg1
1
)
)
8,67 ± 3,80a
0,11 ± 0,12c
7,21 ± 2,48e
0,03 ± 0,05
5,52 ± 2,01g
0,07 ± 0,32

Ruční dojení
DBP (mg.kg- DEHP (mg.kg1
1
)
)
4,66 ± 4,10b
0,04 ± 0,06d
3,44 ± 1,55f
0,03 ± 0,07
2,85 ± 1,14h
0,14 ± 0,48

Odběr 1 (leden 2013)
Odběr 2 (duben 2013)
Odběr 3 (červenec
2013)
Mez stanovitelnosti pro DBP a DEHP v tukových matricích: 0,2 mg.kg-1

Mez stanovitelnosti pro DBP a DEHP pro živočišné a rostlinné materiály s nízkým obsahem
tuku: 0,03 mg.kg-1
a

statisticky vysoce průkazný rozdíl od b (p ˂ 0,01)

c

statisticky vysoce průkazný rozdíl od d (p ˂ 0,01)

e

statisticky vysoce průkazný rozdíl od f (p ˂ 0,01)

g

statisticky vysoce průkazný rozdíl od h (p ˂ 0,01)

Ve všech termínech odběru vzorků byly prokázány statisticky vysoce (p ˂ 0,01) průkazné
rozdíly mezi průměrnými koncentracemi DBP a DEHP.
Ve všech termínech odběru vzorků nebyl nalezen statisticky vysoce průkazný rozdíl
(p ˃ 0,01) mezi průměrnými koncentracemi DBP ani DEHP u jednotlivých dojnic v rámci
jednoho typu dojení.
V průběhu našeho experimentu byla ve všech termínech odběru vzorků zjištěna statisticky
vysoce průkazně nižší (p ˂ 0,01) průměrná koncentrace DBP u vzorků získaných ručním
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dojením, čímž se potvrdily i výsledky studie YONG-LAI aj. (2005). Ti došli k závěru, že
estery kyseliny ftalové uvolněné z polyvinylchloridové hadice používané při dojení by mohly
být zdrojem potenciální kontaminace mléka a mléčných produktů.
ZÁVĚR
V našem experimentu nebyl prokázán statisticky vysoce průkazný rozdíl (p ˃ 0,01) mezi
výskytem ftalátů v závislosti na ročním období (leden, duben, červenec), co může vysvětlovat
i skutečnost, že se všechny dojnice vyskytovaly ve stejném prostředí a ve všech termínech
odběru vzorků byly krmeny stejným krmivem (seno). Mírné rozdíly v kumulaci DEHP a DBP
v kravském mléce mohou být způsobeny odlišným metabolismem dojnic, poměrem mezi
akumulací a eliminací ftalátů z organismu a částečně i odlišnými fyzikálně-chemickými
vlastnostmi obou ftalátů. DBP má menší molekulu s kratším nerozvětveným řetězcem, což
umožňuje částečnou rozpustnost DEHP ve vodě. DEHP je ve vodě nerozpustný.
Současná legislativa platná v České republice nepokrývá problematiku ftalátů v potravinách.
Podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, resp. vyhláška
č. 53/2002 Sb., upravovala obsah ftalátů stanovením přípustného množství sumy DEHP
a DBP. Byla stanovena přípustná množství těchto ftalátů v lihovinách 1 mg.kg-1, v dětské
a kojenecké výživě a v tzv. základních potravinách, ve svalovině hospodářských zvířat
2 mg.kg-1 původního vzorku a v tucích 4 mg.kg-1. Přijetím legislativy EU v r. 2004 byly tyto
limity z vyhlášky vypuštěny. Za předpokladu platnosti těchto limitů by byly shledány jako
nevyhovující všechny námi analyzované vzorky mléka (bez ohledu na termín odběru i typu
dojení).
Jednou z cest postupného snížení rizika ftalátů je prosazovat náhrady toxických ftalátů jinými
zdravotně nezávadnými látkami, např. citráty, fenolalkylsulfonáty, benzoáty, a to zvláště při
výrobě materiálů používaných v zemědělství, potravinářství a zdravotnictví.
PODĚKOVÁNÍ
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SOUHRN
Byl sledován obsah esterů kyseliny ftalové (PAE) ve vzorcích kravského mléka získaného
ručním a strojovým dojením. Vzorky byly odebírány ve třech obdobích (leden, duben,
červenec 2013).
Do pokusu bylo zařazeno pět dojnic pro ruční a pět dojnic pro strojové dojení. Od každé
dojnice se získal směsný vzorek z ranního a večerního dojení. Vzorky byly odebírány po dobu
pěti dnů.
U vzorků získaných strojovým dojením v lednu se průměrné koncentrace di-n-butyl ftalátu
(DBP) pohybovaly od 6,28 ± 2,82 mg.kg-1 do 10,43 ± 3,59 mg.kg-1 a průměrné koncentrace
di-(2-ethylhexyl) ftalátu

(DEHP) se pohybovaly od 0,05 ± 0,07 mg.kg-1 do 0,20 ±

0,17 mg.kg-1. U vzorků získaných ručním dojením v lednu se průměrné koncentrace DBP
pohybovaly od 2,76 ± 1,20 mg.kg-1 do 7,02 ± 4,26 mg.kg-1 a DEHP od 0,01 ± 0,01 mg.kg-1 do
0,06 ± 0,06 mg.kg-1.
U vzorků získaných strojovým dojením v dubnu se průměrné koncentrace DBP pohybovaly
od 5,86 ± 1,15 mg.kg-1 do 8,70 ± 2,53 mg.kg-1 a DEHP od 0,02 ± 0,02 mg.kg-1 do 0,04 ± 0,05
mg.kg-1. U vzorků získaných ručním dojením v dubnu se průměrné koncentrace DBP
pohybovaly od 2,55 ± 0,89 mg.kg-1 do 5,30 ± 2,12 mg.kg-1 a DEHP od 0,00 ± 0,00 mg.kg-1 do
0,05 ± 0,07 mg.kg-1.
U vzorků získaných strojovým dojením v červenci se průměrné koncentrace DBP pohybovaly
od 5,03 ± 1,29 mg.kg-1 do 6,11 ± 2,57 mg.kg-1 a DEHP od 0,11 ± 0,26 mg.kg-1 do 0,28 ±
0,42 mg.kg-1. U vzorků získaných ručním dojením v červenci se průměrné koncentrace DBP
pohybovaly od 2,46 ± 1,18 mg.kg-1 do 3,2 ± 1,44 mg.kg-1 a DEHP od 0,03 ± 0,05 mg. kg-1 do
0,42 ± 0,89 mg.kg-1.
U všech odběru byla zjištěna statisticky vysoce průkazně nižší (p˂0,01) průměrná
koncentrace DBP u vzorků mléka získaného ručním dojením.
Po celou dobu pokusu byly prokázány statisticky vysoce (p˂0,01) průkazné rozdíly
mezi průměrnými koncentracemi DBP a DEHP.
Nebyl prokázán statisticky vysoce průkazný rozdíl (p˃0,01) mezi průměrnými koncentracemi
DBP ani DEHP v závislosti na termínu odběru vzorků.
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ABSTRACT
The aim of this study was determine the effect of the flesh colour, genotype of cultivars and
locations on content of important antioxidants − chlorogenic acid (ChK), ascorbic acid (AK),
anthocyanins (CA), carotenoids and antioxidant activity (AA) in potato tubers. In addition, in
the case of CA and AA, the effect of storage was also evaluated. Potatoes for the analyses of
the content of these compounds were produced in the Czech Republic in two field trials in the
years 2008 − 2011. Together with yellow or white fleshed cultivars were also evaluated with
purple and red fleshed cultivars. Levels of antioxidants were significantly affected by
genotype of cultivars and for AK and AA also by location conditions. All potato cultivars
with coloured flesh in terms of AA significantly exceeded yellow or white fleshed cultivars.
The lowest three-year AA average was found in the group of cultivars with yellow and white
flesh (equivalent AA 80,8 mg/kg FM), the group of varieties with red flesh amounted to 347,6
and in the group with purple flesh to 490,8 mg AAeqv/kg FM. Cold storage (4 °C) for four
months significantly affected CA in tubers of eight selected cultivars with coloured flesh, but
in the individual cultivars in different ways. On average of all cultivars CA increased by 3,3
%, and conversely AA in average of the same cultivars decreased to 88,7 % of the original
value.
Keywords: antioxidant activity; total polyphenols; chlorogenic acid; ascorbic acid;
carotenoids
Přírodní antioxidanty jsou především rostlinného původu a mezi nejbohatší přírodní zdroje
antioxidantů lze zařadit ovoce, zeleninu a z hlediska průměrně konzumovaného množství
i další plodiny, jako jsou brambory, obiloviny, luštěniny, koření a další. Smyslem práce bylo
zkoumat obsah hlavních antioxidačních látek v hlízách u různých dostupných odrůd brambor
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s fialovou a s červenou dužninou v porovnání s tradičními odrůdami a zhodnotit závislost
obsahu antioxidantů na barvě dužniny, na genotypu odrůdy, na lokalitě a na skladování.
Bohatým zdrojem antioxidantů především z hlediska konzumovaného množství jsou
brambory bohaté na polyfenoly (1,23 – 4,4 g/kg), askorbovou kyselinu (170 – 990 mg/kg),
karotenoidy (až 4 mg/kg), α-tokoferol (0,5-2,8 mg/kg) a selen (0,01 mg/kg). Hlavními
fenolickými antioxidanty brambor jsou kromě aminokyseliny L-tyrosinu různé formy
chlorogenových

kyselin

(chlorogenová,

isochlorogenová,

neochlorogenová),

kávová,

ferulová, p-kumarová a sinapová kyselina. V poslední době přitahují stále větší pozornost
červeně a fialově zbarvené odrůdy (Violette, Valfi aj.) s vysokým obsahem antokyanových
barviv

(glykosidy

cyanidinu,

delfinidinu,

petunidinu,

pelargonidinu

a

peonidinu)

a odpovídající vysokou antioxidační účinností vhodných pro přípravu ozdobných salátů.
U běžných žlutomasých odrůd vyšší obsah fenolických antioxidantů způsobuje vyšší možnost
jejich enzymatické oxidace na hnědě zbarvené produkty o-chinony, tomuto nepříjemnému
hnědnutí však současně brání vyšší obsah askorbové kyseliny. Z karotenoidů představují
hlavní komponenty β-karoten (1 mg/kg) a lutein (0,13 – 0,60 mg/kg). Obsah těchto látek je
ovlivněn řadou faktorů vnitřních (odrůdou, genetickými vlastnostmi) i vnějších (podmínky
pěstování, zralost, podmínky skladování, ročník, region). Brambory rovněž obsahují αlipoovou kyselinu, která se v buňkách snadno redukuje na účinnou dihydrolipoovou kyselinu.
MATERIÁL A METODY
Brambory pro analýzy byly vypěstovány v České republice ve dvou polních pokusech se
čtyřmi opakováními. První se uskutečnil v roce 2008 na čtyřech lokalitách (Přerov nad
Labem, Valečov, Stachy, Praha – Suchdol) s rozdílnými přírodními podmínkami. Pěstováno
zde bylo osm odrůd s fialovou či červenou dužninou a žlutomasá odrůda Agria. Další pokus
proběhl v letech 2009 až 2011 na dvou z uvedených lokalit – Přerov nad Labem a Valečov.
Do pokusu bylo zařazeno celkem 13 odrůd, z toho tři s tradiční barvou dužniny (žlutou – dvě
odrůdy, bílou – jedna odrůda), šest odrůd s fialovou dužninou a čtyři odrůdy s červenou
dužninou. Zdrojem sadby byl jednak dovoz ze zahraničí, jednak genobanka při Výzkumném
ústavu bramborářském Havlíčkův Brod. Byla použita běžná technologie pěstování jednotná
na všech lokalitách. Při sklizni ve fyziologické zralosti porostů byly u každé odrůdy
z jednotlivých opakování odebrány vzorky hlíz pro laboratorní analýzy na katedře chemie
České zemědělské univerzity v Praze. Stanovení celkových polyfenolů bylo provedeno
spektrofotometricky s Folin-Ciocalteuovým reagens, chlorogenové a askorbové kyseliny,
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antokyanů a karotenoidů RP-HPLC-DAD, celkových anthokyanů diferenční spektroskopií,
celkových karotenoidů spektroskopicky a antioxidační aktivity s ABTS.
Obsah askorbové kyseliny (AK) – vliv odrůdy, barvy dužniny a stanoviště. Genotyp odrůdy
v pokusu v Přerově nad Labem prokazatelně ovlivnil obsah AK u odrůd s barevnou dužninou.
Průměrný obsah AK u jednotlivých pokusných odrůd se pohyboval v průměru let 2009 −
2011 v rozmezí 139,9 mg/kg č.h. u odrůdy Rote Emma až 210,4 mg/kg č.h. u odrůdy
Rosalinde; mezi některými odrůdami byly zjištěny průkazné rozdíly. Relativně vysokým
obsahem AK se dále vyznačovaly odrůdy Blaue Elise a HB Red. U odrůd Vitelotte, Blue
Congo, Violette a Valfi je již patrný značný pokles průměrného obsahu AK a nejnižší obsah
AK byl zaznamenán u skupiny odrůd Rote Emma, Herbie 26 a Blaue St Galler. Z hlediska
vlivu barvy dužniny na obsah AK nebyl zjištěn průkazný rozdíl mezi skupinami odrůd
s fialovou a s červenou dužninou, ale obě tyto skupiny zaostaly v obsahu AK za skupinou
tradičních odrůd se žlutou nebo bílou dužninou. Zjištěné obsahy AK u odrůd s barevnou
dužninou ale nejsou nikterak nízké a odpovídají běžně dosahovaným hodnotám u většiny
současných žlutomasých odrůd rozšířených v pěstitelské praxi. Rozdíly mezi skupinami odrůd
se žlutou nebo bílou a s barevnou dužninou vyplynuly hlavně z výběru bělomasé
a žlutomasých odrůd do našich pokusů, neboť námi zvolené odrůdy se obecně vyznačují
velmi vysokými obsahy AK, což potvrdily i v našich pokusech, a to zejména anglická
bělomasá odrůda Lady Balfour a odrůda Mayan Gold. Vyzdvihnout je třeba také skutečnost,
že červenomasá odrůda Rosalinde a odrůda s fialovou dužninou Blaue Elise se svým obsahem
AK vyrovnaly kontrolní odrůdě Agria (malý neprůkazný rozdíl mezi těmito odrůdami), která
se rovněž řadí k odrůdám s nadprůměrným obsahem AK. Obsah AK prokazatelně ovlivnily
podmínky stanoviště. V průměru tří let a všech pokusných odrůd byl zjištěn průkazně vyšší
obsah AK v Přerově nad Labem (188,06 mg/kg č. h.) proti Valečovu (145,17 mg/kg č. h.). Je
to zřejmě důsledek teplejšího klimatu v nížinné oblasti v Přerově nad Labem.
Obsah chlorogenové kyseliny (ChK) − vliv odrůdy a barvy dužniny. Průměrné hodnoty obsahu
chlorogenové kyseliny v souboru všech čtrnácti pokusných odrůd se pohybovaly v rozmezí od
77,4 mg/kg č.h. (Agria) do 991,5 mg/kg č.h. (Violette). Výsledky dokládají statisticky
významný vliv genotypu odrůdy na obsah ChK v průměru obou let. Výrazně nejvyššího
obsahu ChK bylo dosaženo u odrůd Violette a Vitelotte (991,5 a 945,1 mg/kg č.h. s vysokým
obsahem anthokyanových barviv. Odrůda Vitelotte dosáhla 2,0krát vyššího obsahu ChK proti
třetí odrůdě v pořadí Blaue St Galler (472,5 mg/kg č.h.), 3,7krát vyššího obsahu proti odrůdě
Rote Emma (256,4 mg/kg č.h.), jež vykázala nejnižší obsah ChA ze skupiny odrůd s barevnou
dužninou, a 12,2krát vyššího obsahu ChK proti žlutomasé kontrolní odrůdě Agria
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(77,4 mg/kg č.h.). Odrůda Rote Emma s nejnižším obsahem ChK z odrůd s barevnou
dužninou dosáhla 3,3krát vyššího obsahu ChK proti žlutomasé kontrolní odrůdě Agria.
Výrazný vliv genotypu na obsah ChK se projevil i mezi skupinami odrůd se žlutou nebo bílou
a s barevnou dužninou. Porovnáme-li vliv zbarvení dužniny, byl nejvyšší obsah ChK
v průměru obou let zjištěn u skupiny odrůd s fialovou dužninou (568 mg/kg č.h.); průkazně
nižšího obsahu ChK dosáhla skupina odrůd s červenou dužninou (323 mg/kg č.h.), a nejnižší
obsah byl zaznamenán u skupiny odrůd se žlutou a bílou dužninou (88,0 mg/kg č.h.). Z výše
uvedeného hodnocení obsahu chlorogenové kyseliny u jednotlivých odrůd je však zřejmé, že
vysoký průměr skupiny odrůd s fialovou dužninou výrazně ovlivnily svým mimořádně
vysokým obsahem této látky odrůdy Violette a Vitelotte (bez nich by průměr zbývajících čtyř
odrůd dosáhl hodnoty 368 mg/kg č.h. oproti hodnotě 232 mg/kg č.h. u odrůd s červenou
dužninou). V případě odrůd s fialovou nebo s červenou barvou dužniny má zřejmě větší vliv
na obsah ChK genotyp jednotlivých odrůd než barva dužniny. Celkově průměrný obsah ChK
ze všech deseti odrůd s barevnou dužninou činil 445,5 mg/kg č.h., a byl tudíž 5,1krát vyšší
proti průměru skupiny žlutomasých a bělomasých odrůd. Zásadní rozdíl v obsahu ChK mezi
tradičními odrůdami se žlutou a bílou dužninou a skupinou odrůd s fialovou a s červenou
dužninou souvisí s obsahem anthokyanových barviv u odrůd s barevnou dužninou. U odrůd
s barevnou dužninou jsou patrné nižší obsahy ChK při jejím méně intenzivním zbarvení či
větším výskytu světlého mramorování. Obsah celkových polyfenolů i jednotlivých
fenolických látek, z nichž nejvíce zastoupená je chlorogenová kyselina, je průkazně ovlivněn
různými faktory jako např. genotypem odrůd brambor se žlutou, červenou a fialovou
dužninou. Z hlediska vlivu stanoviště se v průměru let 2010-2011 projevil trend k vyššímu
obsahu ChK v Přerově n. L. (382 mg/kg č.h.) proti Valečovu (342 mg/kg č.h.), ale rozdíl
nepřesáhl hranici statistické významnosti.
Antioxidační aktivita (AA) − vliv odrůdy a barvy dužniny. V tříletých pokusech v Přerově nad
Labem byl zjištěn výrazný vliv genotypu odrůdy na antioxidační aktivitu (AA) hlíz. Mezi
pokusnými odrůdami byla v tomto ukazateli zaznamenána řada průkazných rozdílů. Ukázalo
se, že všechny odrůdy s barevnou dužninou z hlediska AA hlíz výrazně převyšují odrůdy
s tradiční žlutou nebo bílou barvou dužniny. Genotyp odrůdy však prokazatelně ovlivnil AA
hlíz i v rámci skupiny odrůd s barevnou dužninou. U deseti pokusných odrůd tohoto typu se
AA pohybovala v rozmezí od 674,4 mg ekvivalent AK/kg č.h. (Violette) do 300 mg/kg č.h.
(Rosalinde). Nejvyšší hodnoty AA u odrůd Vitelotte a Violette s tmavě fialovou dužninou
mají zřejmě souvislost s nejvyšším obsahem anthokyanových barviv, ale též s vysokým
obsahem chlorogenové kyseliny. V tříletém průměru hodnot z Přerova nad Labem bylo
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nejnižší AA dosaženo u skupiny odrůd se žlutou nebo bílou barvou dužniny (ekvivalent AK
80,8 mg/kg č.h.), zatímco u skupiny odrůd s červenou dužninou (348 mg AK/kg č.h.) byla
zjištěna AA 4,3krát vyšší a u skupiny odrůd s fialovou dužninou (491 mg AK/kg č.h.)
dokonce 6,1krát vyšší. Tento zásadní rozdíl AA hlíz mezi tradičními odrůdami a odrůdami
s barevnou dužninou souvisí s obsahem anthokyanových barviv, která jsou u odrůd s fialovou
i s červenou dužninou významnými nositeli AA. Antioxidační aktivita hlíz brambor
s barevnou dužninou byla prokazatelně ovlivněna stanovištními podmínkami. Vyšší AA byla
zjištěna na stanovišti Přerov nad Labem, a to o 16,8 % proti stanovišti Valečov. Výsledek
zřejmě souvisí s průkazně vyšším obsahem askorbové kyseliny v Přerově nad Labem
a s výrazným trendem k vyššímu obsahu chlorogenové kyseliny, které mají silné antioxidační
účinky.
Obsah karotenoidů – vliv odrůdy. Karotenoidy představují významné antioxidanty rozpustné
v tucích. Jejich obsah byl hodnocen z lyofilizovaných vzorků z roku 2009. S tradiční
žlutomasou odrůdou Agria byla srovnávána odrůda Mayan Gold, která byla vyšlechtěna ve
Skotsku z materiálů introdukovaných v nedávné době z Peru – Solanum tuberosum, typ
phureja a je to odrůda se speciální chutí s intenzivně žlutou dužninou; dále bělomasá anglická
odrůda Lady Balfour a jako zástupce odrůd s barevnou dužninou odrůda Blaue Elise. Mezi
odrůdami se dle očekávání projevily značné rozdíly v obsahu celkových karotenoidů
i v procentickém zastoupení jednotlivých karotenoidů. Nejvyššího obsahu celkových
karotenoidů dosáhly odrůdy Mayan Gold (1143 µg/100 g suš.) a Agria (1060 µg/100 g suš.),
mezi nimiž nebyl zjištěn průkazný rozdíl. Výrazně nižší, ale nikoli zanedbatelný, obsah
celkových karotenoidů byl zaznamenán i u odrůdy s fialovou dužninou Blaue Elise
(399 µg/100 g suš.) a nejnižší obsah u bělomasé odrůdy Lady Balfour (183 µg/100 g suš.).
Odrůdy se vzájemně lišily i z hlediska procentického zastoupení jednotlivých karotenoidů, ale
u žádné z nich nebyl zastoupen β-karoten a celkově nejvíce zastoupenými karotenoidy byly
lutein (u jednotlivých odrůd od 34,6 % do 80,9 %) a violaxanthin (od 19,0 % do 57,5 %);
podíl neoxanthinu u žádné odrůdy nedosáhl 10% (u odrůdy Lady Balfour ani nebyl
detekován) a zeaxanthin byl zjištěn pouze u odrůdy Mayan Gold (5,8 % z celkových
karotenoidů). Z jednotlivých odrůd byl v případě odrůdy Agria dominantně zastoupen
violaxanthin (57,5 %), u odrůdy Mayan Gold byl poměrně rovnoměrně zastoupen
violaxanthin (45,4 %) a lutein (42,1 %), u odrůdy Lady Balfour výrazně dominoval lutein
(80,9 %), který převládl i u odrůdy Blaue Elise (52,8 %).
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Vliv skladování na obsah celkových antokyanů (CA) a antioxidační aktivitu (AA) hlíz. Chladné
skladování (4 °C) po dobu čtyř měsíců výrazně ovlivnilo obsah CA v hlízách osmi vybraných
odrůd s barevnou dužninou, ovšem u jednotlivých odrůd různým způsobem. Celkově se za
čtyři měsíce skladování průměrný obsah CA zvýšil ze 181 mg cyanidinu/kg č.h. (= 100%) na
187 mg cyanidinu/kg č.h. (= 103,3 %). Obsah CA se změnil u jednotlivých odrůd velmi
rozdílně – u některých se snížil a u jiných se zvýšil. Konkrétně byl zaznamenán největší
nárůst obsahu CA u odrůd Blaue Elise (na 136,3 % původní hodnoty), Blue Congo (na
135,1 %), Valfi (na 120,4 %), menší nárůst byl zjištěn u odrůd Rote Emma (na 104,3 %)
a Blaue St Galler (na 104,2 %). Naproti tomu značný pokles obsahu CA byl zjištěn u odrůd
Rosalinde (na 73,0 %), HB Red (na 85,5 %) a mírný pokles u odrůdy Vitelotte (na 94,5 %).
Z našich výsledků je zřejmý značný vliv genotypu na změny CA v průběhu chladného
skladování. Zvýšení koncentrace CA by mohlo souviset se ztrátou vody v hlízách, ale
k nárůstu jejich obsahu mohlo dojít i jejich syntézou, která úzce souvisí s metabolismem
cukrů (jsou to prekursory anthokyaninů) a jejich obsah při chladném skladování narůstá.
Velmi rozdílné důsledky chladného skladování z hlediska změn TAC u jednotlivých odrůd
v našich pokusech nejspíše souvisejí s jejich rozdílnou dispozicí k akumulaci cukrů
při chladném skladování. Skladování po dobu čtyř měsíců (při teplotě 4 °C) ovlivnilo AA
hlíz. V průměru všech osmi vybraných odrůd došlo k poklesu AA na 88,7 % původní hodnoty
AA v čerstvě sklizených hlízách. Z hlediska jednotlivých odrůd byl opačný trend zaznamenán
pouze u odrůd Rote Emma a Vitelotte, u nichž došlo nárůstu AA na 125,6 % a 103,5 %
původní hodnoty u čerstvých hlíz. Mezi odrůdami byly nalezeny významné rozdíly
v zastoupení glykosidů jednotlivých anthokyanidinů, např. pro odrůdy Blaue St. Galler, Salad
Blue a Valfi jsou dominantní glykosidy petunidinu, pro Highland Burgundy Red jsou to
glykosidy pelargonidinu a pro Blue Congo, Violette a Vitelotte jsou typické glykosidy
malvidinu.
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NETRADIČNÍ PLODINY A JEJICH VLIV
NA TECHNOLOGICKÉ CHOVÁNÍ PŠENIČNÉ MOUKY
NON TRADITIONAL SEEDS AND THEIR EFFECT
ON TECHNOLOGICAL BEHAVIOUR OF WHEAT FLOUR
Marie Hrušková – Ivan Švec
Ústav sacharidů a cereálií, FPBT VŠCHT Praha, Technická 6, 160 00 Praha 6
ABSTRACT
Objective of this work was to evaluate the characteristics of dough from composite wheat
with amaranth, quinoa, lupin, hemp, tef and chia. Nontraditional seeds can be described as the
nutritional components due to high content of protein, soluble fiber, beta glucan and resistant
starch. Decrease of dough gluten network described by means of farinograph, extensigraph
and mixolab depends on type and level of fortification. Higher changes of viscous behavior
according to amylograph curve were caused amaranth and tef additions.
Keywords: wheat/nontraditional composites, rheological evaluation.
ÚVOD
Zájem spotřebitelů o alternativní cereální výrobky se v dnešní době zvyšuje v souvislosti
s informacemi o deficitním složení nebo přímo „škodlivosti“ konzumace pšeničné mouky
a tradičních pekařských výrobků patřících do kategorie chléb a běžné pečivo. „Chléb je
výživovými poradci nespravedlivě démonizován“ uvádí anglická studie a experti přes výživu
zde zdůrazňují, že je bohatým zdrojem bílkovin, kyseliny listové, vápníku a železa.
Objektivně však platí, že pšeničná mouka světlá je deficitní v obsahu některých zdraví
prospěšných látek jako jsou vláknina, resistentní škrob a další polysacharidy neškrobové
povahy. Zvýšení nutriční hodnoty pšeničné mouky lze zajistit formou přídavků např.
speciálně připravených vlákninových koncentrátů. Velký potenciál leží v netradičních,
lokálně pěstovaných a užívaných plodinách, které mají příznivé chemické složení.
Amarant, známý jako laskavec, je z nutričního hlediska zajímavý obsahem bílkovin s vyšším
zastoupením lysinu a přídavkem lze vyvážit nedostatek této esenciální aminokyseliny
v cereáliích. Přínos amarantu je také v množství vlákniny, tuků a minerálních látek (Escudero
et al., 2004).
Quinoa je stejně jako amarant pseudocereálie pocházející z Jižní Ameriky. Semeno obsahuje
vyšší množství bílkovin s vysokou stravitelností a příznivým aminokyselinovým složením
(vyšší obsah lysinu, methioninu a cystinu). Quinoa má i mnoho minerálních látek a vitaminů
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(Jancurová et al., 2009), ale z hlediska složení tuku se výrazně neliší od ostatních druhů
obilovin.
Lupina původem z Jižní Ameriky je nyní nejvíce rozšířena v Austrálii. Mezi důvody pro
pěstování patří schopnost zúrodnit půdu, uplatnění ve výživě a krmivech. Semeno lupiny je
složeno z 30 – 40 % bílkovin, 10 % tuku a až 50 % vlákniny (Písaříková a Zralý, 2010).
Konopí je významnou průmyslovou plodinou zejména kvůli technickému uplatnění
a vysokému obsahu oleje a vlákniny. Konopné semeno má 20 – 25 % bílkovin, 20 – 30 %
sacharidů, 25 – 35% tuku a 10 – 15 % nerozpustné vlákniny. Nutriční přínos konopí je
zajímavý i z hlediska složení oleje a zastoupení minerálních látek (Dimic et al., 2009).
Tef (Milička) je tropická plodina z Etiopie. Z hlediska obsahu minerálních látek je přínosný
vysoký obsah železa, vápníku a hořčíku (Hager et al., 2012). Bílkoviny zrna patří z větší části
mezi prolaminy a vyznačují se vysokou stravitelností, ale obsahují málo lysinu.
Chia pochází z Mexika a pěstuje se hojně v Jižní Americe. Semeno obsahuje 16 – 26 %
bílkovin s výborným aminokyselinovým složením (Reyes-Caudillo et al., 2008). Výživově je
zajímavý i obsah tuku (30 – 34 %) s podílem nenasycených mastných kyselin (linolová
a linolenová). Chemické složení chia je charakterizováno vysokým obsahem vlákniny (24 –
41 %) a tvorbou gelu ve vodě.
V Tab. 1 je shrnuto průměrné chemické složení hodnocených netradičních plodin z různých
literárních zdrojů. Z hodnot vyplývá, že nejlepším zdrojem pro fortifikaci bílkovinami je
lupina. Nejnižší množství sacharidů lze najít v semenu konopí. Z hlediska obsahu tuku
a vlákniny jsou nutričně přínosné semena chia a konopí.
Cílem práce bylo porovnat vliv netradičních plodin ve formě mouky z hlediska jejich
možného využití k fortifikaci pšeničné mouky.
Tab. 1 Složení netradičních plodin (průměrné hodnoty z literatury)
Bílkoviny (%)
Sacharidy (%)
Tuk (%)

Vláknina (%)

Amarant

17

66

6

21

Quinoa b

17

69

6

4

Lupina

c

39

35

7

15

Konopí

d

25

28

36

28

12

63

2

3

20

34

32

24

a

Tef (Milička)e
Chia

f

a

(Alvarez-Jubete et al., 2010), b, c (Jancurová et al., 2009),
e
(Dimic et al., 2009), f (Mohdi Ali et al., 2012)

d

(Callaway, 2004)

MATERIÁL A METODY
Vzorek amarantu původem Indie (A) a quinoi pocházející z Ekvádoru (Q) jsou z prodejny
Country Life. Vzorky hladké mouky byly pro analýzu připraveny mletím semen na mlýnku
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Concept (typ KM – 5001). Lupina (produkcí v Rakousku) byla ve formě hladké mouky (L)
připravena ve firmě Natura Jihlava. Vzorky hladké konopné mouky K1, K2 a K3 pochází ze
sklizně 2010 (K1 a K2 z konvenční zemědělské výroby ZD Chraštice, K3 v bio kvalitě od
Hanf & Natur, Německo). Semena tef byla použita k přípravě hladké mouky (R1 a R2),
(Tobia Teff UK Ltd.). Světlá (CH1) a tmavá (CH2) chia semena (původ Mexiko) sloužila pro
přípravu celozrnné mouky (Aida Organic CZ). Vzorky netradičních plodin byly pořízeny
pouze pro účel aplikovaného výzkumu.
Složení kompozitní mouky je vyjádřeno obsahem bílkovin, Zelenyho sedimentační hodnotou
a číslem poklesu. Změny ve vlastnostech moučné suspenze, resp. nefermentovaného těsta
byly sledovány pomocí amylografu, farinografu, extenzografu a mixolabu. Rozbory byly
provedeny podle normovaných a interních postupů.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Farinografické hodnocení kompozitní mouky
Farinogram pšeničné mouky se standardní pekařskou kvalitou charakterizuje vysoká vaznost
(58 %), průměrná doba vývinu (3 min) a delší stabilita (6 min). Přídavek amarantu, quinoi
a konopí výrazně nemění vaznost vody sledovaných kompozitních vzorků, zatímco zvýšení
bylo zjištěno přídavkem lupiny, tef a chia. Dobu vývinu těsta prodlužují všechny sledované
komponenty v závislosti na přidaném množství, pro nejvyšší přídavky až na dvojnásobek
proti pšeničné mouce. Stabilita těsta se snižuje téměř lineárně v rozsahu koncentrací 10 –
30 % tef. Kompozitní mouky s chia složkou jsou méně odolné vůči přehnětení těsta.
Extenzografické hodnocení kompozitní mouky
Extenzogram pšeničné mouky potvrzuje standardní viskoelastické vlastnosti těsta při
jednorozměrné

deformaci

zvýšením

poměru

pružnosti

a

tažnosti

(2,0

na

3,0)

a extenzografické energie (118 na 153 cm2) vlivem doby odležení. Přídavky netradiční
komponenty se mění sledované charakteristiky v závislosti na typu a přidaném množství.
Pevnost těsta byla proti pšeničné mouce nižší a byl také zjištěn pokles tažnosti pro sledované
kompozitní směsi. Obě charakteristiky nejvíce ovlivnil přídavek tef. Např. 30% množství
snížilo tažnost těsta na polovinu ve srovnání s nefortifikovanou moukou. Změny obou
charakteristik se projevují zeslabením lepkové struktury a tedy poklesem extenzografické
energie. Při delší době odležení těsta (60 min proti 30 min) je zeslabování těsta všech
sledovaných složení menší a pro přídavek chia je patrné zvýšení energie.
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Hodnocení kompozitní mouky na mixolabu
Při zkoušce je při konstantní teplotě 300 C nejprve mouka přídavkem vody hydratovaná na
optimální konsistenci těsta (1,1 Nm). Těsto se tvoří otáčením 2 šnekových segmentů
s rychlostí 80 rpm a průběžně je registrována torzní síla. Následuje zahřívání na 900 C
rychlostí 40 C/min, prodleva 15 min a chlazení na 500 C stejným teplotním gradientem jako při
zahřívání. Během zkoušky je měřena konzistence těsta a registrovány změny vlivem
nastaveného teplotního profilu. Výsledné křivky popisuje absorpce vody (pouze v případě
pokud se nepracuje s konstantní hydratací) a 5 hodnot torzní síly (C1-C5), které odpovídají
vlastnostem bílkovinné a škrobové složky mouky. Význam jednotlivých parametrů uvádí
norma ICC 173. Měřením na mixolabu byly získány odlišné křivky kompozitní mouky
s netradičními komponentami. Přídavek konopné mouky ovlivňuje všechny parametry
v závislosti na přidaném množství a největší hodnoty vykazují znaky lepek+ a viskozita.
Charakteristiky škrobové frakce nejvíce ovlivnila koncentrace 5 %. Přídavek mouky z tef
mění všechny parametry C, avšak hodnoty pro kompozitní mouky s 10 a 20 % nejsou
prokazatelně odlišné. Největší změny vykazují znaky míchání a viskozita. Nepřítomnost
lepkových bílkovin byla znázorněna jako minimum pro znak lepek+. Nízké přídavky chia
ovlivnily všechny znaky mixolab profilu, kromě amylázy, však nebyl prokázán rozdílný vliv
koncentrace 2,5 a 5 %. Jako v případě ostatních kompozitních vzorků, nejvyšší hodnoty torzní
síly vykazuje znak viskozita.
Amylografické hodnocení kompozitní mouky
Amylogram suspenze pšeničné mouky potvrzuje uspokojivé chování škrobu při zahřívání při
hodnotách maxima 350 – 600 AJ. Sledovanými přídavky celozrnné mouky bylo zjištěno
zvýšení tohoto parametru - pro amarant (850 AJ) a tef (620 AJ). Mouky z chia a quinoi
neovlivnily tento parametr v závislosti na koncentraci, ale hodnoty maxima jsou nejnižší ve
sledovaném souboru. Průkazný pokles maxima způsobila fortifikace konopím a lupinou.
ZÁVĚR
Sledování reologických vlastností mlýnských výrobků je v současné době nedílnou součástí
jakostní deklarace mezi mlýny a pekárnami. V souvislosti s požadavky na "zdravější"
pekařské výrobky se zvyšuje uplatnění mouky z netradičních semen a vliv na technologické
chování se řeší např. užíváním enzymových mixů.
Pomocí základních reologických přístrojů bylo na modelových vzorcích pšeničné mouky
s přídavky amarantu, quinoi, lupiny, konopí, tef a chia zjištěny charakteristiky při přípravě
těsta a jeho deformaci. Mimo reologických přístrojů firmy Brabender (farinograf, extenzograf
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a amylograf) bylo měření provedeno na mixolabu (Chopin). Podle korelační analýzy byla
v souboru kompozitní mouky potvrzena korelace mezi některými znaky mixolabu
a charakteristikami získanými na farinografu a amylografu.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla vypracována v rámci projektu QI 111B 053.
SOUHRN
Pšeničná mouka světlá je deficitní v obsahu některých zdraví prospěšných látek (vláknina,
resistentní škrob) a zvýšení nutriční hodnoty lze zajistit formou přídavků netradičních plodin,
které mají příznivé chemické složení. Přídavek mouky ze semen amarantu, quinoi, lupiny,
konopí, tef a chia ovlivňuje reologické vlastnosti kompozitní směsi diferencovaně v závislosti
na druhu a výši přídavku. Odlišné složení bílkovin nelepkového charakteru snižuje vaznost
a zpracovatelnost těsta a mění viskoelastické chování vlivem zeslabení lepkové struktury. Na
viskozitní charakteristiky moučné suspenze nemá vliv přídavek quionoi a Chia semen, avšak
zvýšení maxima bylo průkazné při fortifikaci amarantem a tef.
Klíčová slova: kompozitní směsi, amarant, quinoa, lupina, konopí, tef, Chia, reologické
vlastnosti.
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MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ KVALITY ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ
OPPORTUNITIES TO INFLUENCE THE QUALITY OF PLANT PRODUCTS
Luděk Hřivna
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
The sufficient available nutrients is fundamental for the growth and the development of plants
during the growing season. The sulfur is often one of the deficient nutrient. The sulfur in
interaction with nitrogen is taken during all vegetation and significantly affects the yield and
the quality. It favorably affects the grain yield and the miller and baker quality especially the
quality of gluten proteins for wheat. The sulphur has the beneficial effect on yield for barley
and affects the content of N-substances, starch, the enzymatic activity of grain and the sensory
properties of beer can also be affected.
Keywords: nitrogen, sulphur, yield of grain , quality of grain
Kvalita rostlinných produktů je tvořena vzájemnou interakcí stanovištních podmínek
a použité agrotechniky. Podmínky stanoviště jsou limitovány průběhem povětrnosti,
nadmořskou výškou, kvalitou půdního prostředí tj. hloubkou ornice a jejími agrochemickými
vlastnostmi. Zásadní pro růst a vývoj rostlin je dostatek přístupných živin, které limitují růst
a vývoj rostlin a hrají významnou roli při utváření kvalitativních parametrů produkce.
Rostliny přijímají živiny v průběhu celé vegetace, dynamika příjmu jednotlivých živin je ale
rozdílná. V případě, že rostliny nemají v dané růstové fázi danou živinu k dispozici, je
limitován výnos i kvalita sklízeného produktu. V poslední době se věnuje značná pozornost
problematice hnojení sírou v kombinaci s aplikací dusíku, vzhledem k tomu, že v půdách se
často deficit síry objevuje (Hagel 2005, Hawkesford, Kok, 2006, Järvan et al., 2012). Odběr
síry je vyšší než hořčíku a u některých plodin převyšuje příjem fosforu. Síra hraje zásadní roli
v rostlinném metabolismu, je-li v nedostatku, ovlivňuje kvalitu sklizně (Asare, Scarisbrick
1990, Mc Grath, Zhao 1996, Zhao et al. 1996). V literatuře je uváděno více než 40 druhů
zemědělských plodin, které mohou reagovat na nedostatek síry a u kterých se projevuje přímý
vztah mezi hnojivy obsahujícími síru výnosem a kvalitou (Tandon 1991). Význam adekvátní
výživy sírou v našich podmínkách prokázali Richter, Hřivna (1999) , Grzebisz PrzygockaCyna (2007), Hřivna (2010) aj.
Vztahy metabolismu N a S vedou ke stálému poměru organického N a organické S v rostlině.
Bílkoviny mnoha rostlinných druhů, včetně pšeničných bílkovin obsahují asi 80-90 %
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organické S a N (Bushuk, 1989). Je-li poměr N:S široký, dochází k akumulaci nebílkovinných
sloučenin (např. amidů) a naopak při přebytku S ve vztahu k N se v rostlině kumulují sulfáty.
Poměr N:S v sušině rostlin je pak kritériem, pomocí kterého můžeme předpokládat, jak dané
procesy probíhají (Helal, Schnug, 1995). Většina rostlin vykazuje poměr N:S na úrovni 15:1,
výjimku tvoří rostliny brukvovité, které mají potřeby na síru vyšší a poměr 8:1 (Schnug,
1988). V rámci rostliny se pak poměr mění. Haneklaus et al. (1995) udávají poměr N:S ve
fotosynteticky aktivních pletivech 1 – 1,5:2 – 3.
Dostupnost síranů pro výživu rostlin má úzkou vazbu na jejich nutriční hodnotu (Hawkesford,
De Kok, 2006). U olejnin ovlivňuje olejnatost i produkci tuku z jednotky plochy (Richter
et al., 2001). Hnojení sírou příznivě působí také na luskoviny, především na výnos a obsah
bílkovin (Aulakh a Sharma, 2005). Zvýšení výnosu bylo po aplikaci síry pozorováno také
u hořčice (5-6 %), lnu a sóji. Podle Aulakh (2003) se zvyšuje obsah oleje. Tandon a Messick
(2002) uvádějí zvýšení produkce oleje u olejnin cca o 3,8%, z toho u slunečnice až o 11,3%.
Dostatek síry se příznivě projevuje také na pekařské kvalitě zrna pšenice (Hagel, 2005).
Zvýšení obsahu S v mouce o 0,1% zvyšuje objem pečiva o 40 – 50 ml (Haneklaus et al.,
1992). Naopak deficit síry znemožňuje dosažení vysoké pekárenské kvality pšenic (McGrath,
2003; Györi, 2005). Je nutné podotknout, že výše uvedené efekty jsou pozorovatelné
především na půdách s velmi nízkou zásobou přístupné síry a zvláště na půdách lehkých.
Hnojení sírou může do jisté míry ovlivnit i výnos a kvalitu zrna ječmene (Hřivna et al., 2007).
McGrath et al. (2002) prokázali zvýšení výnosu zrna ječmene po aplikaci síry o 1,1 t.ha-1 (o
34,9%). Aplikace síry přispěla také ke snížení obsahu dusíku v zrně z 1,95 % na 1,8 %, což
bylo pravděpodobně v důsledku zřeďovacího efektu. Za určitý nedostatek pak autoři považují
zvýšení barvy sladu, mladiny a horší homogenitu. Eriksen, Mortensen (2002) doporučují
aplikovat síru i v pozdějších fázích vývoje rostlin. Pozdější aplikace S prováděná před
metáním podporuje relativní snížení koncentrace dusíku v zrnu ječmene (Grzebisz,
Przygocka-Cyna, 2007). Pozdní aplikace síry je prevencí

redukce obsahu sirných

aminokyselin. Prokázalo se, že bílkovinná kvalita může být dosažena i při opožděné aplikaci
S i přesto, že výnos je již redukován. Proto, aby byla zajištěna odpovídající kvalita produkce,
doporučují Tandon a Messick (2002) pro odlišné skupiny polních plodin různé dávky síry.
Obilniny, v to zahrnujíc pšenici i sladovnický ječmen, by měly dostat dávku pro výnos
5-7 t.ha-1 zrna na úrovni cca 20-40 kg S.ha-1 .
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Vztah síry k mlynářské a pekařské kvalitě zrna pšenice
Pro vysokou pekařskou kvalitu zrna pšenice je nezbytné dostatečné hnojení dusíkem Je-li
dávka dusíku nízká, odrazí se to nejenom ve výnosu zrna ale také v jeho kvalitě (Zimolka et
al., 2006).
V pšeničném zrnu se síra nachází především v bílkovinách, kde je součástí sirných
aminokyselin cysteinu a methioninu. Trpí-li pšenice nedostatkem síry, nemůže být plně využit
potenciál rostliny a není ani plně využit aplikovaný dusík, což se významně projeví v kvalitě
zrna (Sahota, 2006). Snižuje se obsah cysteinu a methioninu v zrnu Wrigley et al. (1980).
Naopak, při dostatečné výživě tímto prvkem je obsah

sirných aminokyselin

příznivě

ovlivněn (Hřivna, et al., 1999).
Současně se nedostatek S projevuje ve zvýšené kumulaci asparaginu v pšeničném zrnu, což
se negativně projevuje zvýšenou tvorbou akrylamidu během pečení (Shewry et al., 2009).
Järvan et al., (2008) uvádí po aplikaci sirných hnojiv zvýšení obsahu cysteinu o 24,5%
a methioninu o 35,3% . Byers a Bolton (1987), Järvan et al., (2008) dále zjistili, že
nedostatek síry ovlivňuje i množství esenciálních aminokyselin lysinu a threoninu. Nedostatek
síry se odráží ve velikosti zrna a snižuje tak výtěžnost mouky (Zhao et al. 1999). Po aplikaci
síry společně s dusíkem se může zvýšit také kvalita lepkové bílkoviny. Järvan et al., (2008)
uvádí zvýšení hodnoty gluten indexu v rozmezí od 22,7 do 64,4%.
Těstárenská i pekárenská kvalita pšenice je závislá na obsahu lepkových bílkovin tvořených
gliadiny a gluteniny. Jejich množství je do značné míry ovlivněno odrůdou, stanovištními
podmínkami a průběhem povětrnosti. Představují cca 80-85% z celkového množství bílkovin
obsažených v mouce. Jsou nositeli tažnosti a pružnosti těsta (Kuktaite, 2004). Rozhodující
pro výslednou pekařskou kvalitu zrna je tedy zastoupení gliadinů a gluteninů.
Köhler et al., (2003) potvrdil, že deficit síry u pšenice redukuje nejenom obsah lepku, ale
zvyšuje také zastoupení sírou chudých ω-gliadinů při celkovém snížení sírou bohatých γgliadinů. K podobným závěrům dospěli také Wieser, Gutser (2005), kteří testovali vliv
různého obsahu přístupné S v půdě na obsah jednotlivých frakcí gliadinových bílkovin.
Výsledky prokázaly, že zatímco obsah lepku a hrubé bílkoviny byl ovlivněn pouze nepatrně,
složení gliadinů bylo výrazně ovlivněno. Na půdách s nízkou hladinou přístupné síry
(2-7 mg.kg-1 S-SO4) výrazně rostl obsah ω-gliadinů a rostl také podíl sírou chudých HMW
gluteninů.
Tea et al., (2007) prokázali, že po aplikaci dusíku v kombinaci se sírou roste obsah bílkovin
v mouce, zvyšuje se pevnost těsta a zlepšují se jeho pekařské vlastnosti, těsto lépe bobtná
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a zvyšuje se jeho tažnost. Při nedostatku S se výrazně zhoršují viskoelastické vlastnosti těsta
(Györi, 2005).
Mnoho autorů se zabývalo vlivem S na výsledky pekařského pokusu. Zhao et al. (1999)
zjistili, že objem chleba byl průkazně zvýšen aplikací S u 60% výrobků upečených z mouky
s dostatkem síry, kdežto aplikace 50 kg N/ha navíc nad 180kg N/ha zvýšila objem chleba
pouze v jednom případě. Průměrný vzrůst objemu se pohyboval mezi 40 až 100ml.
K podobným závěrům dospěli i Schnug, Haneklaus, Murphy (1993), kteří uvádí, že aplikace
S v síranové formě (46kg/ha) zvýšila objem chleba o 37ml/100g.
Vztah síry ke kvalitě ječmene
Zatímco dusíku je věnována ze strany vědecké obce poměrně velká pozornost, vliv síry na
kvalitu zrna ječmene není příliš prozkoumán. Vlivem aplikace síry na výnos a kvalitu zrna
ječmene se zabývali podrobněji Zhao et al. (2006). V rámci osmi pokusů, prováděných na
čtyřech místech ve Velké Británii v letech 2003-2004 sledovali dopady aplikované síry.
U pěti z osmi pokusů prokázali zvýšení výnosů zrna v rozmezí 0,2-1,2 t.ha-1 (4,7-22,5%). Na
2 lokalitách s nejnižším obsahem přístupné síry došlo po aplikaci S k výraznému zvýšení
diastatické mohutnosti, vzrostla friabilita , homogenita a naopak se snížil podíl betaglukanů.
Budoucí kvalitu zrna, jak uvádí Potarzycki, Grzebisz (2007), poznáme již na základě
chemického rozboru nezralých zrn. Je-li obsah S nad úrovní 0,23% a poměr N:S pod
hodnotou 8, můžeme očekávat vysokou a sladařsky kvalitní sklizeň.

Obsah síry v zrnu

ječmene závisí na odrůdě, pěstebním místě, klimatických podmínkách a technologii
pěstování. U sladu její obsah závisí především na technologii sladování (Zimolka et al., 2006).
Ze síry obsažené v zrnu ječmene mohou vznikat v průběhu výroby sladu a piva senzoricky
významné látky, které mohou jak pozitivně, tak i negativně ovlivnit kvalitu piva. Jednou
z těchto látek je dimethylsulfid, který způsobuje, je – li jeho obsah v pivu vysoký, chuť piva
po vařené zelenině. Jako prekursory dimethylsulfidu (PDMS) pro vznik dimethylsulfidu
(DMS) byly nalezeny dimethylsulfoxid (DMSO) a S-methylmethionin (SMM) (Dickenson,
1983). Základní látkou pro SMM, ze kterého se působením tepla uvolňuje DMS, byla určena
aminokyselina methionin. SMM vznikající během klíčení se za vyšších teplot štěpí na DMS
a DMSO, ze kterého pak redukcí vznikne DMS (Anderegg, Pfenniger 1984). U světlých sladů
se hodnota DMS pohybuje v rozmezí 2-15 mg.kg-1, u tmavých je to méně, 1-3 mg.kg-1
(Šusta, Havlová,1996).
Na obsahu PDMS se může projevit i úroveň výživy a hnojení sírou podmiňující tvorbu
sirných aminokyselin (Hřivna et al., 2007). Podstatnou roli hraje rovněž úroveň rozluštění
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zrna, čím vyšší modifikace, tím vyšší obsah DMS (Yang et al. 1998). Podstatný je i průběh
hvozdění.
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ABSTRACT
The aim of this work was to compare and evaluate the impact of different addition of aqueous
extract oregano (Origanum vulgare L.) and thyme (Thymus vulgare L.) and the addition of
essential oils oregano and thyme on the oxidative stability of Bratislava sausages during the
storage in cold conditions. To 1 kg meat product there were added aqueous extracts at 5 ml
and 10 ml, and essential oils in an amount of 300 µl. In all experimental groups of water
extract and as well as of the essential oils in our research we noticed higher oxidation stability
(smaller amount of MDA) during all days of storage compared to the control group. On the
10th day of storage we observed the highest oxidative stability in the experimental group to
which we added essential oil oregano. The MDA value was 0.145 mg.kg-1.
Keywords: Oxidation stability, Bratislava sausages, Origanum vulgare, Thymus vulgare
ÚVOD
Mäso a mäsové výrobky sú zdrojom významných látok zo zdravotného a výživového
hľadiska pre človeka (Williams, 2007; Ingr, 2008; Pánek et al., 2009; Toldrá, 2010).
V súčasnosti sa považuje výroba mäsových výrobkov za najrozsiahlejšiu a najzložitejšiu fázu
spracovania čerstvého mäsa (Pipek, 1995). Majoritnú časť mäsových výrobkov tvorí skupina
mäkkých tepelne opracovaných mäsových výrobkov, medzi ktoré môžeme zaradiť aj
Bratislavské párky. Jednou z najčastejších príčin zhoršovania kvality, či už mäsa alebo
mäsových výrobkov je oxidácia lipidov spojená so vznikom mnohých nežiaducich látok.
Možnosťou spomalenia alebo eliminácie oxidačných procesov lipidov je použitie látok
s antioxidačným efektom (Šilhár et al., 2004), medzi ktoré patria aj rôzne rastlinné extrakty
ako napríklad výťažky pamajoránu obyčajného a tymianu obyčajného (Cardona, 2009;
Fratanni et al., 2010; Kačániová et al., 2012).
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Cieľom práce bolo stanovenie oxidačnej stability mäkkého mäsového výrobku (Bratislavské
párky) po pridaní rastlinných výluhov a éterických olejov tymianu a pamajoránu počas 10 dní
ich skladovania chladením.
MATERIÁL A METODY
Bravčové mäso a ďalšie suroviny použité na výrobu tepelne opracovaného mäsového výrobku
boli zakúpené v obchodnej sieti a spracované podľa receptúry pre výrobu Bratislavských
párkov (Tab. 1).
Tab. 1: Zloženie mäkkého mäsového výrobku (Bratislavské párky) v g
Zloženie

Množstvo (g)

Bravčové mäso

1000

Voda

200

Čierne korenie

1,5

Muškátový orech

0,2

Nové korenie

0,2

Soliaca zmes

18

Cesnak

0,5

Paprika sladká

1,0

Paprika pálivá

1,5

Polyfosfát

7

Príprava mäsového výrobku (Bratislavské párky) bola realizovaná na KHSŽP FBP SPU Nitra
a experiment bol rozdelený do 7 skupín na základe prídavku tymianového alebo
pamajoránového výluhu, resp. éterického oleja počas kutrovania nasledovne:
- kontrolná skupina (KS),
- pokusná skupina 1 (1.PS) - 5 ml tymianového výluhu na 1 kg mäsového diela,
- pokusná skupina 2 (2.PS) - 10 ml tymianového výluhu na 1 kg mäsového diela,
- pokusná skupina 3 (3.PS) - 5 ml pamajoránového výluhu na 1 kg mäsového diela,
- pokusná skupina 4 (4.PS) - 10 ml pamajoránového výluhu na 1 kg mäsového diela,
- pokusná skupina 5 (5.PS) - 300 µl éterického oleja tymianu na 1 kg mäsového diela,
- pokusná skupina 6 (6.PS) - 300 µl éterického oleja pamajoránu na 1 kg mäsového diela.
Na výrobu vodných výluhov bola použitá vňať tymianu obyčajného (Thymus vulgaris L.)
a vňať pamajoránu obyčajného (Origanum vulgaris L.) (Refka s.r.o). Výluhy boli pripravené
vylúhovaním 3 g vysušených a pomletých rastlín v 100 ml destilovanej vody vo vodnom
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kúpeli pri teplote 70 °C po dobu 1 hodiny, následne boli prefiltrované a doplnené do 100 ml
destilovanou vodou. Použité 100 %-tné éterické oleje pamajoránu obyčajného a tymianu
obyčajného pochádzali od firmy Nobilis Tilia s.r.o. (ESP).
Vyrobený mäsový výrobok bol následne zaúdený horúcim dymom a tepelne opracovaný pri
teplote minimálne 70 °C v jadre výrobku po dobu najmenej 10 minút. Po tepelnom
opracovaní bol výrobok ochladený na teplotu 4 °C. Vzorky výrobku boli počas testovania (10
dní) skladované pri chladiarenských teplotách 4±1 °C a laboratórne ohodnotené na prvý, piaty
a desiaty deň skladovania na stanovenie oxidačnej stability. Na stanovenie oxidačnej stability
mäsového výrobku sme použili metodiku podľa Marcinčáka et al. (2004), pričom absorbancia
vzoriek bola meraná na UV spektrofotometri T80 (PG Limeted Instruments, UK) pri vlnovej
dĺžke 532 nm s vyjadrením výsledkov množstvom MDA v mg.kg-1.
Základné štatistické charakteristiky experimentu (aritmetický priemer, smerodajná odchýlka)
a následné štatistické porovnanie preukaznosti rozdielov medzi skupinami (t-test) sme
vyhodnotili v programe Statgraphics.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledky oxidačnej stability, ktoré boli stanovené v tepelne opracovanom mäkkom mäsovom
výrobku (Bratislavské párky) sú uvedené v Tab. 2.
V 1. deň skladovania bol v kontrolnej skupine zaznamenaný 0,109 mg.kg-1 obsah
malóndialdehydu (MDA). Táto hodnota je vyššia v porovnaní s pokusnými skupinami
s prídavkom výluhu tymianu, v ktorých boli hodnoty MDA od 0,105 mg.kg-1 v 1. PS po
0,092 mg.kg-1 v 2. PS. V pokusných skupinách s pridaným výluhom pamajoránu boli hodnoty
MDA 0,083 mg.kg-1 v 3. PS a 0,097 mg.kg-1 v 4. PS. V 5. PS, ku ktorej bol pridaný éterický
olej tymianu bola hodnota MDA 0,091 mg.kg-1. Hodnota 0,086 mg.kg-1 MDA bola zistená
v 6. PS s éterickým olejom pamajoránu. Štatisticky preukazné rozdiely (P<0,05) boli
zaznamenané medzi kontrolnou a pokusnými skupinami (2 a 6).
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Tab. 2: Hodnoty stanovenia tiobarbitúrového čísla počas chladiarenského skladovania –
množstvo MDA (mg.kg-1)
Skupina

1. deň skladovania

5. deň skladovania

10. deň skladovania

x

SD

x

SD

x

SD

KS

0,109a

0,017

0,133a

0,012

0,203a

0,009

1.PS

0,105ab

0,009

0,123ab

0,011

0,179ab

0,009

2.PS

0,092b

0,012

0,103b

0,009

0,157b

0,012

3.PS

0,083ab

0,014

0,099ab

0,012

0,171ab

0,018

4.PS

0,097ab

0,014

0,129ab

0,009

0,172ab

0,010

5.PS

0,091ab

0,006

0,118ab

0,022

0,185ab

0,026

6.PS

0,086b

0,007

0,097b

0,014

0,145b

0,010

KS – kontrolná skupina, 1. PS – 6. PS – pokusné skupiny, x - aritmetický priemer, SD – smerodajná odchýlka
Priemerné hodnoty v rovnakých stĺpcoch s rôznymi hornými indexmi (a, b) sú štatisticky významné (P ≤ 0, 05)

Po piatich dňoch skladovania boli nižšie množstvá malóndialdehydu a vyššia oxidačná
stabilita v pokusných skupinách oproti kontrolnej skupine (0,133 mg.kg-1 MDA). V 3. PS
s prídavkom výluhu pamajoránu v množstve 5 ml bol obsah MDA 0,099 mg.kg-1, ktoré je na
úrovni skupiny s prídavkom éterického oleja pamajoránu v množstve 300 µl (0,097 mg.kg-1
MDA). Štatistickým vyhodnotením sme podobne ako v 1. deň skladovania zistili preukazné
rozdiely (P<0,05) len medzi kontrolnou a pokusnými skupinami 2 a 6.
Na 10. deň skladovania bola pozorovaná rovnaká tendencia zmeny oxidačnej stability ako
počas predchádzajúcej doby skladovania, čo znamená, že oxidačná stabilita tukovej zložky
bola opäť vyššia v pokusných skupinách ako v kontrolnej skupine. Najvyššia oxidačná
stabilita bola v skupine s prídavkom éterického oleja tymianu (5.PS - 0,145 mg.kg-1 MDA)
a najnižšia oxidačná stabilita v skupine s prídavkom éterického oleja pamajoránu (6.PS 0,185 mg.kg-1 MDA). Štatisticky preukazné rozdiely (P<0,05) na 10. deň skladovania boli
opäť zistené len medzi kontrolnou a pokusnými skupinami 2 a 6. V porovnaní s nami
dosiahnutými hodnotami v pokusných skupinách zistila Macháčková (2011) na 10. deň
skladovania vyššie hodnoty MDA. Zároveň autorka konštatuje, že rastlinné vodné výluhy
pamajoránu a tymianu zlepšujú oxidačnú stabilitu mäkkého mäsového výrobku. Zistené
výsledky nášho experimentu sú porovnateľné so zisteniami Marcinčáka et al. (2005).
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ZÁVĚR
Z dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že prídavok tak rastlinných vodných výluhov
tymianu a pamajoránu a taktiež prídavok éterických olejov tymianu a pamajoránu pozitívne
ovplyvňujú oxidačnú stabilitu tukovej zložky mäkkého mäsového výrobku počas sledovanej
doby jeho skladovania.
PODĚKOVANÍ
Práca bola realizovaná a financovaná za podpory projektu VEGA 1/0129/13.
SOUHRN
Oxidácia lipidov je jednou z hlavných príčin zhoršenia kvality mäsa a potravín obsahujúcich
tuk počas skladovania. Poškodenie lipidov oxidáciou priamo ovplyvňuje rad kvalitných
charakteristík mäsa a mäsových výrobkov. Oxidačná stabilita tukov v mäkkom mäsovom
výrobku je hlavným ukazovateľom kvality výrobku. Pre zlepšenie alebo potlačenie oxidácie
tukov sú vo výrobných procesoch pridávané syntetické alebo prírodné antioxidanty.
V experimente sme sa zamerali na stanovenie oxidačnej stability tepelne opracovaného
mäsového výrobku Bratislavských párkov, do ktorých boli pridávané vodné výluhy tymianu
a pamajoránu v množstve 5 a 10 ml a éterické oleje tymianu a pamajoránu v množstve 300 µl
na 1 kg mäsového diela. Vo všetkých pokusných skupinách s vodnými výluhmi a s éterickými
olejmi bola zaznamenaná vyššia oxidačná stabilita (nižšie množstvo MDA) počas všetkých
dní skladovania v porovnaní s kontrolnou skupinou. Na 10. deň skladovania sme zaznamenali
najvyššiu oxidačnú stabilitu v pokusnej skupine s éterickým olejom pamajoránu (0,145
mg.kg-1 MDA). Počas experimentu štatisticky sa najvýznamnejšie rozdiely dosiahli medzi
kontrolnou a pokusnými skupinami 2 a 6 v 1. deň , 5.deň ako aj 10. deň skladovania.
Klíčová slova: oxidačná stabilita, Bratislavské párky, Pamajorán obyčajný, Tymian obyčajný.
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ABSTRACT
This study was focused on the detection of bacterial pathogens in raw cow’s milk and milk
filters. 243 samples obtained from 44 dairy farms of the Czech Republic in the period
2012-2013 were collected. The microbiological quality of raw milk varied among farms, with
pathogens being found repeatedly in milk from certain farms. The bacteria detected by
cultivation

methods

involved:

Staphylococcus

aureus

in

49

samples

(20,2%),

Listeria monocytogenes in 11 samples (4,5%) and Campylobacter spp. was reported
in 1 sample (0,4%). Salmonella spp. was not detected.
Keywords:

pathogenic

bacteria,

Staphylococcus

aureus,

Listeria

monocytogenes,

Campylobacter spp., Salmonella spp.
ÚVOD
Mléko je komoditou, která se vyznačuje vysokou nutriční hodnotou, a proto je jeho spotřeba
podporována mnoha odborníky. Někteří rovněž ve svých studiích uvádějí, že syrové mléko
a výrobky z nepasterovaného mléka mohou být mikrobiálně kontaminovány. V dnešní době
je spotřebiteli nabízena široká škála tržních druhů mléka včetně syrového mléka prodávaného
prostřednictvím mléčných automatů nebo přímo na farmách. Právě v souvislosti s konzumací
syrového mléka se mezi spotřebiteli objevily obavy o své zdraví. Cílem této studie bylo získat
základní informace o výskytu patogenních mikroorganismů v prvovýrobě mléka na území
České republiky.
MATERIÁL A METODY
Odběry vzorků syrového mléka a mléčných filtrů byly prováděny v období let 2012-2013,
na 44 mléčných farmách na území České republiky. Mléko o objemu 250 ml bylo odebíráno
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do sterilních vzorkovnic a po převozu do laboratoře při teplotě 4 ± 1 °C bylo ihned
zpracováno. Celkem tak bylo odebráno a vyšetřeno 243 vzorků, jednalo se o 148 vzorků
syrového mléka a 95 mléčných filtrů.
Průkaz baktérií Staphylococcus aureus byl prováděn podle ČSN EN ISO 6888-1,
po pomnožení v pufrované peptonové vodě (OXOID, UK) při teplotě 37 °C po dobu
24 hodin. K vyočkování bylo použito médium Baird-Parker (OXOID, UK). Konfirmace
suspektních kmenů S. aureus byla provedena metodou polymerázové řetězové reakce (PCR)
detekcí specifického úseku SA442 (Martineau et al., 1998).
Průkaz baktérií Listeria monocytogenes byl proveden podle ČSN EN ISO 11290-1
s modifikací při primárním pomnožení, které bylo provedeno v pufrované peptonové vodě
(OXOID, UK) při teplotě 37 °C po dobu 24 hodin. Po přeočkování do Fraserova média
(OXOID, UK) bylo provedeno vyočkování na médium ALOA agar (BIO-RAD, FR).
U typických kolonií byla provedena konfirmace a sérotypizace metodou sklíčkové aglutinace
za pomocí komerčně dostupných antisér (DENKA SEIKEN, Japonsko) a výsledky sklíčkové
aglutinace byly potvrzeny pomocí multiplex PCR (Doumith et al., 2004).
Detekce termotolerantních kampylobakterů byla prováděna podle ČSN EN ISO 10272-1.
Před samotným průkazem byl vzorek pomnožen v mediu Bolton s koňskou krví (OXOID,
UK), po 48 hodinové kultivaci při 42 °C bylo provedeno vyočkování na médium CCDA
(OXOID, UK) s inkubací při 42 °C po dobu 48 hodin mikroaerofilně.
Průkaz baktérií rodu Salmonella byl prováděn podle ČSN EN ISO 6579. Po neselektivním
pomnožení, které proběhlo v pufrované peptonové vodě (OXOID, UK), následovalo
selektivní pomnožení v médiích RVS a MKTTn (OXOID, UK), a po té vyočkování na média
RAMBACH (MERCK, D) a XLD (OXOID, UK).
VÝSLEDKY A DISKUZE
V mikrobiologické kvalitě syrového mléka odebraného na mléčných farmách byly
zaznamenány rozdíly, a to především v závislosti na farmě, ze které vzorky pocházely.
Zatímco u některých farem bylo mléko po stránce mikrobiologické zcela bezpečné,
u některých z nich došlo k záchytu patogenních mikroorganismů opakovaně.
Bakteriální druh Staphylococcus aureus, který je považován za jednoho z nejúspěšnějších
lidských patogenů dnešní doby, byl detekován při mikrobiologickém rozboru nejčetněji, a to
u 49 vzorků (20,2 %). Jednalo se o 29 vzorků syrového mléka (59,2 %) a 20 vzorků mléčných
filtrů (40,8%). K podobným výsledkům došli ve studii Karpíšková R. et. al., (2011), kteří
se zabývali detekcí původců alimentárních onemocnění v syrovém mléce. Celkem 56,6 %
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jimi vyšetřovaných vzorků syrového kravského mléka z mléčných automatů bylo pozitivních
na přítomnost baktérií S. aureus. Tento patogen je jedním z hlavních etiologických agens
způsobujících mastitidy u mléčného skotu. Z tohoto důvodu může právě syrové mléko
představovat zvýšené zdravotní riziko pro konzumenty (Cretenet et al., 2011).
V rámci mikrobiologického rozboru syrového kravského mléka a mléčných filtrů bylo
zachyceno 11 vzorků s pozitivním nálezem Listeria monocytogenes (4,5 %), 8 vzorků
pocházelo z mléčných filtrů (72, 7 %) a 3 vzorky syrového mléka (27,3 %). Současně
s detekci bakrétie L. monocytogenes byla prováděna sérotypizace a došlo k záchytu sérotypů
1/2a, 1/2b a serotypu 4b. Tyto sérotypy L. monocytogenes se v odborné literatuře označují
za ty, které se z 90 % podílejí na vzniku humánních listerióz (Farber et al., 1991). V České
republice zaujímá v potravinách prvotní postavení sérotyp 1/2a. Právě sérotyp 1/2a byl
u vyšetřovaných

vzorků

zaznamenáván

nejčastěji.

Jeho

detekce

se

prokázala

u 5 vyšetřovaných vzorků (45,5 %), jednalo se o 3 vzorky syrového mléka (60 %) a 2 vzorky
mléčných filtrů (40 %). U třech izolovaných kmenů byl zaznamenán sérotyp 1/2b, jednalo se
o 2 vzorky filtrů a 1 vzorek syrového mléka, přičemž mléko i filtr pocházely z jedné farmy.
Průkaz sérotypu 4b byl zaznamenán u 3 mléčných filtrů (27,3 %).
Detekce kampylobakterů prokázala přítomnost pouze jednoho pozitivního kmene, který byl
ve

vyšetřovaném

vzorku

mléčného

filtru

současně

přítomen

spolu

s baktériemi

Listeria monocytogenes.
Průkaz přítomnosti salmonely nebyl u žádného z vyšetřovaných vzorků prokázán.
ZÁVĚR
Výsledky této studie potvrzují výskyt patogenních baktérií v syrovém mléce i na mléčných
filtrech. Ze studie vyplývá fakt, že konzumace syrového mléka není pro spotřebitele
bezpečná. Z toho vyplývá význam tepelné úpravy syrového mléka před jeho konzumací.
PODĚKOVÁNÍ
Tato studie vznikla za finanční podpory NAZV KUS QJ 1230044.
SOUHRN
Mléko se považuje za komoditu s vysokým obsahem nutričně ceněných látek. Z toho důvodu
je odborníky v oblasti výživy podporována jeho spotřeba. Producenti a zpracovatelé mléka
jsou v posledních letech nuceni aktivně se přizpůsobovat požadavkům trhu, a proto dochází
k rozvoji prodeje syrového mléka ze dvora nebo pomocí mléčných automatů. Právě díky
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prodeji syrového mléka vyvstaly mezi spotřebiteli obavy o možnosti ohrožení jejich zdraví.
Na základě těchto skutečnosti se tato studie zabývá sledováním výskytu patogenních baktérií
v syrovém mléce a mléčných filtrech získaných z farem na území České republiky. V období
let 2012-2013 bylo celkem odebráno 243 vzorků ze 44 mléčných farem. Mezi jednotlivými
farmami byly zaznamenány rozdíly v mikrobiologické kvalitě syrového mléka. Na některých
z testovaných farem byl záchyt pouze sporadický, ale na určitých farmách docházelo
k opakované detekci testovaných patogenních mikroorganismů. Pomocí kultivačních metod
byla prokázána přítomnost baktérií Staphylococcus aureus, které byly detekovány
ve 49 (20,2 %) vzorcích. Baktérie Listeria monocytogenes byly zjištěny u 11 (4,7 %) vzorků,
detekovány byly tři rozdílné sérotypy, a to 1/2a, 1/2b a 4b. Campylobacter spp. byl detekován
v 1 (0,4 %) vyšetřovaném vzorků. Salmonely ve vyšetřovaných vzorcích nebyly detekovány.
Klíčová slova: patogenní mikroorganismy, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes,
Campylobacter spp., Salmonella spp.
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ABSTRACT
The work is focused on the determination of di-n-butyl phthalate (DBP) and di-2-ethylhexyl
phthalate (DEHP) in containers which are used for packaging of meat products. Was analyzed
17 samples of packaging. For each container was sampled with print and without printing.
The samples were leached in a solvent mixture of n-hexane:dichloromethane (1:1) for
72 hours and then extracted three times. The combined extract portions were filtered,
evaporated on rotary evaporator and dried of nitrogen. After that the extract was transferred
with hexane into vials and centrifuged. The upper portion of the extract was collected into
a small vial and dried of nitrogen. Vials was centrifuged again. The top layer of the extract
was taken away, dried of nitrogen and then the vials was supplemented with acetonitrile
to a volume of 1 ml. If the extracts were colored or turbid then were purified sulfuric acid.
Determination of DBP and DEHP was done using high performance liquid chromatography
(HPLC) with UV detection. Concentrations observed phthalates was in the range from 2,18
to 81,33 µg.dm-2 for samples with printing and in the range from 2,25 to 69,88 µg.dm-2
in samples without printing. It could be concluded that the concentration of DBP+DEHP
in packaging with printing was in most cases higher than in containers without printing.
Keywords: phthalates, container, meat product
ÚVOD
Balení potravin je důležitý způsob jak uchovávat potraviny, prodloužit jejich životnost
a chránit je před vnějšími vlivy (Wagner, Oehlmann, 2009). V posledních letech
je zaznamenán velký nárůst výroby plastifikátorů (změkčovadel), které se používají
při výrobě plastických hmot a staly se všudypřítomnými a významnými kontaminanty
životního prostředí (Wormuth et al., 2006). Nejčastěji používaná změkčovadla jsou estery
kyseliny ftalové (ftaláty, PAE), které se do PVC (polyvinylchloridu) přidávají za účelem
zvýšení

měkkosti

a

flexibility

a

mohou

tvořit

až

50

%

finálního

výrobku

(Clausen et al., 2004). Mezi toxické a nejčastěji se vyskytující ftaláty patří di-n-butyl ftalát
(DBP) a di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP), které jsou lipofilního charakteru a kumulují
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se proto v tukových tkáních (Jarošová et al., 1999). Ftalátová změkčovadla nejsou v materiálu
pevně vázány kovalentní vazbou, proto se pomalu uvolňují do okolního prostředí těkáním,
vyluhováním nebo migrací (Xue et al., 2010).
Předpisem vztahující se k této problematice je Nařízení komise (EU) č. 10/2011,
které definuje, že plasty a plastové výrobky do potravin nesmí uvolňovat svoje složky
v množství větším než 60 mg.kg-1 potraviny nebo potravinového simulantu. Limit celkové
migrace na jednotku plochy byl stanoven na 10 mg.dm-2 povrchu materiálu nebo výrobku.
Mimo jiné nařízení stanovuje seznam látek pro výrobu výrobků z plastů, zkoušení migrace
plastů a výrobků z plastů, povolené látky pro výrobu materiálů pro styk s potravinami. BBP
(benzylbutyl ftalát), DEHP a DBP mají omezeny podmínky použití s hodnotami specifického
migračního limitu 30 mg.kg-1, 1,5 mg.kg-1 a 0,3 mg.kg-1 simulantu potravin (Nařízení
č. 10/2011).
K expozici člověka ftalátům může dojít orálně (po požití potraviny nebo vody), inhalačně
(z ovzduší), dermální absorpcí nebo parenterální aplikací (Cory-Slechta, 2008). Akutní
toxicita PAE je relativně nízká, ale neustále běžící výroba vystavuje populaci chronickému
působení, kdy ftaláty vykazují teratogenní a karcinogenní účinky a mohou ovlivnit
i reprodukční schopnost organismu (Borchers et al., 2010). Vzhledem k negativnímu působení
PAE na lidské zdraví je nezbytné průnik ftalátů do prostředí regulovat a expozici snižovat
(Witassek et al., 2011).
MATERIÁL A METODY
Obaly masných výrobků byly zajištěny ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou
univerzitou Brno. Vzorky byly analyzovány na Ústavu technologie potravin Mendelovy
univerzity v Brně. Z každého obalu (n=17) byl odebrán vzorek s potiskem a bez potisku
(34 analyzovaných vzorků) o velikosti 10 cm2 a následně analyzován zvlášť, a to duplicitně.
Nástřik na kolonu při HPLC analýze byl uskutečněn rovněž duplicitně, kdy bylo provedeno
68 analýz.
Odebraný obal (10 cm2) byl zvážen na analytických vahách, následně byl louhován ve směsi
rozpouštědel n-hexan:dichlormethan (1:1) po dobu 72 hodin. Vzorky byly třikrát extrahovány
(60, 30, 30 minut) stejnou směsí rozpouštědel. Spojené extrakční podíly byly přefiltrovány,
odpařeny na rotační vakuové odparce a dosušeny dusíkem. Poté byly pomocí hexanu (5 ml)
převedeny do vialek. Extrakty byly odstředěny, čímž bylo zajištěno usazení kalu na dně
vialky. Vrchní část extraktu (1,5 ml) byla odebrána do malé vialky a dosušena dusíkem.
Vialky se opět odstředily, odebrala se vrchní vrstva extraktu (1,5 ml) a znovu se dosušila
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dusíkem. Pro analýzu HPLC se dosušené vzorky doplnily acetonitrilem na objem 1 ml.
Ftaláty se stanovily metodou HPLC s kolonou Zorbax Eclipse C8 a UV detekcí při vlnové
délce 224 nm. Nástřik vzorků na kolonu byl v množství 10 µl. Výsledné koncentrace
byly vypočítané na základě kalibrační křivky v software Agilent Chemstation for LC
and LC/MS systems. Rozsah kalibrační křivky byl u DBP od 1,06 µg.ml-1 do 106,00 µg.ml-1
a u DEHP od 1,01 µg.ml-1 do 100,50 µg.ml-1. Korelační koeficient byl pro DBP 0,9999
a pro DEHP rovněž 0,9999. Limit detekce byl pro DBP 0,05 µg.ml-1 a pro DEHP
0,11 µg.ml-1. V konečné fázi byly výsledky statisticky zpracovány.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledné koncentrace DBP+DEHP jsou vyjádřeny v µg.kg-1 původního vzorku obalu
a v µg.dm-2 plochy vzorku, a jsou uvedeny v Tab. 1. Minimální a maximální koncentrace
vyjádřeny v µg.dm-2 a směrodatné odchylky DBP a DEHP v jednotlivých částech obalů
jsou uvedeny v Tab. 2. Hodnoty koncentrace DBP v jednotlivých vzorcích se pohybovaly
v rozmezí 0,57 až 89,54 µg.dm-2 povrchu vzorku s potiskem a v rozmezí 0,05 až 72,35
µg.dm-2 povrchu vzorku bez potisku. Koncentrace DEHP se pohybovala v rozmezí 0,29
až 38,86 µg.dm-2 povrchu vzorku s potiskem a v rozmezí, kdy nebyl DEHP detekován
až do 20,10 µg.dm-2 povrchu vzorku bez potisku. I studie jiných autorů prokazují
proměnlivost obsahu ftalátů v potištěných a nepotištěných částech obalů. Xue et al. (2010)
analyzoval 13 potištěných materiálů, které jsou ve styku s potravinami. Pro srovnávací účely
byly analyzovány 4 slepé vzorky, které potištěny nebyly. Výsledky prokazují zvýšený obsah
ftalátů v materiálech s potiskem, než bez potisku. Z tohoto důvodu docházelo k testování
8 typů tiskových barev, které se používají pro potisk obalů, aby bylo dokázáno, že jsou
hlavním zdrojem kontaminace. Bylo potvrzeno, že tiskařské barvy jsou hlavním zdrojem
zkoumaných látek, které by mohly způsobit riziko pro bezpečnost potravin.
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Tab. 1: Průměrné koncentrace DBP+DEHP v jednotlivých částí obalů masných výrobků
vyjádřené v µg.dm-2 a µg.kg-1.
číslo
vzorku

DBP+DEHP (µg.dm-2)

DBP+DEHP (µg.kg-1)

sp
bp
sp
bp
1
2,93
2,60
3,95
1,89
2
48,97
11,76
54,46
10,63
3
15,34
6,70
14,40
6,17
4
9,16
4,41
10,66
5,15
5
19,74
18,37
28,46
26,70
6
18,24
7,66
33,63
14,59
7
13,46
11,01
24,44
19,84
8
6,93
6,07
13,00
11,46
9
5,35
5,85
6,64
7,30
10
81,33
69,88
139,93
126,46
11
30,56
2,70
57,96
5,33
12
2,18
2,25
4,33
4,46
13
15,11
13,52
27,70
25,58
14
4,89
5,94
8,89
11,25
15
5,48
6,00
5,55
6,59
16
23,18
14,70
27,89
19,13
17
23,81
17,62
27,75
20,12
Pozn. sp – vzorek s potiskem, bp – vzorek bez potisku

Obr. 1: Průměrné koncentrace DBP+DEHP v jednotlivých částí obalů masných výrobků
vyjádřené v µg.dm-2.
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Tab. 2: Minimální a maximální koncentrace a směrodatné odchylky DBP a DEHP
v jednotlivých částí obalů masných výrobků vyjádřené v µg.dm-2 plochy vzorku.
číslo
vzorku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

část
obalu
sp
bp
sp
bp
sp
bp
sp
bp
sp
bp
sp
bp
sp
bp
sp
bp
sp
bp
sp
bp
sp
bp
sp
bp
sp
bp
sp
bp
sp
bp
sp
bp
sp
bp

min.
DBP
1,09
0,05
40,35
0,27
1,09
2,53
5,51
0,51
7,22
5,42
1,72
0,82
0,90
0,55
0,70
2,19
0,97
0,45
55,65
63,14
22,75
0,56
0,60
0,64
2,52
2,93
0,57
0,79
1,64
0,38
1,81
0,82
1,11
1,42

max.
DBP
2,70
5,12
45,11
0,30
1,26
3,70
8,24
0,73
7,54
7,21
5,27
0,94
1,09
0,61
1,27
3,19
5,39
0,53
89,54
72,35
27,52
0,87
0,80
0,86
2,82
3,50
0,70
0,86
1,98
0,49
1,85
1,33
1,14
1,46

min.
DEHP
0,62
nd
6,13
7,25
13,95
2,08
2,28
3,46
11,10
11,91
12,24
5,90
12,28
6,56
5,16
2,18
0,29
3,31
6,26
1,93
4,99
1,73
1,26
0,72
10,71
8,31
2,89
4,93
1,95
3,49
13,82
12,57
6,51
12,25

max.
DEHP
1,46
0,03
6,35
15,69
14,38
5,10
2,29
4,11
13,62
12,21
11,91
17,25
12,66
14,30
6,73
4,59
4,04
7,40
11,22
2,34
5,86
2,23
1,70
2,29
14,18
12,30
5,62
5,30
5,39
7,64
28,88
14,68
38,86
20,10

SD DBP

SD DEHP

0,81
2,53
2,38
0,02
0,09
0,59
1,37
0,11
0,16
0,89
1,78
0,06
0,10
0,03
0,28
0,50
2,21
0,04
16,94
4,60
2,38
0,15
0,10
0,11
0,15
0,29
0,07
0,04
0,17
0,06
0,02
0,25
0,01
0,02

0,42
0,01
0,11
4,22
0,22
1,51
0,01
0,32
1,26
0,15
0,16
5,67
0,19
3,87
0,79
1,21
1,88
2,04
2,48
0,20
0,43
0,25
0,22
0,78
1,74
2,00
1,36
0,18
1,72
2,07
7,53
1,05
16,17
3,92

Pozn. sp – vzorek s potiskem, bp – vzorek bez potisku, nd – nedetekováno,
SD – směrodatná odchylka
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Zjištěný obsah PAE je v souladu s limitem uvedeným v Nařízení komise (EU) č. 10/2011,
které definuje, že plasty a plastové výrobky do potravin nesmí uvolňovat svoje složky
v množství větším než 60 mg.kg-1 potraviny nebo potravinového simulantu. Limit celkové
migrace na jednotku plochy je stanoven na 10 mg.dm-2 povrchu materiálu nebo výrobku.
Tento limit však zahrnuje i jiné ftaláty a mnoho jiných látek, které jsou schopny uvolnit
se z materiálu a migrovat tak do potraviny. Námi zjištěná nejvyšší koncentrace DBP+DEHP
je 81,33 µg.dm-2, která byla stanovena u potisknutého obalu. Můžeme tedy konstatovat,
že zjištěné koncentrace DBP+DEHP ve sledovaných obalech nepředstavují pro spotřebitele
závažné zdravotní riziko.
ZÁVĚR
Hlavním zdrojem kontaminace potravin ftaláty jsou materiály, se kterými přichází potravina
do styku. Obaly by měly projít před použitím ve výrobě potravin zkouškami v akreditovaných
laboratořích a celkovým hodnocením hygienické nezávadnosti. I přes to, že je používání PAE
při výrobě obalových materiálů určených pro potraviny významně omezené, je důležité
věnovat pozornost jejich obsahu v potiskových barvách. V této studii se provedl monitoring
obsahu DBP a DEHP v obalech s potiskem a bez potisku, kdy byla prokázána značná
proměnlivost obsahu sledovaných ftalátů. V potištěné části obalů byla ve většině případů
koncentrace vyšší, a to pravděpodobně v důsledku přídavku ftalátů do potiskových barev.
Bylo analyzováno 17 vzorků, kdy ve 13 vzorcích byl stanoven vyšší obsah DBP+DEHP
u obalu s potiskem a pouze ve 4 vzorcích byl stanoven nepatrně vyšší obsah ftalátů u obalu
bez potisku. Zjištěný obsah PAE v obalu nemusí ještě signalizovat, že je obal nevhodný
na balení potravin. U některých druhů obalů existují bariérové vrstvy, které migraci ftalátů
snižují nebo dokonce zastavují. K překročení povoleného limitu by však u obalů,
které jsou používané na balení potravin, nemělo docházet. Sledování obsahu ftalátů
je nezbytné vzhledem k negativnímu působení na lidské zdraví. Jednou z cest postupného
snižování rizika ftalatů je prosazovat náhrady toxických ftalatů jinými zdravotně
nezávadnými látkami, jako jsou např. citráty a benzoáty, a to zvláště při výrobě materiálů
používaných v zemědělství, potravinářství a zdravotnictví.
SOUHRN
Cílem práce byl monitoring esterů kyseliny ftalové: di-n-butyl ftalátu a di-2-ethylhexyl ftalátu
v obalech používaných na balení masných výrobků a stanovit, zda potištěný obal představuje
vyšší přítomnost ftalátů, či nikoliv a vyvodit z toho možné vyplývající rizika. Z každého
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obalu byl odebrán vzorek s potiskem a bez potisku a následně analyzován zvlášť,
a to duplicitně. Stanovení DBP a DEHP probíhalo pomocí vysokoúčinné kapalinové
chromatografie (HPLC) s kolonou Zorbax Eclipse C8 a UV detekcí při vlnové délce 224 nm.
Koncentrace sledovaných ftalátů se pohybovala v rozmezí 2,18 do 81,33 µg.dm-2 u vzorků
s potiskem a v rozmezí 2,25 do 69,88 µg.dm-2 u vzorků bez potisku. Tato studie prokazuje
proměnlivost obsahu ftalátů v potištěných a nepotištěných částech obalů, kdy v potištěné části
byla ve většině případů koncentrace vyšší pravděpodobně v důsledku přídavku ftalátů
do potiskových barev. Zjištěný obsah PAE je v souladu s limitem uvedeným v nařízení
a nepředstavuje pro spotřebitele závažné zdravotní riziko.
Klíčová slova: ftaláty, obal, masný výrobek
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ABSTRACT
Fish is sensitive to exogenous and endogenous ammonia. Ammonia formed in fish as a
product of metabolism of proteins may be under certain circumstances life-threatening.
Ammonia autointoxication is a serious problem and can cause mass mortalities in fish farms.
This study focused on the common carp (Cyprinus carpio L., 1758) in large-capacity breeding
farms. It was focused on monitoring the blood ammonia levels in fish blood in the period of
metabolic attenuation and the influence of harvesting and handling of fish on the fish's ability
to withstand such changes. The study results confirmed the effect of sudden changes in water
temperature to values of ammonia in the blood of fish. On the contrary, there were no
dramatically increased concentrations of ammonia in the blood of fish no symptoms of
autointoxication. The measured ammonia concentrations ranged between 98.3 ± 56µmol/L
and 141.4 ± 31 µmol/L in the monitored period, which corresponds with the study results of
other authors. This study has confirmed good technological conditions in the market
production of carp after harvesting and a good level of adaptation process of the common carp
to these changes.
Keywords: fish, common carp, ammonia, autointoxication
ÚVOD
Amoniak je pro obratlovce i v nízkých koncentracích vysoce toxická látka. V organismu
vzniká jako konečný produkt katabolismu proteinů a aminokyselin. Vzhledem k jeho toxicitě
a především neurotoxickým vlastnostem musí být z důvodu obrany mozku a neuronů
z organismu eliminován. U savců je hlavní detoxikační cestou pro amoniak ureosyntetický
cyklus.
Ryby jsou ammonotelní živočichové a narozdíl od savců vylučují endogenní amoniak přímo
do vodního prostředí, které je obklopuje. Nepřítomnost ureosyntetického cyklu vede u kapra
obecného Cyprinus carpio k exkreci až 92% dusíku v podobě amoniaku a přibližně 8%
močoviny z celkového množství dusíkatých látek. Přibližně 88% amoniaku z celkového
množství je exkretováno žábrami a zbývající 4% ledvinami (Wood, 1993).
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Rovnováha mezi produkcí a utilizací volného amoniaku je rozhodující pro udržení dobrého
zdravotního stavu ryb. U kostnatých ryb za normálních okolností, kdy koncentrace
exogenního amoniaku v prostředí je nízká, přechází amoniak z krve ryb prostřednictvím žaber
pasívní difůzí do vody. Pokud se ryby pohybují v prostředí s vysokou koncentrací amoniaku,
může být exkrece endogenního dusíkatého odpadu trávení narušena nebo i zastavena
(Cameron and Heisler, 1983).
Rovnováha mezi produkcí amoniaku a jeho exkrecí může být narušena mnoha různými
faktory. Ryby, které jsou vyčerpány fyzicky nebo stresem nebo ryby hladovějící zvyšují
produkci amoniaku a jsou mnohem citlivější k exogennímu amoniaku v prostředí (Randall
and Tsui, 2002).
Některé druhy ryb mohou tolerovat i vysoké koncentrace amoniaku v prostředí. Ryby mají ve
svém organismu systém, který je chrání před výkyvy koncentrací amoniaku v krvi po
nakrmení. Ze studie Randala and Tsui (2002) vyplývá, že krmené ryby využívají významnou
detoxifikační strategii obrany mozku tvorbou glutaminu. V postlarválním stadium u pstruha
duhového, kdy se nemůže uplatnit detoxikace prostřednictvím ornitinového ureosyntetického
cyklu je prokázán detoxikační mechanismus cestou konverse amoniaku a glutamátu na
glutamin působením enzymu glutamin syntetasy (Ip et al, 2001., Randall and Tsui, 2002).
U ryb i u savců je aktivita glutamin syntetasy mnohem vyšší v mozku než v ostatních tkáních
(Wright et al., 2007). Také další autoři (Cooper and Plum, 1987) předpokládají, že primární
funkcí glutamin syntetasy v mozku savců je protektivní účinek před toxickými účinky
amoniaku. Tyto předpoklady potvrzují u ryb i autoři Ip et al. (2001). Zásoby glutaminu ve
tkáních mohou být u masožravých ryb podle těchto autorů využívány jako oxidativní substrát
pro návrat do normálního stavu. Tvorba glutaminu je pro ryby důležitá detoxikační cesta.
Za určitých okolností může být organismus ryb ohrožen produkty vlastního metabolismu.
Tímto závažným stavem je autointoxikace amoniakem, která může vést až k masivním
úhynům v chovech ryb.
Vysoké plasmatické koncentrace amoniaku za tohoto stavu způsobují symptomatické změny,
které jsou obdobné jako projevy vysokých externích koncentrací amoniaku. Koncentrace
amoniaku může být v krevní plasmě zvýšena i více než 5 -10 x (Svobodová et al., 1997).
K autointoxikaci může dojít při náhlém výrazném poklesu teploty vody, zvláště po nakrmení
ryb (Svobodová, 1970).
Vylučování amoniaku žábrami může být výrazně omezeno jejich poškozením. Stres narušuje
osmoregulační funkce u ryb. Déletrvající stres může vést k poškození žaber na buněčné
úrovni a tím výrazně přispívá k autointoxikci (Mazeaud et al., 1977).
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Výlov, veškeré manipulace s rybami včetně transportu, náhlý pokles teploty vody a změny
v obsahu rozpuštěného kyslíku patří k hlavním faktorům, které mohou vést u ryb ke stavu
autointoxikace amoniakem.
Časté manipulace s rybami a technologické zásahy, ke kterým může docházet při farmovém
velkochovu, deficity ve výživě ryb, častá manipulace s nimi, vysoká obsádka ryb v chovných
systémech a s tím související snížená kvalita vody, nižší obsah rozpuštěného kyslíku,
nevhodné proudění vody a aplikace preventivních a léčebných zákroků vyvolávají u ryb
chovaných ve velkochovu stresové reakce, jejichž důsledkem jsou často závažné metabolické
a osmoregulační poruchy. Při dlouhodobém působení těchto vlivů může stresové zatížení
rybího organizmu způsobit i úhyny ryb (Ashley, 2007).
Technologie produkce tržních ryb v České republice (ČR) podléhá platným zákonným
ustanovením a prováděcím předpisům podle platné legislativy a vychází z nejnovějších
vědeckých poznatků. Společnost Rybníkářství Pohořelice,a.s. úzce spolupracuje v oblasti
výzkumu s vědeckými institucemi a pracovišti v ČR, především s VÚRH ve Vodňanech,
Ústavem obratlovců Akademie věd ČR v Brně, JČU České Budějovice, VFU Brno
a MENDELU Brno.
Samotný chov ryb je pod pravidelnou kontrolou veterinárního specialisty, který provádí
kontroly nejen zdravotního stavu ryb. Ryby v rybnících jsou monitorovány průběžně i během
hodpodářského roku příslušným veterinárním specialistou, který sleduje zdravotní stavy.
Zootechnik společnosti zaznamenává výživové parametry a přírůstky v průběhu roku.
V pravidelných intervalech je chov pod kontrolou SVS i při výlovech, nakládkách, přepravě a
dalších manipulacích s rybami. Každoročně probíhají audity na uvedené činnosti. Kromě
uvedeného probíhá provozní kontrolní dohled na rybnících, provozech líhní i provozu sádek.
Vedení firmy dbá na neustálé vylepšování provozního vybavení tak, aby nedocházelo ke
stresování ryb, případně jejich poškozování. Každá manipulace s rybami probíhá tzv.
„mokrou cestou“. Je používána plastová manipulační technika - plastové vaničky, kádě,
brakovací stoly, přepravní bedny. Aby nedocházelo k poškozování těla ryb, musí být
používána bezuzlíkatá síťovina, která je šetrná k povrchu rybího těla.
Při přepravě v přepravních tancích je používána jen kvalitní, zdravotně nezávadná voda ze
sádek, která musí odpovídat přísným kriteriím.
Při výlovech je zabezpečen rozvod vody do všech kádí. Manipulace s rybami je omezena na
dobu nejnutnější a zbytečně se nesmí prodlužovat. Počty ryb jsou pro transport určeny dle
technického vybavení vozidel a přepravní vzdálenosti, dále podle druhu a hmotnosti
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přepravovaných ryb. Veškeré manipulace s rybami jsou prováděny šetrně s ohledem na
welfare ryb tak, aby se předcházelo zbytečnému stresu ryb.
Proces technologie v Rybníkářství Pohořelice a.s. se řídí Základními zásadami při dodržování
správné výrobní praxe v chovu ryb v podmínkách firmy Rybníkářství Pohořelice a.s (Osička,
2005). Pracovníci firmy jsou pravidelně 1x za rok proškoleni v oblasti platné legislativy – tj.
zákon č. 77/2004 Sb., vyhláška č.382/2004 Sb. a zákon č. 149/2004 Sb.
V roce 2006 prošla úspěšně firma Rybníkářství Pohořelice a.s. kontrolní misí z EU
DG/SANCO/8040/2006, která velmi přísně posuzovala i celý technologický proces včetně
způsobu hlubokého omračování a usmrcování ryb.
Výsledkem celého technologického procesu Rybníkářství Pohořelice a.s. je produkce
kvalitních zdravých ryb a po všech stránkách plnohodnotné potraviny - rybího masa s jeho
nezastupitelným místem ve spotřebním koši
Cílem naší studie bylo zjištění objektivních podmínek kapra obecného těsně po výlovu
a posouzení jeho adaptace na změnu prostředí po přemístění do sádek.
MATERIÁL A METODY
Pro studii byl vybrán kapr obecný (Cyprinus carpio L., 1758) linie Pohořelický lysec, tržní
velikosti, pocházející ze standardních podmínek chovu v rybníce s přirozeným zdrojem
potravy a přikrmováním. Do studie byly zařazeny ryby tržní velikosti o váze 2,0 ± 0,3 kg.
Ryby byly usmrceny po předcházejícím hlubokém omráčení a krev byla odebrána
heparinizovanou jehlou. Odběry krve byly situovány do podzimního období, kdy nastává
vzhledem ke klimatickým podmínkám útlum metabolismu ryb a ryby přestávají přijímat
potravu. Odběry krve byly rozvrženy tak, aby bylo podchyceno období těsně před výlovem,
výlov a období po výlovu v pravidelných časových intervalech. Ryby byly po výlovu
převezeny standardním způsobem za zachování přepravních podmínek pro živé ryby
a podmínek welfare a přemístěny na sádky, kde přetrvávají do doby expedice ke spotřebiteli.
Vzdálenost sádek od místa výlovu je do 10 km. Voda v sádkách byla intenzivně
provzdušňována přítokem čisté vody. Počet ryb v každém odběrovém termínu byl přibližně
stejný. Krve ryb byly vždy odebrány od 12 až 13 kusů kapra obecného.
První odběr krve ryb se uskutečnil 2 týdny před výlovem, druhý odběr byl uskutečněn po
výlovu a transportu 1. den pobytu ryb na sádkách, třetí a čtvrtý odběr se uskutečnil
v pravidelných 2-týdenních odstupech po předcházejícím odběru. Všechny ryby k odběru
krve pocházely vždy ze stejné sádky a byly vybrány náhodným výběrem s přihlédnutím
k přibližně srovnatelné velikosti.
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Pro měření koncentrací amoniaku v krvi byla zvolena a použita metoda měření na přístroji
Blood Ammonia Meter, PocketChemBA (Japan) po provedené kalibraci. Koncentrace
amoniaku byla měřena v plné krvi ihned po odběru. Výsledky koncentrace amoniaku v krvi
v µmol/L byly odečteny s přesností na 1,0 µmol/L. Analýza krve ryb byla provedena
okamžitě po odběru vzorku krve.
Pro vyhodnocení fyzikálně-chemických parametrů vody byly zaznamenány teplotní údaje ve
°C a rozpuštěný kyslík v mg/L. Obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě byl měřen a poskytnut
pro účely této studie obsluhou sádek.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Výsledky koncentrace amoniaku v krvi ryb byly pro jednotlivé odběrové intervaly
průměrovány a byla vypočtena směrodatná odchylka měření. Počty ryb zařazených do studie
a počet analyzovaných vzorků krve jsou uvedeny v tabulce Tab. 1.
Tab. 1: Počet vzorků krve k analýze
Termín

Počet ryb

Vzorky krve*

1.

12

11

2.

12

11

3.

13

12

4.

12

11

Pozn. * z analýzy byly vyloučeny vysrážené vzorky krve

Výsledky naměřených průměrných koncentrací amoniaku v krvi ryb z jednotlivých
odběrových termínů se pohybovaly v intervalu od 98,3 ± 56µmol/L do 141,4 ± 31 µmol/L.
V prvním odběrovém termínu byla průměrná koncentrace amoniaku v krvi ryb
115,8 ± µmol/L (2 týdny před výlovem), ve druhém termínu 104,3 ± 53,6 µmol/L (1.den po
výlovu), ve třetím termínu 141,4 ± 30,9 µmol/L (2 týdny od výlovu) a ve čtvrtém termínu
98,3 ± 56,2 µmol/L (čtyři týdnu od výlovu). Přehled změn koncentrací amoniaku v krvi ryb
s průběhem teplotních změnv jednotlivých termínech odběru je uveden v grafu (Obr. 1).
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Obr. 1: Průběh teplot a koncentrací amoniaku v krvi ryb ve sledovaném období
Současně s teplotními parametry byl monitorován i obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě.
Koncentrace rozpuštěného kyslíku byla ve všech odběrových termínech ve vodě ze sádky v
rozmezí hodnot od 5,0 mg/L do 6,6 mg/l. Voda z chovného rybníka měla obsah rozpuštěného
kyslíku v lovišti v době výlovu 3,7 mg/L. Přehled hodnot rozpuštěného kyslíku ve vodě je
uveden v tabulce Tab. 2.
Tab. 2: Koncentrace rozpuštěného kyslíku
Date
1.

Dissolved oxygen
(mg/L)
6,0

2.

6,6

3.

5,0

4.

5,0

Naše studie byla časově situována do období, kdy se ryby nacházejí v metabolickém útlumu
s prázdným nebo minimálně zaplněným trávicím traktem.
K měření koncentrací amoniaku v krvi ryb byla zvolena metoda, která umožňuje okamžité
stanovení koncentrace amoniaku v plné krvi s přesností stanovení 1 µmol/L. Narozdíl od
jiných metod, které jsou k dispozici (enzymatická spektrofotometrická metoda) není třeba
provést do 30 minut po odběru krve separaci plasmy, její uchování na ledu a transport vzorků
s analýzou v laboratoři nejdéle do 3 hodin po odběru krve. Tyto podmínky jsou v terénu při
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odběru většího počtu vzorků těžko proveditelné. Prodloužení intervalu nebo zanedbání
podmínek před analýzou může vést k nepřesným a zkresleným hodnotám amoniaku v krvi.
Námi naměřené koncentrace amoniaku v krvi kapra obecného Cyprinus carpio L. z chovu
k tržní produkci byly ve sledovaném období nízké a pohybovaly se v rozmezí od 98,3 do
µmol/L do 141,4 µmol/L. Tyto hodnoty jsou v souladu s autory Spurný a Mareš (1997)
a dalšími (Svobodová, 1970), kteří uvádí, že v zimním období se koncentrace amoniaku v krvi
ryb vyskytují v hodnotách 50 – 100 µmol/L. Ryby mají utlumený metabolismus a nepřijímají
potravu. Ryby po výlovu jsou udržovány přibližně 2 měsíce na sádkách, kdy rovněž
nepřijímají potravu. V tomto období u nich dochází ke snížení hmotnosti, k výrazným
hematologickým změnám, současně i k výrazné hypoproteinemii (Svobodová et al., 1997a).
S hypoproteinemií souvisí i snížení koncentrace krevního amoniku.
Wicks and Randall, 2002 konstatují, že endogenní koncentrace amoniaku v krvi pstruha
duhového kolísá s příjmem potravy.
Tepolota vody a její prudký pokles je faktor ohrožující ryby autointoxikací. Podle Svobodové
(1970) a Spurného (1998), je náhlá změna teploty vody o 2-5°C nebezpečná. Může nastat
právě transportem ryb po výlovu na sádky, které jsou napájeny ze zdroje vody o nižší teplotě
(Svobodová, 1997a).
Naše studie byla provedena v období, kdy ryby mají prázdný zažívací trakt a jejich endogenní
produkce amoniaku není tedy potravou ovlivněna. Naše výsledky potvrdily výraznější pokles
teploty vody na sádce v období mezi druhým a třetím odběrovým termínem, které se projevilo
statisticky významným zvýšením koncentrace amoniaku v krvi (P ˂ 0,05). Toto zvýšení bylo
v rozmezí hodnot amoniaku běžných u sladkovodních ryb v zimním období (Spurný, 1998,
Svobodová, 1997a) a ryby neohrozilo na životě. Tyto závěry potvrzuje i další studie
(Lemly, 1996) u ryb v zimních měsících.
Časový odstup od počátku sádkování a doba hladovění kapra obecného nepotvrdila výrazný
vliv na změnu koncentrace krevního amoniaku. Jediné zvýšení koncentrace amoniaku v krvi
ryb ve sledovaném období jsme zaznamenli v souvislosti s větším poklesem teploty vody na
sádce.
ZÁVĚR
Ryby jsou citlivé ke stresu i ke změnám vodního prostředí. Mají vybudovány mechanismy,
které je mohou před těmito změnami a jejich nebezpečnými účinky do určité míry chránit.
Naše studie neprokázala žádné významně zvýšené koncentrace amoniaku po výlovu
a přemístění ryb do sádek. Zvýšení koncentrace amoniaku v krvi uprostřed sledovaného
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období souviselo s výraznou změnou klimatických podmínek, náhlým ochlazením a snížením
teploty vody v sádkách. Zvýšení koncentrace amoniaku nebylo pro ryby nebezpečné
a neohrozilo jejich zdravotní stav.
Tato studie potvrdila dobrou úroveň adaptace ryb na výlov a transport do sádek bez
významného zvýšení koncentrací amoniaku v krvi. Studie tak potvrdila i správné postupy
a šetrné nakládání s rybami při manipulacích a transportu na sádky podle pravidel welfare.
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FTALÁTY V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ ČECH
PHTHALATES IN AGRICULTURAL SOILS OF BOHEMIA
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 of Bohemia. The monitoring was
performed in seven regions of the Czech Republic: Středočeský, Plzeňský, Karlovarský,
Ústecký, Liberecký, Pardubický and Jihočeský. The soil samples were taken from the
following cultures: arable land, permanent grassland, hop-field and not cultivated soil. The
soil samples were lyophilized and extracted with acetone:hexane (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 0.23 to 1.36 mg.kg–1 of dry weight. The concentrations of DEHP ranged from
0.09 to 0.43 mg.kg–1 of dry weight.
Keywords: soil, di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP)
ÚVOD
Estery kyseliny ftalové jsou široce využívané chemické látky. Díky své stabilitě a nízké
těkavosti při vyšší molekulové hmotnosti jsou velmi vhodné jako změkčovadla plastů
(Jianlong et al., 2004). U ftalátů a jejich metabolitů byl zjištěn potenciálně škodlivý účinek
pro člověka (Arcadi et al., 1998, Matsumoto et al., 2008).
Vzhledem k jejich nízké rozpustnosti ve vodě a vysokým oktanol-voda koeficientům, mají
tendenci hromadit se v půdě, sedimentech a biotě. Dále bývají často zjištěny ve vzduchu,
vodě, lidských tkáních a výluzích ze skládek (Wensing et al., 2005, Fromme et al., 2002,
Yuan et al., 2002, Lin et al., 2003, Klamer et al., 2005, Xie et al., 2005, Peijnenburg et al.,
2006, Fernandez et al., 2007, Schwarzbauer et al., 2002, Zheng et al., 2007).
Ke kontaminaci zemědělských půd může docházet atmosférickou depozicí, únikem oleje ze
zemědělských strojů nebo častým hnojením jak umělými tak i organickými hnojivy (Vikelsoe
et al., 2002, Cai et al., 2006). Hlavním zdrojem ftalátů v půdách, které nejsou ošetřeny
čistírenskými kaly, je ovšem atmosférická depozice (Staples ed., 2003). Rostlina spolu
s příjmem živin přijímá i toxické látky. Důležitým faktorem je druhová specifičnost
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v citlivosti plodin pro příjem esterů kyseliny ftalové (Dueck et al., 2003; Yin et al., 2003).
Hromadění esterů kyseliny ftalové v půdě může tedy vést ke kontaminaci potravního řetězce.
Stanovení

ftalátů

v

pevném

vzorku

z environmentální

matrice

pomocí

plynové

chromatografie a vysokoúčinné kapalinové chromatografie obvykle vyžaduje dva kroky,
extrakci a čištění. Nové extrakční techniky jsou většinou instrumentální pod zvýšeným tlakem
anebo teplotou. Tyto techniky zahrnují nadkritickou fluidní extrakci (SFE), extrakci kapalinou
pod tlakem (PLE) a mikrovlnnou extrakci (MAE). Nicméně SFE a PLE znamenají vysoké
náklady na zařízení (Liang et al., 2010). Pravděpodobně jednou z nejjednodušších
a nejlevnějších metod díky nízké spotřebě rozpouštědel v kombinaci s poměrně krátkou
dobou extrakce je extrakce ultrazvukem (Vikelsoe et al., 2002, Wang et al., 2002). Proto byla
tato metoda extrakce zvolena i v naší studii.
Cílem studie tedy byla analýza dibutyl ftalátu a di-2-ethyhexyl ftalátu ve vzorcích zemědělské
půdy.
MATERIÁL A METODA
Vzorky půd byly odebírány ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem
zemědělským v Brně. Vzorky půd byly získány z 21 vybraných pozorovacích ploch v oblasti
kraje Středočeského (7 ploch), Plzeňského (4 plochy), Karlovarského (1 plocha), Ústeckého
(4 plochy), Libereckého (1 plocha), Pardubického (2 plochy) a Jihočeského (2 plochy).
Odběr vzorků byl proveden ze svrchních horizontů a to: orná půda – 0 – 25 cm, trvalé travní
porosty – 0 – 10 cm, chmelnice – 10 – 40 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 21 vzorků zeminy.
Analýza všech vzorků byla prováděna duplicitně, celkový počet analyzovaných vzorků byl
tedy 42. Z každého vzorku bylo odebráno asi 10 g půdy, ty byly opět zmraženy a poté
zlyofilizovány. 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 dosušeny dusíkem do sucha
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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
Výsledné koncentrace dibutyl ftalátu, di-2-ethylhexyl ftalátu a celkové koncentrace obou
ftalátů zjištěné na jednotlivých sledovaných plochách v roce 2012 jsou uvedeny v následující
tabulce Tab. I
Tab. I: Koncentrace PAE (mg.kg-1 suš.) na jednotlivých katastrálních územích
K. ú.

Kultura

DBP

Sedlec u Líbeznic
Filipov u Čáslavi
Příbram
Lhota u Příbramě
Kutná Hora 1
Hlízov
Kutná Hora 2
Dražíc
Kladruby
Červený Hrádek u Plzně
Zruč
Křimice
Sytno
Jenišov
Panenský Týnec
Louny
Žatec
Lubenec
Rádlo
Újezd u Sezemic
Záhraď

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
TTP
OP
OP
CH
TTP
TTP
NO
OP

0,40
0,51
0,99
0,36
0,40
0,45
0,31
0,26
0,62
0,41
1,16
1,36
0,39
0,32
0,30
0,23
0,51
1,01
0,57
0,38
0,80

DEHP
∑DBP a DEHP
-1
mg.kg
0,15
0,55
0,25
0,76
0,24
1,23
0,14
0,50
0,43
0,83
0,09
0,54
0,20
0,51
0,22
0,48
0,28
0,90
0,12
0,53
0,34
1,50
0,35
1,71
0,24
0,63
0,30
0,62
0,32
0,62
0,27
0,50
0,38
0,89
0,37
1,38
0,20
0,77
0,25
0,63
0,18
0,98

OP – orná půda, TTP – trvalý travní porost, CH – chmelnice, NO – neobhospodařováno

Koncentrace dibutyl ftalátu v této studii se pohybovala v rozmezí od 0,23 mg.kg-1 suš. (Louny
– orná půda) do 1,36 mg.kg-1 suš. (Křimice – orná půda). Koncentrace di-2-ethylhexyl ftalátu
se pohybovala v rozmezí od 0,09 mg.kg-1 suš. (Hlízov – orná půda) do 0,43 mg.kg-1 suš.
(Kutná Hora 1 – orná půda). Celkové koncentrace obou ftalátů se potom pohybovaly
v rozmezí od 0,48 mg.kg-1 suš. (Dražíc – orná půda) do 1,71 mg.kg-1 suš. (Křimice – orná
půda).
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Obsah esterů kyseliny ftalové v půdě byl analyzován i v dalších státech Evropy (Gibson et al.,
2005, Vikelsoe et al., 2002) a světa (Carrara et al., 2011, Xu et al., 2008, Yuan et al., 2002,
Zeng et al., 2009). Lze konstatovat, že hodnoty zjištěné v dalších státech Evropy a v Brazílii
(Carrara et al., 2011) jsou srovnatelné s hodnotami zjištěnými v této studii, tzn., že se
stanovené hodnoty koncentrací pohybují v řádech setin až jednotek mg.kg-1 suš. Hodnoty
zjištěné v dalších studiích se pohybují v řádech jednotek až desítek mg.kg-1 suš.
ZÁVĚR
Při srovnání hodnot koncentrací esterů kyseliny ftalové v zemědělské půdě Čech sledovaných
v této studii s Metodickým pokynem vydaným Ministerstvem životního prostředí České
republiky lze konstatovat, že nedošlo k překročení žádné z hodnot uvedené v tomto pokynu.
SOUHRN
Cílem práce byl monitoring esterů kyseliny ftalové: dibutyl ftalátu a di-2-ethyhexyl ftalátu
v zemědělských půdách. Monitoring uvedený v této studii zahrnoval 7 krajů České republiky:
Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Pardubický a Jihočeský kraj.
Vzorky půdy byly odebrány z těchto kultur: 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 0,23 to 1,36 mg.kg–1 suš. Koncentrace DEHP se
pohybovala v rozmezí 0,09 to 0,43 mg.kg–1 suš.
Klíčová slova: půda, di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP), dibutyl ftalát (DBP)
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VLIV PŘÍDAVKU KVASINKOVÉ KULTURY V TMR DOJNIC NA UKAZATELE
BACHOROVÉHO TRÁVENÍ A OBSAH MLÉČNÝCH SLOŽEK
THE EFFECT OF ADDITION OF YEAST CULTURE IN THE TMR COWS ON
RUMINAL DIGESTION CHARACTERISTICS AND CONTENT OF MILK
COMPONENTS
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ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effect of yeast culture (Saccharomyces cerevisiae
SC 47) addition in the diet of dairy cows on their rumen fermentation and milk production.
Animals received a diet TMR based of good maize silage with a higher dry matter content
(14 kg), 14 kg of lucerne-grass haylage, 5 kg of crushed ears of maize, 5 kg of beet pulp
silage, 3 kg of crimped wheat, 2 kg of meadow hay, and 7.0 kg feed mixture. The yeast
culture (5 g/day) was added to the mixture. The supplementation of yeast culture showed
a positive effect on ruminal VFA production by the experimental group of Holstein cows in
comparison with the control, higher production (P< 0.05) on sampling day 30 and 60 (114 ±
25.44a vs. 125 ± 26.49b, resp. 146 ± 32.47b vs. 149 ± 36.64d). The average concentration of
ammonia was higher by cows in the control group, and the difference vs. the treated group
was significant. The difference in the number of protozoa of cows in the control and
experimental groups was significantly (P< 0.01) different (353± 6.97A vs. 386± 3.91C ths /1
ml of rumen fluid), resp. 343± 4.77B vs 398± 6.51D. Average daily FCM milk production was
higher in the experimental group (38±3.33b vs 33±1.64 a).
Keywords: cows, yeast culture, rumen fermentation, milk production
ÚVOD
Kvasinky a kvasinkové kultury patří v současné době k často používaným nutričním aditivům
pro dojnice. Jejich efekt spočívá v pozitivním vlivu na bachorovou fermentaci a tím současně
stimuluje produkční zdraví zvířat a užitkovost. Kvasinky využívají zbytkový kyslík
v bachoru, který se do něho dostává především s krmivem, a tím příznivě působí na anaerobní
prostředí (Calsamiglia et al., 2006; Wallace 1996). Odbouráváním lehce rozpustných
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sacharidů v bachoru kvasinkové kultury regulují rychlost fermentace, svou činností stimulují
bakterie utilizující laktát a tím se zvláště podílejí na stabilizaci pH v bachoru a omezují jeho
časté výkyvy během dne (Calsamiglia et al., 2006; Chaucheyras et al., 1995; Sauvant et al.,
2007; Wallace, 1996; Williams et al., 1991) a další. Stimulací celulolytické aktivity ruminální
mikroflóry dochází často ke zvýšení dobrovolného příjmu sušiny a tím i k většímu příjmu
živin i energie, umožňující zvýšení mléčné produkce. Zhang et al. (2000) a Strohlein (2003)
konstatují, že přídavek kvasinek Saccharomyces cerevisiae do krmné dávky laktujících dojnic
zvyšuje produkci mléka a obsah mléčných složek (Erasmus et al., 1992). Řada prací
pojednávající o účinku kvasinek na užitkovost dojnic uvádí zvýšení produkce mléka o 7 –
10%, mléčného proteinu o 0,1 – 0,2%, mléčného tuku o 0,1 – 0,2% a denní přírůstek se
zvyšuje o 5 – 10 % při nižší ztrátě tělesné kondice. Ve většině pokusů byla zaznamenána
zvýšená produkce o 1,4 – 1,8 litrů. Günther (1989) informuje, že největší efekt kvasinek je
patrný v průběhu prvních 100 dnů laktace.
Cílem práce bylo ověřit vliv přidané kvasinkové kultury do TMR na vybrané biochemické
ukazatele bachorového trávení dojnic a kvalitu produkce.
MATERIÁL A METODY
Pokus byl založen na 12 dojnicích plemene Holstein, které byly rozděleny do 2 vyrovnaných
skupin co do užitkovosti, fáze laktace a živé hmotnosti. Pokusná perioda trvala 120 dní.
Dojnice byly krmeny 3 krát denně stejnou směsnou krmnou dávkou (TMR) s tím, že pokusná
skupina krav

dostávala do

krmné směsi

přídavek

kvasinkové

kultury Biosaf®

(Saccharomyces cerevisiae – SC 47). Kvasinková kultura byla přidávána v množství 5 g na ks
a den. Krávy kontrolní skupiny dostávaly stejnou TMR, ale bez přídavku kvasinek. Zbytky
krmiva byly odstraňovány vždy před následným krmením. Dojnice byly dojeny dvakrát
denně. Vzorky bachorové tekutiny byly odebírány pomocí jícnové sondy metodou podle
Hofírka and Dvořáka (2002) vždy 3 hodiny po nakrmení měsíc před pokusem a v průběhu
pokusu. Bachorová tekutina byla analyzována na obsah TMK, relativ. % kyseliny octové,
propionové, máselné, hodnotu pH, amoniaku a počet infuzorií. TMK byly analyzovány
metodou plynové chromatografie a amoniak byl stanoven metodou popsanou dle AOAC
(1980). Celkový obsah infuzorií byl stanoven metodou popsanou podle Hofírka a Dvořáka
(2002). Dosažené hodnoty byly porovnány s referenčními hodnotami podle Vrzguly et al.
(1990). Mléko bylo analyzováno na základní mléčné složky s použitím standardních postupů.
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VÝSLEDKY A DISKUSE
Výsledky ověřování přídavku kvasinkové kultury SC–47 na biochemické indikátory
bachorového trávení dojnic jsou prezentovány v tabulce 1 a srovnány s referenčními
hodnotami. Hodnoty ukazují, že pH hodnota bachorové tekutiny krav pokusné skupiny je
v referenčním rozmezí 30 a 60 dnů nižší (6,27±0,3; resp. 6,3±0,01), než byla zjištěna u krav
kontrolní skupiny po 30 (6,48±0,02) resp. po 60 dnech (6,4±0,06). V podmínkách tohoto
pokusu se tedy zcela nepotvrdily závěry některých autorů (Kamra et al., 2002) o tom, že se
zvýší stabilizace pH bachorové tekutiny při přídavku kvasinkové kultury. Naopak byla
potvrzena publikovaná zjištění Kunga et al. (1997), Putnama et al. (1997), Garga et al. (2000),
kteří rovněž ve svých pokusech nezjistili stabilizující efekt kvasinek na bachorové prostředí.
Dosažené výsledky vlivu kvasinkové kultury na produkci TMK naznačují, že přídavek
kvasinkové kultury vedl ke zvýšení (P<0.05) produkce TMK (124,98±26,49 mmol/l po
30 dnech, resp. 149,14±36,64 mmol/l po 60 dnech) ve srovnání s kravami kontrolní skupiny
(114,36±25,44 mmol/l po 30 dnech, resp. 145,46±32,47 mmol/l po 60 dnech). Výrazný nárůst
byl zjištěn v obou odběrových termínech. Dosažené výsledky se shodují se zjištěními jiných
autorů (Pestevsek et al. 1998; Brydl et al., 1995; Kamra et al., 2002 a ostatní). Přídavek
kvasinek v podmínkách našeho pokusu resultoval lepší využití amoniaku (8.045±0.18 mmol/l;
resp. 7,92±0,072 mmol/l; resp. 7,69±0,13 mmol/l) ve srovnání s dojnicemi v kontrolní
skupině (8,95±0,034 mmol/l; resp. 8,46±0,32 mmol/l; resp. 8,15±0,16 mmol/l). Rozdíl
v obsahu amoniaku mezi oběma skupinami dojnic byl signifikantně významný (P<0,05). Naše
výsledky potvrzují zjištění Kamra et al. (2002), Alshaikh et al. (2002). Také Enjalbert et al.
(1999), Nursoy and Baytok (2003) a Strohlein (2003) referují o redukci tvorby amoniaku
v bachorové tekutině krav po přídavku kvasinek. Na druhé straně Putnam et al. (1997)
nepozorovali žádný významný vliv po přídavku kvasinek na obsah amoniaku v bachoru,
zatímco Newbold et al. (1990) prokázali dokonce i zvýšený obsah. Dosažené výsledky
v obsahu infuzorií v bachorové tekutině krav s přídavkem kvasinek naznačují statisticky
významnou stimulaci bachorové aktivity infuzorií vyjádřeno jejich vyšším (P<0,01)
zastoupením (345,67±9,898 tis./ml, resp. 386±3,910 tis./ml, resp. 398 tis.±6,511 tis./ml).
Naproti tomu jiné studie (Eramus et al, 1992; Putnam et al, 1997; Yoon a Stern, 1996)
ukazují, že počty mikroorganismů a infusorians v bachoru nebyly ovlivněny přidáním
kvasnic, nebo že se jejich počet i snížil. Kamra et al. (2002) došel také k závěru, že přidání
kvasinek kultury nemá vliv na počet infusorians v bachoru. Hodnoty zjištěné v našem
experimentu jsou tak v dobré shodě se závěry jiných autorů (Sune, 1998; Ando et al, 2004;
Strzetelski et al, 1996;. Alshaikh et al, 2002). Na základě analýzy vlivu kvasinkové kultury na
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mléko, resp. obsah mléčných složek se ukazuje, že nejvyšší účinnost produkce mléka byla
zjištěna u krav z experimentální skupiny (48,7 ± 4,54 l), ve srovnání s kravami kontrolní
skupiny (44,43 ± 4,98 l) ve 112 dnech laktace. Trend k vyšší dojivosti krav v experimentální
skupině přetrvávaly i později, pokud šlo o odběru vzorků. Krávy z experimentální skupiny
dosáhly vyšší produkce mléka o 5,8 %, resp. 4 %, resp. 2,3 % ve srovnání s kravami kontrolní
skupiny. Pozitivní vliv kvasinkové kultury na produkci mléka byl dále potvrzen Dawson
a Tricario (2002), Kung et al. (1996) a Sinclair et al. (2006). Také Roth et al. (2007) došli
k závěru, že doplněk živých kvasinek do krmné dávky měl za následek zvýšení produkce
mléka FCM o 1,7 kg ve srovnání s dojnicemi v kontrolní skupině. Na druhé straně Erdman
a Sharma (1989), Alshaikh et al. (2002), Cooke et al. (2007), Dann et al. (2000) a další autoři
nepozorovali žádný pozitivní vliv přídavku kvasinek na efektivnost produkce mléka.
Tab. 1: Průměrné biochemické ukazatele bachorové tekutiny krav pokusné a kontrolní skupiny
Skupina

Kontrolní

Pokusná

Dny
sledování
0.

pH

TMK (mmol/l)

6,49±0,04

113±25,38

/

8,95±0,03

/

341±6,53

/

30.

6,47±0,02

114±25,44

a

8,46±0,32

a

353±6,97

A

60.

6,4±0,06

146±32,47

b

8,15±0,16

b

343±4,77

B

0.

6,62±0,03

114±24,84

/

8,05±0,18

/

346±9,90

/

30.

6,26±0,03

125±26,49

c

7,92±0,07

c

386±3,91

C

60.

6,29±0,01

149±36,64

d

7,69±0,13

d

398±6,51

D

6.2-6.8
80-120
/
6.00-16.00
a, b, c, d – (P< 0.05); A, B, C, D – (P< 0.01)

/

300-500

/

Referenční hodnota

NH3 (mmol/l)

Infusoria (tis./ml)

Mléko krav v experimentální skupině vykazovalo také vyšší obsah mléčného tuku
v jednotlivých měsících (3,6 ± 0,71%, resp. 3,45 ± 0,51 %, resp. 3,76 ± 0.19 %) ve srovnání
s mlékem krav v kontrolní skupině (2,93 ± 0,5%, resp. 3,13 ± 0,59%, resp. 3,34 ± 0,4%.
Dosažené výsledky ukazují, že přidání kvasinkové kultury mělo pozitivní vliv na produkci
mléka krav v experimentální skupině. Účinek je dokládán zvýšením mléčného tuku a obsahu
bílkovin u krav experimentální skupiny. Všechny rozdíly byly statisticky významné (P <0,05)
ve prospěch pokusné skupiny. Podobně, Zhang-Ying Lai et al. (2000) uvádějí zvýšení
efektivity produkce mléka, bílkovin, laktózy a sušiny u krav s přídavkem Sacharomyces
cerevisiae jako doplněk v dietě o 7,1% (2,01 kg), 20,2% (175,6 g), 8,6% (68,4 g ), 7,9%
(104,3 g) a 11% (361,4 g) ve srovnání s kravami kontrolní skupiny. Také Henderson (2004)
a Wohlt et al. (1991) potvrdili pozitivní vliv kvasinkových kultur na denní produkci mléka,
která se zvýšila až o 2 litry.
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Tab. 2: Produkce a složení mléka

Skupina
Kontrolní

Dny Produkce
laktace
mléka
(L)
11344
±1155

Pokusná

305

11647
±1314

FCM
(kg)

Tuk
(%)

Tuk
(kg)

Mléko
Protein (%)

Mléko
Protein (kg)

a

10164
±500

A

3,17
353
a
a
±0,63
±40,89

3,15
±0,24

a

357
±41,22

a

b

11714
±1016

B

3,75
433
b
b
±0,30
±33,92

3,27
±0,24

b

378
±36,85

b

Skupina

Produkce
mléka
(L/den)

FCM
(kg/den

Kontrolní

37±3,79

a 33±1,64 A

Pokusná

38±4,31

b 38±3,33 B

a, b, – (P< 0.05); A, B – (P< 0.01)

ZÁVĚR
Cílem práce bylo posoudit vliv příedavku kvasinkové kultury Saccharomyces cerevisiae (SC47) do směsné krmné dávky dojnic s vyšším obsahem škrobu na ukazatele bachorového
trávení dojnic, produkci a obsah mléčných složek v puerperální periodě krav. Kvasinkové
kultury signifikantně (P < 0.05) zvýšily produkci TMK v bachoru dojnic ve srovnání
s kontrolní skupinou. Přídavek kvasinek do diety snížil produkci amoniaku v bachorové
tekutině dojnic v pokusné skupině ve srovnání s kravami kontrolní skupiny. U krav pokusné
skupiny byl diagnostikován vyšší počet nálevníků, než u krav kontrolní skupiny. Tento rozdíl
byl statisticky vysoce významný (P < 0.01). Průměrná denní produkce FCM krav kontrolní
(38±3.33 kg) skupiny byla ve srovnání s pokusnou skupinou (38±4.31 kg) nižší.
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SOUHRN
Cílem práce bylo posoudit vliv kvasinkové kultury v krmné dávce laktujících dojnic na
ovlivnění bachorového trávení a na kvalitu mléka. Do pokusu bylo zařazeno celkem
12 dojnic, z toho 6 bylo v kontrolní a 6 v pokusné skupině.

Kvasinková kultura

Sacharomyces cerevisiae byla přidána dojnicím v pokusné skupině v dávce 6 g/ks a den
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zamíchaná v produkční směsi. Přídavek kvasinkového preparátu v dávce 6 kg/den statisticky
významně zvýšil denní tvorbu TMK a snížil množství amoniaku. Statisticky významné
rozdíly (P <0,05) byly zjištěny mezi průměrnými hodnotami nálevníků. Statisticky
nevýznamné rozdíly (P<0,05) byly nalezeny u hodnoty pH. Významné rozdíly byly také
nalezeny v relativním zastoupení podílu kyseliny propionové a máselné ze sumy Bavorových
TMK.
Klíčová slova: dojnice, kvasinková kultura, bachorové trávení, produkce mléka
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ANTIMIKROBIÁNÍ AKTIVITA ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ CINNAMOMUM
ZEYLANICUM, LAVANDULA X INTERMEDIA A THYMUS VULGARIS VŮČI
MIKROORGANISMŮM IZOLOVANÝCH Z KOZÍ SYROVÁTKY
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CINNAMOMUM ZEYLANICUM, LAVANDULA
X INTERMEDIA AND THYMUS VULGARIS ESSENTIAL OILS AGAINST
MICROORGANISMS ISOLATED FROM GOAT WHEY
Lenka Dostálová – Jitka Přichystalová – Lenka Detvanová – Libor Kalhotka
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
In this work, antimicrobial activity of essential oils of Cinnamomum zeylanicum, Lavandula
x intermedia and Thymus vulgaris was tested on microorganisms isolated from goat whey.
Primarily, gramnegative bacteria and enterococci were isolated from whey and then they were
identified by biochemical tests. Four gramnegative bacteria (Raoultella terrigena, Hafnia
alvei, Escherichia hermanii, Aeromonas hydrophila) and three enterococci (Enterococcus
faecium, E. solitarius, E. sulfureus) were identified. Antimicrobial activity of essential oils
was tested in three concentrations of essential oils (0,1, 1 and 10 %) by dilution method.
Suspension of bacteria and various volumes of essential oils were added into Tryptone Soy
Broth. Absorbance was measured during 24 hours. Essential oils have shown provable
antimicrobial effect on tested bacteria. Enterococci were more susceptible to inhibitory effects
of essential oils. Enterococcus faecium was the most inhibited by these essential oils.
Keywords: essential oils, antimicrobial activity, gramnegative bacteria, enterococci, goat
whey
ÚVOD
V posledních letech je věnována zvýšená pozornost antimikrobiálním účinkům látek
obsažených v rostlinách, jejichž pomocí by mohlo být dosaženo prodloužení údržnosti
potravin. Za jejich antimikrobiální schopnosti jsou odpovědné fytochemikálie, fenoly,
polyfenoly, esenciální oleje a mikronutrienty. Mechanismus účinku těchto látek není zcela
objasněn, některé způsobují narušení buněčných membrán, poškozují funkci buněčné stěny,
inhibují produkci nezbytných bakteriálních enzymů nebo inhibují dekarboxylázovou aktivitu
bakteriální buňky (Gyawali et Ibrahim, 2012; Nimje et al., 2013; Upta et al., 2013).
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Mezi rostliny, jejichž esenciální oleje by mohly být při konzervaci potravin použity, patří
i kultivar levandule lavandin 'Grosso' (Lavandula x intermedia), tymián obecný (Thymus
vulgaris, L.) a skořicovník cejlonský (Cinnamomum zeylanicum). Lavandin 'Grosso' je
kultivar vzniklý křížením Lavandula angustifolia, Mill. a Lavandula latifolia (Lis-Balchin,
2002). Hlavními složkami esenciálního oleje lavandinu jsou kafr a eukalyptol (Jianu, 2013).
Esenciální olej tymiánu patří k rostlinným látkám s nejsilnější antimikrobiální aktivitou. Jeho
esenciální olej je charakterizován vysokým obsahem monoterpenů, zejména fenolických
sloučenin thymolu a jeho izomeru karvakrolu, doprovázenými množstvím více či méně
biologicky aktivních sloučenin, jako je eugenol, p-cymen, linalool nebo borneol (El Bouzidi,
2013). Hlavní účinnou složkou esenciálního oleje kůry skořicovníku cejlonského je eugenol,
dále obsahuje cinnamyl acetát, methoxy cinnamaldehyd a další těkavé látky (Nimje et al.,
2013).
Antimikrobiálních účinků zmíněných látek by mohlo být využito pro prodloužení doby
údržnosti syrovátky. Syrovátka je, jakožto vedlejší produkt získaný při výrobě sýrů, tvarohů
a kaseinátů, bez následného upravení vhodným substrátem pro mikroorganismy, a to zejména
díky vysokému obsahu laktosy (Jeličić, 2008; Suková, 2006). Použitím esenciálních olejů by
mohlo dojít k potlačení růstu nežádoucích mikroorganismů.
MATERIÁL A METODY
V první fázi pokusu byly izolovány enterokoky a gramnegativní bakterie ze vzorků kozí
syrovátky, které byly odebrány na Farmě dojných a kašmírských koz v Šošůvce. Izoláty byly
následně identifikovány pomocí biochemických testů EN-COCCUStest a ENTEROtest 24
(Erba Lachema, Česká republika). Na identifikovaných bakteriích byla testována
antimikrobiální aktivita esenciálních olejů lavandinu 'Grosso', tymiánu obecného a kůry
skořicovníku cejlonského, a to zřeďovací metodou v agaru. Do zkumavek s živným médiem
(TSB – Tryptone Soy Broth, Biokar diagnostics, France) byly zaočkovány testované bakterie
o densitě 1 McFarland a k nim bylo napipetováno příslušné množství esenciálních olejů (EO).
Ty byly testovány ve třech koncentracích – 0,1 %, 1 % a 10 % objemových. Jako kontrola
růstu byly použity zkumavky s mikrobem, bez přidaného EO. Protože EO byly ředěny
v methanolu, byla připravena také kontrola pro zjištění citlivosti testovaných bakterií na toto
rozpouštědlo, v koncentraci 1 %. Připravené zkumavky byly inkubovány při 30 °C po dobu
celkem 24 h. Růst, či naopak inhibice, mikroorganismů byl sledován měřením absorbance
po 2, 4, 6, 8, 10 a 24 hodinách kultivace. Absorbance byla měřena při vlnové
délce λ = 550 nm.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
V Tab. 1 je uveden přehled identifikovaných izolátů ze vzorků kozí syrovátky. Identifikovány
byly čtyři gramnegativní bakterie a tři enterokoky.
Tab. 1: Přehled identifikovaných mikroorganismů
Skupina MO
Gramnegativní bakterie

Identifikovaný druh
Raoultella terrigena
Hafnia alvei
Escherichia hermanii
Aeromonas hydrophila
Enterococcus faecium
Enterococcus solitarius
Enterococcus sulfureus

Enterokoky

Na těchto bakteriích byla testována antimikrobiální aktivita vybraných EO, která byla
posuzována měřením absorbance mikrobiální suspenze. Výsledky měření jsou shrnuty
v Tab. 2. Je důležité podotknout, že hodnoty absorbance byly zčásti ovlivněny i přídavkem
EO. To je nejvíce patrné v případě nejvyšší koncentrace (10 %), kdy hodnoty absorbance
dosahovaly u skořice 0,089, u tymiánu 0,069 a u lavandinu 0,004. U nižších koncentrací byla
naměřena absorbance média s přidaným EO pouze v rozmezí 0,001 – 0,003, zde tedy
k většímu ovlivnění nedošlo.
Tab. 2: Absorbance mikrobiální suspenze
Čas
měření

LI

L II

L III

2h
4h
6h
8h
10h
24h

0,008
0,000
0,007
0,000
0,021
0,237

0,013
0,013
0,025
0,014
0,017
0,017

0,023
0,068
0,062
0,024
0,021
0,023

2h
4h
6h
8h
10h
24h

0,008
0,000
0,013
0,019
0,034
0,244

0,022
0,018
0,035
0,015
0,020
0,014

0,025
0,037
0,071
0,041
0,041
0,021

TI

Absorbance
T II T III

SI

Enterococcus faecium
0,009 0,024 0,074 0,001
0,006 0,060 0,183 0,007
0,029 0,071 0,132 0,130
0,007 0,061 0,079 0,005
0,037 0,044 0,061 0,002
0,131 0,060 0,114 0,069
Enterococcus sulfureus
0,014 0,034 0,084 0,003
0,013 0,086 0,190 0,004
0,018 0,082 0,151 0,068
0,012 0,053 0,119 0,007
0,020 0,043 0,047 0,007
0,018 0,039 0,079 0,017
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S II

S III

K
růst

K
MetOH

0,016
0,084
0,158
0,032
0,038
0,056

0,271
0,462
0,458
0,261
0,215
0,313

0,008
0,009
0,109
0,059
0,129
0,319

0,001
0,006
0,042
0,141
0,122
0,158

0,009
0,076
0,068
0,022
0,031
0,035

0,234
0,289
0,428
0,267
0,203
0,263

0,029
0,006
0,055
0,072
0,165
0,238

0,002
0,003
0,032
0,125
0,186
0,251

2h
4h
6h
8h
10h
24h

0,007
0,000
0,018
0,041
0,071
0,223

0,037
0,017
0,045
0,011
0,026
0,027

0,028
0,067
0,075
0,032
0,044
0,040

2h
4h
6h
8h
10h
24h

0,007
0,000
0,029
0,089
0,096
0,265

0,029
0,023
0,038
0,013
0,055
0,013

0,029
0,070
0,110
0,064
0,063
0,028

2h
4h
6h
8h
10h
24h

0,005
0,000
0,019
0,047
0,080
0,186

0,017
0,022
0,035
0,018
0,020
0,013

0,024
0,057
0,118
0,060
0,020
0,032

2h
4h
6h
8h
10h
24h

0,006
0,000
0,031
0,055
0,079
0,185

0,019
0,019
0,048
0,019
0,022
0,033

0,014
0,069
0,069
0,045
0,026
0,038

2h
4h
6h
8h
10h
24h

0,007
0,000
0,056
0,127
0,170
0,204

0,024
0,037
0,043
0,018
0,025
0,115

0,155
0,071
0,077
0,037
0,037
0,036

Enterococcus solitarius
0,022 0,042 0,114 0,010
0,017 0,082 0,116 0,004
0,013 0,105 0,142 0,042
0,016 0,056 0,059 0,011
0,010 0,059 0,057 0,029
0,014 0,076 0,064 0,091
Escherichia hermanii
0,013 0,025 0,108 0,004
0,010 0,064 0,150 0,006
0,015 0,103 0,245 0,023
0,017 0,073 0,074 0,005
0,021 0,072 0,080 0,008
0,216 0,038 0,079 0,008
Aeromonas hydrophila
0,010 0,052 0,163 0,002
0,008 0,069 0,154 0,005
0,096 0,116 0,246 0,016
0,006 0,058 0,068 0,006
0,014 0,084 0,127 0,009
0,068 0,043 0,055 0,004
Hafnia alvei
0,009 0,061 0,112 0,001
0,008 0,101 0,245 0,005
0,033 0,126 0,341 0,019
0,026 0,072 0,088 0,003
0,042 0,057 0,068 0,008
0,156 0,042 0,088 0,002
Raoultella terrigena
0,011 0,044 0,138 0,108
0,017 0,112 0,073 0,008
0,071 0,122 0,265 0,020
0,019 0,055 0,101 0,002
0,022 0,067 0,077 0,000
0,143 0,057 0,057 0,010

0,010
0,052
0,063
0,022
0,028
0,034

0,246
0,298
0,371
0,287
0,212
0,293

0,007
0,001
0,043
0,077
0,145
0,289

0,030
0,004
0,044
0,122
0,198
0,235

0,009
0,050
0,055
0,019
0,039
0,030

0,209
0,396
0,309
0,294
0,246
0,249

0,001
0,045
0,074
0,107
0,161
0,252

0,001
0,009
0,063
0,125
0,184
0,263

0,005
0,035
0,053
0,014
0,027
0,024

0,174
0,309
0,313
0,286
0,187
0,232

0,001
0,008
0,053
0,094
0,140
0,224

0,004
0,010
0,054
0,099
0,151
0,202

0,012
0,062
0,084
0,014
0,021
0,031

0,182
0,240
0,278
0,279
0,191
0,260

0,001
0,008
0,053
0,094
0,140
0,224

0,004
0,010
0,054
0,099
0,151
0,202

0,323
0,028
0,043
0,015
0,014
0,029

0,090
0,192
0,237
0,230
0,132
0,277

0,005
0,021
0,101
0,240
0,232
0,169

0,013
0,013
0,126
0,185
0,229
0,234

L, S, T . . . . . esenciální olej lavandinu, skořicovníku, tymiánu
I, II, III . . . . . použité koncentrace EO (0,1 %, 1 %, 10 %)
K růst . . . . . . kontrola růstu
K MetOH . . . kontrola citlivosti bakterií na metanol

Všechny zkoušené esenciální oleje byly schopny v použitých koncentracích potlačit růst
všech testovaných bakterií. Enterokoky, které patří mezi grampozitivní bakterie, byly k jejich
působení citlivější než gramnegativní bakterie. Předchozí studie dokázaly, že grampozitivní
bakterie

jsou

mnohem

citlivější

k působení
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antimikrobiálních

látek

ve

srovnání

s gramnegativními bakteriemi, což je zřejmě ovlivněno jejich vnější lipopolysacharidovou
membránou, která je pro fenolické sloučeniny relativně nepropustná (Gyawali et Ibrahim,
2012). Nejvýrazněji byl esenciálními oleji inhibován Enterococcus faecium, a to lavandinem
a tymiánem. EO skořicovníku cejlonského byl nejvíce potlačen růst Enterococcus solitarius.
Gramnegativní (G-) bakterie, jak již bylo uvedeno výše, byly k antimikrobiálním účinkům EO
odolnější. V případě EO lavandinu byla nejodolnější Raoultella terrigena, v případě tymiánu
Hafnia alvei a po přídavku EO skořicovníku cejlonského byla nejméně potlačena Escherichia
hermanii. Naopak nejcitlivější k přídavku EO byla z G- bakterií Aeromonas hydrophila.
V předešlých studiích bylo prokázáno, že esenciální olej tymiánu má značné kolicidní
a kolistatické vlastnosti a nevratně poškozuje buňky E. coli (Gyawali et Ibrahim, 2012).
Účinně inhibuje také S. typhimurium, L. monocytogenes a S. aureus, přičemž jeho účinnost
proti jednotlivým bakteriím závisí na zastoupení jednotlivých složek esenciálního oleje
(Oussalah et al., 2007; Govaris et al., 2011). Nimje et al. (2013) sledovali antimikrobiální
aktivitu esenciálních olejů skořicovníku cejlonského, který ze sledovaných bakterií inhiboval
zejména E. coli. K inhibičním účinkům lavandinu byly ve studiích, které provedli Oussalah et
al. (2007) a Varona et al. (2013), nejcitlivější grampozitivní bakterie S. aureus a B. cereus.
Prokazatelně účinná byl tento EO také proti S. flexneri a E. coli (Jianu et al., 2013).
Účinek esenciálních olejů se zvyšoval s jejich koncentrací. V případě koncentrace I, tedy
0,1 %, docházelo během pozorování u některých EO ke zvyšování hodnot absorbance, které
se pak nacházely v podobném rozmezí jako hodnoty absorbance kontrolního vzorku.
To znamená, že tato koncentrace působila na bakterie inhibičně jen zpočátku, což je nejlépe
patrné v případě lavandinu. U koncentrací II a III, tj. 1 a 10 %, došlo k mírnému pomnožení
bakterií během prvních dvou až tří měření, následně se absorbance snižovala a docházelo tedy
k potlačení mikroorganismů. Během měření byl sledován také vliv rozpouštědla (methanolu)
na testované bakterie. Bylo zjištěno, že methanol v použité koncentraci 1 % růst
a rozmnožování bakterií výrazně nepotlačuje.
ZÁVĚR
Bylo prokázáno, že esenciální oleje Cinnamomum zeylanicum, Lavandula x intermedia
a Thymus vulgaris jsou schopny potlačit růst bakterií izolovaných ze vzorků kozí syrovátky,
a to již v koncentraci 0,1 %. Jeví se tedy jako vhodné prostředky pro prodloužení doby její
údržnosti. Jejich možné použití však závisí i na koncentraci potřebné pro potlačení širšího
spektra mikroorganismů, než jsou pouze enterokoky a gramnegativní bakterie a následně tedy
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na její senzorické přijatelnosti pro spotřebitele. Proto je důležité v řešení této problematiky
dále pokračovat.
PODĚKOVÁNÍ
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SOUHRN
V této práci byla posuzována antimikrobiální aktivita esenciálních olejů Cinnamomum
zeylanicum, Lavandula x intermedia a Thymus vulgaris na mikroorganismy izolované z kozí
syrovátky. Nejprve byly ze syrovátky izolovány gramnegativní bakterie a enterokoky, které
byly následně identifikovány pomocí biochemických testů. Celkem bylo izolováno
a identifikováno 7 bakterií (4 gramnegativní bakterie – Raoultella terrigena, Hafnia alvei,
Escherichia hermanii, Aeromonas hydrophila a 3 enterokoky – Enterococcus faecium,
E. solitarius, E. sulfureus). Na těchto bakteriích byla testována antimikrobiální aktivita
esenciálních olejů pomocí metody zřeďování v médiu a měření zákalu. Do tekutého média
byly naočkovány bakterie a napipetována příslušná množství různě zředěných esenciálních
olejů. Pro testování byly použity tři koncentrace esenciálních olejů (0,1, 1 a 10 %). Jejich
účinnost byla posuzována měřením absorbance po dobu 24 hodin. Testované esenciální oleje
byly schopny potlačit růst všech pozorovaných bakterií. Citlivější byly k jejich působení
enterokoky, gramnegativní bakterie byly inhibovány méně. Nejvýrazněji byl potlačen růst
Enterococcus faecium.
Klíčová slova: esenciální oleje, antimikrobiální aktivita, gramnegativní bakterie, enterokoky,
kozí syrovátka
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VLIV UŽITKOVÉHO TYPU JALOVIC NA KVALITATIVNÍ PARAMETRY
JATEČNÉHO TĚLA A HOVĚZÍHO MASA
THE INFLUENCE OF HEIFERS 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 heifer commercial type on the quality of
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 66 heifers were included in the
experiment (24 purebreed Czech Fleckvieh (C), 20 crossbreed C with Galloway (Ga) and
22 crossbreed C with Charolais (Ch)). The selected parameters were evaluated according to
the breed of heifers. The results show that the carcass quality was the best in Czech Fleckvieh
purebreed or in crossbreed Czech Fleckvieh with Charolaise. Nutrition parameters of beef
were significantly different (p < 0.05) only for content of intramuscular fat between C and C x
Ga groups. There was detected statistical significance (p < 0.05) in the colour of beef meat
between crossbreed C x Ga and others heifers groups. The palest scales were in beef meat
from crossbreeds C x Ch.
Keywords: beef, carcass, heifers, 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. Masnou užitkovostí jalovic se zabývala řada autorů např. BUREŠ et al. (2012),
SCHIAVON et al. (2013), OURY et al. (2009), MOLONEY et al. (2013a). LAGE et al.
(2012) porovnávali nutriční složení masa jalovic kříženek s masnými plemeny Aberdeen
angus a Masný simentál, kde se pohybovaly obsahy bílkovin (20,48 a 20,57 %), popelovin
(1,32 a 1,12 %) a intramuskulárního tuku (2,96 a 2,99 %) v úzkém rozmezí. 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
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zvířat. Dále na barvu působí teplota, relativní vlhkost masa a vliv světla (ŠUBRT, 2004).
MOLONEY et al. (2013b) publikovali v mase jalovic kříženek s plemene Charolais hodnotu
světlosti L* 35,7, podíl červeného spektra a* 16,5 a podíl žlutého spektra b* 9,6. HOVINGBOLINK et al. (1999) zjistili u kříženek s plemenem Piemontese parametr světlosti L* 35,5
a* 18,0 a b* 14,2 a u kříženek s plemenem Limousine hodnotu L* 36,5, a* 18,2 a b* 15,0.
Cílem práce bylo zhodnotit vliv užitkového typu jalovic na kvalitativní parametry jatečného
těla a hovězího masa.
MATERIÁL A METODY
Do pokusu bylo vybráno 66 jalovic (24 ks čistokrevných jalovic plemene Českého strakatého
skotu (C), 22 ks kříženců C s plemenem Charolais (Ch) a 20 ks kříženců C s plemenem
Galloway (Ga)). Analýza byla provedena u vzorků svalu Musculus longissimus lumborum et
thoracis 48 hodin post mortem, 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 jalovic.
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
kde:

Y = výsledná korigovaná hodnota
µ = průměrná hodnota závisle proměnné
PLi = plemenná příslušnost jalovic (český strakatý skot, galloway, charolaise)
eij = reziduum.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Jalovice byly poraženy v hmotnostním rozpětí od 408 do 536 kg, přičemž hladina netto
přírůstku se v průběhu výkrmu pohybovala v rozmezí 341 až 494 g.den-1. Věk jalovic se
v době porážky pohyboval v rozmezí od 610 do 672 dnů (tab. 1). Významný rozdíl (p < 0,05)
byl prokázán mezi skupinou jalovic C x Ch (610 dnů) a jalovicemi C (672 dnů), resp.
jalovicemi C x Ga (669 dnů). Nejmenší hmotnost jatečně upraveného těla (JUT) byla zjištěna
u jalovic C x Ga 226 kg. Naopak nejvyšší hmotnosti JUT dosáhli kříženky s Ch (298 kg), a to
za kratší dobu výkrmu. Hmotnost jatečně upraveného těla jalovic C byla 291 kg. Vysoce
signifikantní rozdíl (p < 0,01) u hmotnosti jatečně upraveného těla byl zjištěn mezi jalovicemi
C x Ga a jalovicemi C x Ch, respektive jalovicemi C. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší
hmotností byl 72 kg. Z hlediska hodnocení zmasilosti a protučnění jatečně upraveného těla
nebyly zjištěny průkazné rozdíly (p > 0,05) mezi skupinami. Všechny skupiny jalovic byly
klasifikovány za zmasilost od 4,09 do 4,60 bodů (třída R - O) a za protučnění od 2,38 do
2,59 bodů (třída 2 - 3). STUDENÝ et al. (2012) uvádějí u jalovic C o hmotnosti JUT 274,7 kg
pro hodnotu zmasilosti 4,00 body (třída R) a protučnění 2,89 bodu (třída 3).
Tab. 1: Věk zvířat v době porážky a jatečné ukazatele masa podle užitkového typu jalovic
C
C x Ga
C x Ch
Celkem
Ukazatel
n = 24
n = 20
n = 22
n = 66
a
a
b
Věk v době
LSM
672
669
610
651
porážky
SE
79,55
78,16
74,83
81,69
(dny)
LSM
226 B
298 A
274
291 A
Hmotnost
SE
JUT (kg) /*
60,21
56,32
54,41
64,50
SEUROP
Zmasilost
(body) /**
SEUROP
Protučnění
(body) /***

LSM

4,21

4,60

4,09

4,29

SE

0,59

0,94

0,43

0,70

LSM

2,38

2,45

2,59

2,47

SE

0,65

0,61

0,59

0,61

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 nutriční ukazatele kvality masa jalovic jsou uvedeny v tabulce 2. Průměrný obsah
sušiny u jalovic byl zjištěn 26,51 ± 2,09 %. Nepatrně vyšší obsah bílkovin oproti ostatním
skupinám vykazovala skupina jalovic kombinovaného typu (21,16 ± 0,64 %). Statisticky
průkazné rozdíly nebyly prokázány mezi skupinami jalovic u uvedených nutričních ukazatelů:
obsah sušiny, popelovin a bílkovin. Avšak průkazný rozdíl (p < 0,05) byl zjištěn mezi
skupinou jalovic Českého strakatého skotu v obsahu vnitrosvalového tuku (4,16 ± 2,54 %)
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a skupinou kříženek s masným plemenem Galloway (3,29 ± 2,79 %). U skupiny C x Ch byl
obsah intramuskulárního tuku ve svalovině 3,81 ± 1,87 % a tato hodnota je jen o 0,21 % vyšší
než uvádějí AUGUSTINI a TROEGER (1981). RUIZ DE HUIDOBRO et al. (2003) zjistili
u jalovic, po otcích plemen Limousine, Charolaise, případně Brown Weiss, průměrný obsah
intramuskulárního tuku 3,85 %. Ale BARTOŇ et al. (2007) u jalovic plemene Charolais
uvádějí nižší obsah intramuskulárního tuku (2,75 %).
Tab. 2: Ukazatele výživné hodnoty masa podle užitkového typu jalovic
C
C x Ga
C x Ch
Celkem
Ukazatel
n = 24
n = 20
n = 22
n = 66
LSM
26,87
25,86
26,71
26,51
Sušina (%)
SE
2,14
2,39
1,64
2,09
Popeloviny (%)
Bílkoviny (%)

LSM

1,07

1,07

1,07

1,07

SE

0,05

0,03

0,04

0,04

LSM

21,16

20,98

20,97

21,04

SE

0,64

0,88

1,06

0,86

4,16 a

3,29 b

3,81

3,78

2,54

2,79

1,87

2,41

Intramuskulární LSM
tuk (%)
SE

Statistická významnost mezi hodnocenými skupinami jalovic: A, B = p < 0,01, a, b = p < 0,05

U kategorie jalovic jsme neprokázali vliv užitkového typu na hodnotu pH48 (tabulka 3).
Průměrná hodnota pH48 byla 5,51 ± 0,10. Nejméně svalového pigmentu bylo zjištěno
u jalovic C x Ch (3,51 ± 0,75 mg.g-1) a byla prokázána významná diference (p < 0,05) mezi
jalovicemi C x Ch a skupinou jalovic C x Ga (3,90 ± 0,71 mg.g-1), respektive skupinou jalovic
C (3,85 ± 0,59 mg.g-1). Hodnoty remise nebyly ovlivněny užitkovým typem, i když u kříženek
C x Ch byla hodnota remise vyšší (5,76 ± 1,41 %) oproti jalovicím C x Ga (5,38 ± 2,14 %)
a C (5,30 ± 1,23 %). DRAČKOVÁ et al. (2010) publikovali u jalovic Českého strakatého
skotu hodnotu remise 5,47 % a obsah svalového pigmentu 3,94 mg. g-1. Parametr světlosti
masa L* vykazoval nižší hodnotu u kříženek C x Ga (36,08 ± 3,36) a byl zjištěn průkazný
rozdíl (p<0,05) mezi jalovicemi C x Ga a kříženkami C x Ch (37,91 ± 2,56), resp. jalovicemi
kombinovaného typu (37,23 ± 2,64). Podíl červeného spektra a* byl u všech skupin jalovic
velmi podobný, průměrná hodnota červeného zabarvení masa byla 11,23 ± 1,73. Užitkový typ
neovlivnil podíl červeného spektra a* v mase jalovic. Podíl žlutého spektra b* se pohyboval
v rozmezí od 8,97 ± 1,51 do 9,92 ± 1,34, kde nižší zastoupení žlutého spektra bylo zjištěno
u jalovic s podílem plemene Galloway. Avšak průkaznost nebyla mezi skupinami prokázána.
RUIZ DE HUIDOBRO et al. (2003) uvádějí u jalovic, které mají v otcovské pozici plemena
mastného užitkového typu, parametr světlosti L* 37,61, a* 17,09, b* 5,63 C* 18,00 a h 18,88.
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PAGE et al. (2001) zjistili u jalovic s hmotností JUT 319 kg světlost masa L* 39,2, podíl
červeného spektra a* 24,8 a podíl žlutého spektra b* 10,8.
Tab. 3: Hodnota pH a ukazatele barvy svaloviny podle užitkového typu jalovic
C
C x Ga
C x Ch
Celkem
Ukazatel
n = 24
n = 20
n = 22
n = 66
LSM

5,52

5,54

5,48

5,51

SE

0,07

0,14

0,069

0,10

Pigmenty
(mg.g-1)

LSM

3,85 a

3,90 a

3,51 b

3,75

SE

0,59

0,71

0,75

0,69

Remise
(%)

LSM

5,30

5,38

5,76

5,48

SE

1,23

2,14

1,41

1,60

37,23 b

36,08 a

37,91 b

37,11

SE

2,64

3,36

2,56

2,91

LSM

11,35

11,24

11,10

11,23

SE

2,30

1,24

1,46

1,74

LSM

9,75

8,98

9,93

9,58

SE

2,00

1,51

1,34

1,68

pH48

LSM

L*
a*
b*

Statistická významnost mezi hodnocenými skupinami jalovic: A, B = p < 0,01, a, b = p < 0,05

ZÁVĚR
Z pohledu kvality jatečně upraveného těla je pro chovatele výhodnější využití užitkového
křížení s plemenem Charolais nebo chov jalovic Českého strakatého skotu v čistokrevné
formě. U kříženek C x Ch byla zjištěna dobrá růstová intenzita v nejkratším časovém období.
Na základě našich výsledků nedoporučujeme chovatelům používat k intenzivní produkci
kombinaci C x Ga, protože tito kříženci nedosahují takové růstové intenzity a jatečné hodnoty
jako ostatní námi sledované skupiny jalovic.
Z pohledu zdravé výživy je možné konstatovat, že nutriční kvalita hovězího masa byla mezi
sledovanými skupinami jalovic velmi vyrovnaná. Maso kříženek C x Ga obsahovalo nejméně
intramuskulárního tuku (3,29 %). Po celkovém zhodnocení skupinových změn v parametrech
barvy *L, a*, b* výsledky naznačují, že z hlediska vývoje barvy masa bylo nejpříznivěji
hodnoceno maso hybridních jatečných jalovic s podílem plemene Charolais.
PODĚKOVÁNÍ
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SOUHRN
Cílem práce bylo zjistit vliv užitkového typu jalovic 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 66
býků (24 ks čistokrevných býků plemene Českého strakatého skotu (C), 22 ks kříženců C
s Charolais (Ch) a 20 ks kříženců C s plemenem Galloway (Ga)). Sledované ukazatele byly
vyhodnocovány v závislosti na plemenné příslušnosti jalovic. Z pohledu kvality jatečně
upraveného těla je pro chovatele výhodnější využití užitkového křížení s plemenem Charolais
nebo chov jalovic Českého strakatého skotu v čistokrevné formě. U ukazatelů nutriční kvality
hovězího masa byla zjištěna statistická průkaznost (p < 0,05) jen u obsahu intramuskulárního
tuku mezi skupinami jalovic C a C x Ga. V intenzitě barvy hovězího masa byla zjištěna
diference (p < 0,05) mezi skupinou C x Ga a ostatními skupinami jalovic. Nejsvětlejší odstíny
byly zaznamenány u masa kříženek C x Ch.
Klíčová slova: hovězí maso, jatečné tělo, jalovice, systém CIELab
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ABSTRACT
In small plot field trial was evaluated hectare yield of ten selected potato varieties with
different length of maturity (Barbora, Suzan, Magda, Karin, Liliana, Keřkovské rohlíčky,
Marabel, Bella, Radana a Red Anna). The qualitative parameters (starch content, table quality
and colour changes of raw and cooked tubers) were also evaluated.
The hectare yield was influenced by variety, but not with the length of maturity. The highest
yield was reached by variety Barbora and the lowest by variety Keřkovské rohlíčky.
Starch content of almost all varieties was in recommended limits for food potatoes. The
differences in table quality were very small and all varieties met the limits for food potatoes.
Colour changes of raw tubers were more significant than changes of cooked tubers. The
highest colour stability of raw tubers had varieties Suzan and Marabel.
Keywords: potatoes, yield, starch content, colour changes
ÚVOD
Výnos hlíz je ovlivňován odrůdou, přičemž rozdíly mohou být i v rámci jedné skupiny ranosti
odrůd (ILIEV, ILIEV, 2008). Významný vliv na výnos hlíz má ale i prostředí tzn. lokalita
a ročník (ZRŮST a kol., 1999). Většina hlavních znaků kvality brambor je založena
geneticky, to znamená, že nositelem kvality je zejména odrůda. Podmínky prostředí mohou
tento geneticky fixovaný potenciál kvality různě modifikovat, ale ne v takové míře, aby byl
vliv odrůdy zcela překryt (PRUGAR a kol., 2008).
Hlavním zdrojem živin z bramboru je pro člověka škrob, který tvoří přibližně 80-90 %
energetické hodnoty. Obsah škrobu v hlízách je hodnota, která se liší nejen v rámci odrůd, ale
také různých hlíz stejné odrůdy. Brambory určené ke konzumním účelům by měly v ideálním
případě obsahovat 11-16 % škrobu. Jako horní hranice škrobnatosti konzumních brambor se
obvykle udává 18 % (ČEPL, 2008)
Zásadní vliv na hodnotu hlíz má odrůda, dalšími významnými faktory jsou ročník, podnebí
a agronomické postupy jako je hnojení (PRUGAR a kol., 2008). Vliv ročníku a hnojení ne
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vždy dávají jasně průkazné výsledky na kvalitu hlíz, ale i přesto bylo dokázáno, že
konzistence hlíz bývá pevnější v teplejších oblastech (VOKÁL a kol., 2000).
MATERIÁL A METODY
Polní pokus byl realizován v roce 2012 na lokalitě Stará Říše, okres Jihlava. Tato lokalita
spadá do bramborářské výrobní oblasti. Nadmořská výška činí přibližně 587 m n. m.
Z klimatického hlediska patří lokalita do mírně chladného až vlhkého regionu. Průměrná
denní teplota se pohybuje okolo 6°C, průměrný roční úhrn srážek je cca 750 mm. Půdní typ
lze charakterizovat jako kambizem.
Sledováno bylo deset odrůd brambor s rozdílnou délkou vegetační doby a s různými varnými
typy (Tab. 1)
Výsadba byla provedena dne 21. 4. 2012 ve sponu 75x30 cm. Všechny odrůdy byly pěstovány
v systému jednotného hnojení a ošetřování přípravky na ochranu rostlin. Sklizeň jednotlivých
odrůd byla provedena po zaschnutí natě. Od každé odrůdy bylo odkopáno 25 trsů, z kterých
byl následně stanoven výnos hlíz.
U hlíz jednotlivých odrůd byl stanoven obsah škrobu polarimetrickou metodou dle Ewerse,
dále byla vyhodnocena stolní hodnota a sledována byla i změna barvy syrových a vařených
hlíz pomocí spektrofotometru Konica Minolta CM 3500d.
Tab. 1: Přehled odrůd
Odrůda
Barbora
Bella
Karin
Keřkovské rohlíčky
Liliana
Magda
Marabel
Radana
Red Anna
Suzan

Udržovatel
Vesa Velhartice
Vesa Velhartice
Sativa Keřkov
VUBHB
Sativa Keřkov
Vesa Velhartice
Kartoffelzucht Böhm KG
Sativa Keřkov
Vesa Velhartice
Vesa Velhartice

Délka veg. doby
R
PR
R
PR
VR
VR
R
VR
PR
VR

Varný typ
B
B
BA
AB
B
AB
BA
AB
B
AB

VÝSLEDKY A DISKUSE
Nejvyšších výnosů dosáhla odrůda Barbora. Obecně dobrých výnosů dosáhly také ostatní rané
odrůdy Marabel (Obr. 1) a Karin společně s poloranou odrůdou Red Anna a velmi ranou
odrůdou Radana, která se však často řadí na pomezí velmi raných a raných odrůd. Nelze ale
říci, že by byl výnos zcela závislý na délce vegetační doby. Tento fakt potvrzuje také odrůda
Keřkovské rohlíčky, která dosáhla nejnižšího výnosu.
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Obr. 1: Výnos hlíz na hektar
60

Výnos hlíz (t.ha-1)

50

40

30

20

10

0
Liliana

Magda

Suzan Radana Marabel Barbora

Karin

Keřkov.
rohlíčky

Bella

Red
Anna

Obsah škrobu byl u většiny odrůd v rozmezí doporučovaném pro konzumní brambory. Tuto
hranici přesáhly pouze odrůdy Magda a Keřkovské rohlíčky. Nejnižší obsah škrobu měla
odrůda Marabel a nejvyšší Keřkovské rohlíčky (Tab. 2).
Tab. 2: Obsah škrobu v hlízách
Odrůda
Marabel
Suzan
Barbora
Red Anna
Karin
Radana
Liliana
Bella
Magda
Keřkovské r.

Škrobnatost
12,92 %
13,90 %
14,51 %
15,00 %
15,27 %
15,31 %
15,47 %
16,42 %
18,15 %
18,69 %

Barevné změny hlíz po dvou hodinách byly u většiny odrůd výraznější u syrových hlíz než
u hlíz vařených. Hodnoty se však pohybují v poměrně velkém rozsahu od 1,76 do 6,75.
Minimálně se změnila pouze barva hlíz odrůd Suzan a Marabel (Obr. 2). Tyto dvě odrůdy
tedy vykazují velkou barevnou stálost syrových hlíz.
Barevné změny u vařených hlíz jsou obecně menší. Pohybují se v rozsahu od 0,35 do 2,63.
Patrné lidským okem byly změny pouze u odrůdy Marabel, ale ani zde nebyly nijak příliš
výrazné v porovnání se změnami barvy syrových hlíz některých nestálých odrůd.
121

Obr. 2: Změna barvy u syrových a vařených hlíz

Mezi sledovanými odrůdami byl zaznamenán poměrně malý rozdíly ve stolní hodnotě
(Tab. 3). Tento výsledek není překvapivý, protože v pokusu byly sledovány konzumní
odrůdy.
Tab. 3: Stolní hodnota sledovaných odrůd
Odrůda

Barbora

Suzan

Magda Karin Liliana Keřkovské r. Marabel
Data dle katalogu odrůd
VR
R
VR
PR
R
AB
BA
B
AB
BA
Data zjištěná

Vegetační doba
Varný typ

R
B

VR
AB

- konzistence
- struktura
- moučnatost
- vlhkost
- nedostatky v chuti
- varný typ

5
4
3
5
1

7
3
2
6
1

5
4
3
5
1

5
3
3
5
1

5
4
3
5
1

5
3
2
6
1

B

AB

B

B

B

B

Bella

Radana

Red Anna

PR
B

VR
AB

PR
B

6
4
2
5
1

5
3
3
5
1

6
4
2
5
1

6
4
3
5
1

BA

B

BA

B

ZÁVĚR
Článek poskytuje přehled o výnosu a kvalitě vybraných odrůd brambor na jedné lokalitě
v jednom pokusném roce. Výše uvedené výsledky mohou být využité pěstiteli brambor pro
volbu vhodné odrůdy z hlediska výnosu i požadavků na kvalitu. Aby bylo ale možné výsledky
zevšeobecnit, bylo by vhodné pokus zopakovat ve více pokusných letech a případně i na více
lokalitách.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek vznikl jako výstup projektu NAZV č. QI101A184 s názvem: „Technologie
pěstování brambor - nové postupy šetrné k Životnímu prostředí“.
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SOUHRN
V jednoletém maloparcelním polním pokusu byl sledován výnos deseti vybraných odrůd
brambor s rozdílnou délkou vegetační doby (Barbora, Suzan, Magda, Karin, Liliana,
Keřkovské rohlíčky, Marabel, Bella, Radana a Red Anna). Dále byl u těchto odrůd sledován
obsah škrobu, stolní hodnota a barevné změny syrových a vařených hlíz.
Výnos hlíz byl ovlivněn odrůdou, ale nelze uvéstt, že by byl závislý na délce vegetační doby.
Nejvyšší výnos dosáhla odrůda Barbora a nejnižší Keřkovské rohlíčky.
Obsah škrobu byl u většiny odrůd v rozmezí doporučovaném pro konzumní brambory.
Rozdíly ve stolní hodnotě také byly minimální a zjištěné hodnoty splňovaly požadavky pro
konzumní brambory.
Barevné změny hlíz po dvou hodinách byly u většiny odrůd výraznější u syrových hlíz než
u hlíz vařených. Minimálně se změnila pouze barva hlíz odrůd Suzan a Marabel. Tyto dvě
odrůdy tedy vykazují velkou barevnou stálost syrových hlíz.
Klíčová slova: brambory, výnos, obsah škrobu, barevné změny
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VLIV PŘÍDAVKU JAHODOVÝCH LISTŮ NA HEMATOLOGICKÉ PARAMETRY
SAMCŮ KRÁLÍKŮ PO TŘÍ TÝDENNÍ EXPOZICI
EFFECT OF ORAL ADMINISTRATION OF STRAWBERRY LEAVES ON
HAEMATOLOGICAL PARAMETERS OF MALE RABBITS: THREE WEEKS
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ABSTRACT
The aim of present study was to determinate the effect of dried strawberry leaves inclusion on
selected haematological parameters of rabbits: total white blood cell count, lymphocytes
count, medium size cell count, granulocytes count, lymphocyte percentage, medium size cell
percentage, granulocytes percentage, red blood cell count, haemoglobin, haematocrit, mean
corpuscular volume, mean corpuscular haemoglobin, mean corpuscular haemoglobin
concentration, red cell distribution width, platelet count, platelet percentage, mean platelet
volume and platelet distribution width. Fifteen male rabbits were used in the experiment.
Animals were divided into four groups. Rabbits were fed ad libitum using KKV1 feed mixture
(FM) with or without strawberry leaves inclusion as follows: group E1 received feed mixture
with concentration 0.5 % of strawberry leaves, group E2 1.0 % and group E3 1.5 %. Blood
samples from vena auricularis were collected into tubes and the parameters were analysed by
haematological automatic analyser Abacus Junior Vet. Addition of strawberry leaves in the
concentration of 1% caused increase in MPV when compared to the control and E1 group.
Keywords: haematological parameters, strawberry leaves, rabbit
INTRODUCTION
The strawberry leaves contain a wide range of phenolic compound (Hanhineva et al., 2009;
Tulipani et al., 2011). Young strawberry leaves contain much more polyphenolic compounds
than the fruits and mature leaves (Shiow et al., 2000). Strawberry leaves as phytogenic feed
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additive can improve welfare (Mareš et al., 2008), restrict growth of fungi (Marcinčák et al.,
2010) and reduce the symptoms of disease (Mareš et al., 2008).
The aim of our study was to determine the effect of natural substances (strawberry leaves) on
haematological parameters of rabbits.
MATERIAL AND METHODS
Animals and diet
Fifteen adult male rabbits of Californian broiler line were used in experiment. Rabbits were
obtained from an experimental farm of the Animal Production Research Centre in Nitra,
Slovak Republic. Rabbits (in the age of 4 months, weighing 3.5 – 4.0 kg) were housed in
individual flat-deck wire cages (area 0.34 m2). The animals were healthy and their condition
was judged as good at the commencement of the experiment. Animals were kept at standard
conditions (temperature 20 – 22°C, 14 h light period). Drinking water and feeding mixture for
all animals was provided on an ad libitum basis. Animals were divided into four groups, one
control group C (n =3) and three experimental groups E1, E2 and E3 (n = 4 in each group).
Rabbits were fed with a granular feed mixture (FM) with or without strawberry leaves
inclusion for 28 days (Tab.1).
Tab. 1: Concentration of strawberry leaves of the experimental diet
Group
Control (n = 3)
E1 (n = 4)
E2 (n = 4)
E3 (n = 4)

Concentration of strawberry leaves
0%
0.5 %
1.0 %
1.5 %

In this animal study, institutional and national guidelines for the care and use of animals were
followed, and all experimental procedures involving animals was approved by local ethical
committee.
Blood sampling and analyses
Blood samples from vena auricularis were taken from all animals. In whole blood, selected
haematological parameters as total white blood cell count (WBC), lymphocytes count (LYM),
medium size cell count (MID), granulocytes count (GRA), lymphocyte percentage (LYM%),
medium size cell percentage (MI%), granulocytes percentage (GRA%), red blood cell count
(RBC), haemoglobin (HGB), haematocrit (HCT), mean corpuscular volume (MCV), mean
corpuscular haemoglobin (MCH), mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC), red
cell distribution width (RDWc), platelet count (PLT), platelet percentage (PCT), mean platelet
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volume (MPV) and platelet distribution width (PDWc) were measured using haematology
analyzer Abacus junior VET (Diatron®, Vienna, Austria).
Statistical analyses
To compare the results, one-way ANOVA test was applied to calculate basic statistic
characteristics and to determine significant differences between experimental and control
groups. Statistical software SIGMA PLOT 11.0 (Jandel, Corte Madera, CA, USA) was used.
Differences were compared for statistical significance at the level P < 0.05.
RESULTS AND DISCUSSION
The results of blood heamatological parameters are summarized in Tab. 2. Our previous
studies indicate that addition of natural substances with antioxidant properties to the feed or
water can have positive effect on animals (Capcarova et al., 2011; Petruska et al., 2012;
Emrichova et al., 2013b; Zbynovska et al., 2013). In this study significant increase (P < 0.05)
of MPV in E2 in comparison with the control group and E1 was detected. The similar results
observed (Adebayo et al., 2010) in study with extract of Ageratum conyzoides applied to the
male rats. In our previous study (Emrichova et al., 2013a), higher values of MPV was
detected in rabbits treated by strawberry leaves. Strawberry leaves caused some specific
changes in platelets what could mean the beginning of activation of platelets or the changes in
their turnover. Numerous stimuli from various natural substances can activate the platelet
initiating and spherical change in shape with extensions (Engler at al., 2004).
Other haematological parameters were not influenced by this natural antioxidant.
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Tab. 2: Haematological parameters of rabbits after strawberry leaves
Parameter
WBC
LYM
MID
GRA
LY %
MI %
GR %
RBC
HGB
HCT
MCV
MCH
MCHC
RDWc
PLT
PCT
MPV
PDWc

C

E1

E2

E3

12.12±1.99
3.45±1.09
0.68±0.38
8.00±0.98
28.17±6.75
5.47±2.44
66.40±5.39
6.33±0.58
141.84±12.54
33.44±2.69
52.89±0.72
22.43±0.12
423.93±5.11
19.43±1.04
298.53±40.86
0.17±0.03
a
5.83±0.15
29.97±1.10

12.55±7.19
4.19±3.77
0.74±0.31
7.62±9.41
44.23±34.09
6.43±2.19
49.38±34.64
5.68±1.17
139.75±11.40
30.16±6.39
53.07±1.94
25.48±6.24
478.98±109.34
20.08±1.38
283.27±53.18
0.17±0.03
a
6.08±0.22
30.38±1.55

9.34±1.11
4.92±1.52
0.53±0.02
3.89±2.29
53.85±18.75
5.73±0.49
40.45±19.14
5.67±0.84
132.40±11.22
30.82±3.20
54.58±2.37
23.48±1.42
430.15±9.89
18.68±0.94
253.97±68.21
0.16±0.05
b
6.45±0.10
31.33±0.48

9.05±1.25
4.18±2.36
0.44±0.13
4.42±1.89
45.60±22.96
4.93±1.35
49.48±21.65
5.96±0.41
133.74±15.18
31.27±3.49
52.38±2.89
22.40±1.17
427.65±4.91
20.80±1.47
345.03±129.76
0.21±0.08
6.15±0.24
30.80±1.42

a,b

– means in the same line with the different letters are different at the level P < 0.05; WBC - total white blood
cell count (109/l); LYM - lymphocytes count (109/l); MID - medium-size cell count; GRA - granulocytes count
(109/l); LYM% - lymphocyte percentage; MID% - medium-size cell percentage; GRA% - granulocytes
percentage; RBC - red blood cell count (1012/l); HGB - haemoglobin (g/l); HCT - haematocrit (%); MCV - mean
corpuscular volume (fl); MCH - mean corpuscular haemoglobin (pg); MCHC - mean corpuscular haemoglobin
concentration (g/l); RDWc - red cell distribution width (%); PLT - platelet count (109/l); PCT - platelet
percentage; MPV - mean platelet volume (fl); PDWc - platelet distribution width (%), C – control group, E1 (0,5
%), E2 (1 %), E3 (1,5 %) – experimental groups. The values shown are the mean ± SD (standard deviation).

CONCLUSION
The values of haematological parameters (WBC, LYM, LY%, MID, MI%, GRA, GR%, RBC,
HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWc, PDWc, PLT and PCT) were not influenced (P >
0.05) after strawberry leaves treatment. Effect of strawberry leaves on the MPV may be
attributed to different mechanisms. Results of this study provide a foundation for further
analysis of effect of natural substances on animal organism.
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SÚHRN
Cieľom tejto práce bolo zistiť vplyv prírodných látok (jahodové listy) na hematologické
parametre králikov. Do experimentu bolo zaradených 15 samcov brojlerovej línie kalifornský.
Zvieratá boli rozdelené do 4 skupín (kontrola C, experimentálne skupiny E1, E2, E3).
Králikom bolo podávané granulované krmivo s prídavkom jahodových listov v rôznych
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koncentráciách počas 28 dní. Všetkým zvieratám bola odobraná krv z vena auticularis. V krvi
boli stanovené vybrané hematologické parametre. Naše výsledky potvrdili, že prídavok
jahodových listov do krmiva nemá negatívny vplyv na hematologické parametre krvi
králikov.
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VYUŽITÍ ČÍSLA POKLESU PRO HODNOCENÍ
VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ SLADU
USE FOR EVALUATION FALLING NUMBER
OF SELECTED FEATURES OF MALT
1

Oldřich Faměra – Vratislav Psota2 – Marek Popov1 – Lenka Sachambula2
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ABSTRACT
In the years 2010 – 2012 were tested varieties of malting barley Bojos, Kangoo and Sebastian.
For barley grain falling number was determined according to the methodology for wheat.
Quality indicators were malt – extract in dry matter, relativ extract at 45 oC, diastatic power,
final attenuation of wort, friability and content of β-glucans. In the reporting period was the
formation of grain maturation and in favorable conditions. In barley caryopses was low αamylase activity. This activity was assessed by determining the falling number. Were
achieved values greater than 300 seconds. This indicates a low activity of α-amylase. Malt
quality was mostly good. The most varied content of β-glucans. In the period a mild negative
correlation falling number with diastatic power r= -0.42 and friability r= -0.36 and positive
correlation with the content of β-glucans r= 0.40.
Keywords: barley, malt, falling number, quality of malt
ÚVOD
Výroba sladu ze zrna ječmene je založena na štěpení, tzv. luštění, složitějších organických
látek na látky jednodušší. Tento proces probíhá při klíčení obilek ječmene. Jednotlivé látkové
přeměny významně ovlivňují enzymy, na jejichž aktivitě závisí průběh sladování.
Dosavadní nákupní hodnocení sladovnického ječmene nehodnotí stav enzymové aktivity
obilek ječmene. Vizuálně je zjišťován stav průběhu nakličování obilek označovaný jako
porostlost zrna. Při tomto stavu probíhá již viditelné klíčení zrn, při kterém se objeví
vyrůstající primární kořínky. Pojem „porostlost obilek“ je také užíván pro hodnocení
enzymového narušení škrobu α-amylasou u potravinářské pšenice a žita. Stupeň porostlosti
a tedy aktivita α-amylasy, se stanovuje podle viskozity suspenze vzorku šrotu pšenice metodu
stanovení čísla poklesu. Porostlost u pšenice je hodnocena nezávisle na viditelných příznacích
klíčení obilek.
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MATERIÁL A METODY
Podklady pro vypracování příspěvku byly zajištěny ve spolupráci se Sladařským ústavem
v Brně (VÚPS), kde byly provedeny mikrosladovací zkoušky a stanoveny jakostní ukazatele
laboratorně vyrobeného sladu podle metodik EBC. Extrakt v sušině sladu (%), relativní
extrakt při 45 oC, diastatická mohutnost (j.W.K.), dosažitelný stupeň prokvašení (%), friabilita
(%), obsah β-glukanů ve sladině (mg.l-1). Číslo poklesu bylo stanoveno v laboratoři České
zemědělské univerzity v Praze podle ČSN ISO 3093. Vzorky zrna ječmene pocházely
z odrůdových pokusů ÚKZÚZ 2010 až 2012. Výběr stanic pro mikrosladovací zkoušky byl
dán metodikou ÚKZÚZ. Pro hodnocení byly vybrány 3 sladovnické odrůdy: Bojos (ukazatel
sladovnické jakosti 5,8), Kangoo (USJ 6,4), Sebastian (USJ 7,7).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Z hodnot čísla poklesu u pšenice se nepřímo posuzuje aktivita α-amylasy. Intenzita její
aktivity souvisí s průběhem počasí. Vlhčí počasí při dozrávání pšenice, při opožděné sklizni,
umožňuje vyšší aktivitu α-amylasy a tím větší narušení struktury škrobových granulí. Škrob je
amylasami štěpen na kratší řetězce. Analogicky je možné předpokládat, že v zrnu ječmene
probíhají obdobné enzymové procesy. U ječmene je však odlišnost jak biologická, tak
i technologická. Ječmen po sklizni až několik týdnů špatně klíčí vlivem klidového období –
dormance. Klíčení se ve sladovnách vyvolává cíleně – máčením. Při následném hromadném
klíčení partie ječmene se aktivuje enzymový systém zrna.
Cílem práce bylo zjistit vztah mezi hodnotami čísla poklesu (aktivitou α-amylasy)
a vybranými ukazateli jakosti sladu, které souvisejí s enzymovým luštěním zrna. Pro
posouzení údajů čísla poklesu bylo přihlédnuto k hodnotám používaným u potravinářské
pšenice. Za zvýšenou aktivitu α-amylasy se u pšenice považují hodnoty čísla poklesu pod 220
sekund. Ve všech třech letech byly podmínky během tvorby zrna ječmene příznivé pro
udržení nízké aktivity α-amylasy a je předpoklad útlumu aktivity dalších skupin enzymů.
Z pohledu tohoto sledování by bylo potřebné zachytit jakostní výsledky u sladu při zjištěných
nízkých hodnotách čísla poklesu 150 s až 62 s u zrna ječmene. V daných podmínkách
k takovému stavu v období 2010 - 2012 nedošlo. Číslo poklesu většinou mělo vysoké hodnoty
nad 300 s znamenající nízkou aktivitu α-amylasy (tab. 1-3). Za tohoto stavu se sledované
odrůdové slady (Bojos, Kangoo, Sebastian) vyznačovaly většinou příznivými jakostními
hodnotami. Určitým nedostatkem byl nízký extrakt v roce 2010 a 2012 u odrůd Bojos
a Kangoo pod 82 %. U odrůdy Bojos se vyskytlo několik nízkých výsledků u relativního
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extraktu při 45 oC - okolo 34 %. Optimum pro naše technologické podmínky výroby piva jsou
na úrovni 38 % (KOSAŘ, et al., 2000).
Diastatická mohutnost značně převyšovala minimální hladinu 220 j.W.K., nad 350 j.W.K.
Odrůda Bojos kvalitativně zaostávala za odrůdami Kangoo a Sebastian při hodnocení sladu
dosažitelným stupněm prokvašení. Požadovanou úroveň 80 % atakovala jen v roce 2011.,
zatím co v letech 2010 a 2012 byly některé výsledky nízké 76-78 %. Na dobré rozluštění látek
ve sladu ukazuje optimální rozmezí friability 80-90 %. Kolísavá úroveň výsledků byla
zaznamenána u výsledků β-glukanů od 83 do 288 mg.l-1. Na tom se podílely všechny tři
sledované faktory – ročník, stanoviště i odrůda. Odrůda Bojos je určena pro výrobu piva
s Chráněným zeměpisným označením České pivo a nižší úroveň prokvašení je od těchto
odrůd požadováno (PSOTA, 2012).
Pro vyhodnocení těsnosti vztahu mezi aktivitou α-amylasy, měřenou číslem poklesu,
a jakostními ukazateli sladu byla provedena korelační analýza. Při omezeném rozsahu čísla
poklesu dosahovaném ve sledovaném období byla zjištěna střední záporná korelace
s diastatickou mohutností r= -0,42 a s friabilitou r= -0,36, s obsahem β-glukanů pozitivní
závislost r= 0,40.
Tab. 1: Vybrané ukazatele jarního ječmene (číslo poklesu) a sladu, odrůda Bojos, 2010-2012
číslo
Bojos

stanoviště

poklesu

extrakt

RE45

DM

DSP

F

BGw

s

%

%

j. W.K.

%

%

mg.l-1

Čáslav

278

80,8

34,8

352

78,2

89

150

Chrlice

352

80,2

37,3

359

76,6

88

162

Lednice

333

81,7

38,0

358

79,7

86

126

Vysoká

276

82,7

38,3

329

79,1

95

120

Průměr

310

81,4

37,1

350

78,4

90

140

391

84,3

34,7

311

80,7

93

154

Jaroměřice

403

83,6

39,6

335

80,0

92

245

Lednice

381

83,3

34,2

348

78,8

88

250

Oblekovice

418

81,6

38,5

371

80,7

85

262

Průměr

398

83,2

36,8

341

80,1

90

228

2010

2011 Čáslav
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Tab. 1: pokrač. Vybrané ukazatele jarního ječmene (číslo poklesu) a sladu, odrůda Bojos,
2010-2012
číslo
Bojos

stanoviště

poklesu

extrakt

RE45

DM

DSP

F

BGw

347

81,9

38,8

310

76,0

92

148

Lípa

358

82,2

38,9

380

77,8

84

202

Staňkov

315

81,4

34,1

355

78,7

90

171

Vysoká

327

82,0

39,0

346

80,2

91

179

Průměr

337

81,9

37,7

348

78,2

89

175

2012 Čáslav

Vysvětlivky:
RE45 – relativní extrakt při 45 oC
DM – diastatická mohutnost
DSP – dosažitelný stupeň prokvašení
F - friabilita
BGw – β-glukany ve sladině

Tab. 2: Vybrané ukazatele jarního ječmene (číslo poklesu) a sladu, odrůda Kangoo,
2010-2012
číslo
Kangoo

stanoviště

poklesu

extrakt

RE45

DM

DSP

F

BGw

s

%

%

j. W.K.

%

%

mg.l-1

Čáslav

242

81,9

37,0

435

83,1

86

83

Chrlice

332

82,5

41,7

409

82,3

83

104

Lednice

361

81,3

43,8

452

83,1

84

157

Vysoká

212

82,2

44,6

489

84,2

90

86

Průměr

287

82,0

41,8

446

83,2

86

108

374

83,5

36,9

408

83,4

100

104

Jaroměřice

316

82,1

41,9

424

83,1

86

215

Lednice

335

83,6

35,3

487

83,3

97

144

Oblekovice

405

81,8

41,0

496

83,5

91

243

Průměr

358

82,8

38,8

454

83,3

94

177

375

81,3

42,5

343

81,9

94

105

Lípa

293

82,2

42,6

448

82,4

92

160

Staňkov

394

81,1

38,6

360

82,0

93

162

2010

2011 Čáslav

2012 Čáslav
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Tab. 2: pokrač. Vybrané ukazatele jarního ječmene (číslo poklesu) a sladu, odrůda Kangoo,
2010-2012
číslo
Kangoo

stanoviště

poklesu

extrakt

RE45

DM

DSP

F

BGw

Vysoká

304

81,6

43,6

476

82,4

92

140

Průměr

342

81,6

41,8

407

82,2

93

142

Tab. 3: Vybrané ukazatele jarního ječmene (číslo poklesu) a sladu, odrůda Sebastian, 20102012
Sebastian

číslo
stanoviště

poklesu

extrakt

RE45

DM

DSP

F

BGw

s

%

%

j. W.K.

%

%

mg.l-1

Čáslav

306

82,1

39,1

351

82,2

89

191

Chrlice

347

83,3

41,6

375

80,8

88

266

Lednice

356

83,0

39,1

343

82,4

86

241

Vysoká

286

83,6

43,1

412

83,0

95

170

Průměr

324

83,0

40,7

370

82,1

90

217

395

84,5

37,3

383

82,3

92

156

Jaroměřice

418

83,7

41,2

406

82,3

90

229

Lednice

418

84,4

35,6

404

82,8

92

175

Oblekovice

407

83,6

38,7

431

82,9

83

288

Průměr

410

84,1

38,2

406

82,6

89

212

381

82,7

43,3

304

80,9

90

142

Lípa

393

82,3

46,9

395

81,5

88

193

Staňkov

332

82,3

39,7

358

82,1

89

120

Vysoká

378

82,6

41,8

303

82,1

85

254

Průměr

371

82,5

42,9

340

81,7

88

177

2010

2011 Čáslav

2012 Čáslav
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Tab. 4: Průměrné hodnoty čísla poklesu u ječmene a ukazatelů jakosti sladu 2010-2012
číslo
Odrůda

poklesu

extrakt

RE45

DM

DSP

F

BGw

s

%

%

j. W.K.

%

%

mg.l-1

Bojos

348

82,1

37,2

346

78,9

89

181

Kangoo

329

82,1

40,8

436

82,9

91

142

Sebastian

368

83,2

40,6

372

82,1

89

202

348

82,5

39,5

385

81,3

90

175

Celk.
průměr

Tab. 5: Korelační analýza vybraných ukazatelů sladovnického ječmene (číslo poklesu) a
sladu, 2010-2012
extrakt

číslo
RE45

DM

DSP

F

BGw

Extrakt

1,00

REx

0,09

1,00

Diastm.

-0,21

0,44

1,00

DSP

0,08

0,53

0,63

1,00

Friabil.

-0,12

-0,06

0,28

0,25

1,00

β-glukan.

0,11

0,16

-0,21

-0,19

-0,83

1,00

č.poklesu

0,11

0,10

-0,42

-0,17

-0,36

0,40

poklesu

1,00

ZÁVĚR
Ve sledovaném období 2010 - 2012 proběhla tvorba zrna a zrání v příznivých podmínkách,
které v obilkách ječmene nevyvolaly procesy se zvýšenou aktivitou α-amylasy. Tato aktivita
byla hodnocena stanovením čísla poklesu. Byly dosahovány hodnoty nad 300 sekund. Na
výsledcích jakosti sladu se nemohly projevit důsledky zvýšené aktivity enzymů v době
dozrávání. Ve sledovaném období byla zjištěna mírná záporná korelace čísla poklesu
s diastatickou mohutností r= -0,42 a s friabilitou r= -0,36, s obsahem β-glukanů pozitivní
závislost r= 0,40.
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PODĚKOVÁNÍ
Prezentované výsledky byly zpracovány v rámci řešení výzkumného záměru VÚPS, a. s.
„Výzkum kvality a zpracování sladařských a pivovarských surovin“.
SOUHRN
V letech 2010 - 2012 byly provedeny mikrosladovací zkoušky odrůd sladovnického jarního
ječmene Bojos, Kangoo a Sebastian. U zrna ječmene bylo stanoveno číslo poklesu podle
metodiky pro pšenici. U sladu byly zjištěny hodnoty extraktu v sušině, relativního extraktu při
45 oC, diastatické mohutnosti, dosažitelného stupně prokvašení, friability a obsahu β-glukanů.
Ve sledovaném období proběhla tvorba zrna a zrání v příznivých podmínkách, které
v obilkách ječmene nevyvolaly procesy se zvýšenou aktivitou α-amylasy. Tato aktivita byla
hodnocena stanovením čísla poklesu. Byly dosahovány hodnoty nad 300 sekund. To ukazuje
na nízkou aktivitu α-amylasy. Na výsledcích jakosti sladu se nemohly projevit důsledky
zvýšené aktivity enzymů v době dozrávání. Ve sledovaném období byla zjištěna mírná
záporná korelace čísla poklesu s diastatickou mohutností r= -0,42 a s friabilitou r= -0,36
a pozitivní závislost s obsahem β-glukanů ve sladině r= 0,40.
Klíčová slova: ječmen, slad, číslo poklesu, jakost sladu
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TECHNOLOGICKÉ VLASTNOSTI HOVĚZÍHO MASA
BÝKŮ ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU
BEEF TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF CZECH FLECKVIEH BULLS
Radek Filipčík – Martin Hošek – Eliška Dračková
Ústav chovu a šlechtění zvířat, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
The aim of the experiment was to define the effect of single nucleotide polymorphism of
leptin gene effect on beef technological characteristics in Czech Fleckvieh bulls. We analysed
85 bulls, which were slaughtered at the age of 610 day. Average weight of carcass was 351 ±
34.15 kg. At the level of the 9th to 10th thoracic vertebrae a sample of the musculus
longissimus et thoracis (MLT) was then taken and used to assess the technological parameters
of meat quality. The highest water-holding capacity (84.92 ± 1.62 %) and MLT area (86.54 ±
15.93 cm2) was detected in the meat of the leptin genotype TT. The pH24 value ranged within
an optimal range between 5.69 ‒ 5.72. The optimum of beef colour was evaluated in the meat
of leptin genotype TT. In conclusion we found that the beef technological quality of Czech
Fleckvieh bulls it is possible to influence the selection of fattening genetic screen bulls. Bulls
with leptin gene T reached the optimal results in technological parameters of beef.
ÚVOD
Kvalita potravin stále představuje aktuální problém, který je třeba neustále sledovat, hodnotit
a zlepšovat, tak aby se ke konzumentům dostával produkt v co nejvyšší kvalitě. K tomu aby
pracovníci potravinářského průmyslu byli schopni vyrábět kvalitní, zdravotně nezávadné
potraviny, tak je mimo jiné důležité, aby se do těchto zpracovávatelských provozů dostávaly
pouze kvalitní a zdravotně nezávadné suroviny jak z rostlinné, tak živočišné zemědělské
produkce. Snahou každého chovatele, výkrmce skotu je chov jatečných zvířat, která
v optimální době dosáhnou jatečné zralosti a budou dosahovat nejvyšší jatečné hodnoty.
Technologické ukazatele jsou významnou součástí celkové jakosti masa. Při posuzování
technologické kvality masa je třeba zohlednit kvantitativní (podíl masa, tuku, kostí a ostatních
pojivových tkání) a kvalitativní (vaznost vody, pH, barva, plocha svalu, diametr svalového
vlákna) hledisko. S technologickými vlastnostmi souvisí také křehkost, šťavnatost a možnost
kulinárního využití hovězího masa. Sochor et al. (2005) publikovali hodnoty vaznosti vody
u hovězího masa výši 78,3 ± 4,44 %. Šubrt et al. (2006) vyhodnocovali změny v kvalitě
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hovězího masa v průběhu postmortálních změn. Schopnost masa poutat přidanou vodu se
postupně od porážky zvyšovala ze 78,86 % do maxima 83,08 %, ve třech týdnech zrání. Poté
docházelo k poklesu (4 týden byly zjištěny hodnoty vaznosti vody 81,36 %). Hodnoty pH
úzce souvisí s průběhem postmortálních změn v mase. Jsou ovlivněny také transportem
a zacházení se zvířaty v období před porážkou. Wulf et al. (2002) hodnotili výskyt DFD masa
u volů a jalovic. Maso z 64 % volků a 36 % jalovic z celkového hodnoceného počtu 47 zvířat
bylo hodnoceno jako DFD. Uvedené vady masa jsou doprovázeny také změnou barvy.
Hodnocením barvy masa se zabývali Ingr et al. (1996). Hodnotili barvu mladého hovězího
masa býků a volů poražených v hmotnosti 180 až 220 kg. Obsah myoglobinu se pohyboval
v rozmezí 2,5 až 3,4 mg.g-1, hodnoty remise při 525 nm od 5,4 do 9,4 %. 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 %). Wulf a Wise
(1999) hodnotili barvu hovězího masa 1. a 3. den post mortem. V tomto období autoři
nezjistili statisticky významné rozdíly v intenzitě barevného spektra L*, a*, b*. Dunne et al.
(2009) prokázali závislost mezi podílem žlutého zabarvení loje a způsobem výživy (pastva,
versus výkrm ve stáji koncentrovanou krmnou dávkou). Bartoň et al. (1998) publikovali
u kříženců českého strakatého skotu a plemene charolaise plochu MLT korigovanou na
100 kg živé hmotnosti ve velikosti 15,2 cm2. Page et al. (2001) uvádějí v průměru o 17 cm2
menší plochu MLT u jalovic než u býků (81,3 cm2, respektive 98,7 cm2). Sami et al. (2004)
porovnávali kvalitativní parametry masa simentálských býků chovaných při extenzivním
a intenzivním způsobu chovu. Hmotnost jatečně upravených těl byla u intenzivně chovaných
zvířat v průměru o 35 kg vyšší (358 kg). V intenzivním chovu byla jatečná těla více osvalená,
ale také více protučnělá. Plocha MLT byla také významně (p < 0,05) vyšší – 68 cm2. Hodnoty
pH byly u obou skupin vyrovnané. Gill et al. (2010) hodnotili kvalitu masa býků v závislosti
na asociacích jednonukleotidových polymorfizmů (SNP) na kandidátních genech. Autoři
uvádí, že SNP (POMC A82G) ovlivňuje křehkost masa u genotypů CC (5,72 KPa), CT
(6,72 KPa) a TT (7,78 KPa). Práci na obdobné téma uvádějí Zhou et al. (2010), kteří hodnotili
vliv genu HGD u čínského červeného skotu na kvalitu masa. Autoři prokázali signifikantní
vliv na ztrátu hmotnosti okapem a ztrátu hmotnosti při vaření masa. Autoři neprokázali
statistický (p > 0,05) vliv genu na diametr svalového vlákna. Boukha et al. (2011) hodnotili
závislost mezi genetickými predispozicemi pro dvojité osvalení a kvalitou masa
piemontských býků. Autoři uvádí u světlosti (L*) a podílu červeného spektra barvy masa
hodnoty koeficientu heritability na úrovni h2 = 0,33, u ztráty hmotnosti masa okapem h2 =
0,24. Při výpočtu korelací mezi aditivní genotypovou složkou a fenotypovým projevem
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zbarvení hovězího masa uvádí hodnotu korelačního koeficientu mezi hodnotou L* a a* na
úrovni r = -0,56. Naopak pozitivní závislost autoři prokázali mezi světlostí L* a barevným
spektrem b* (r = 0,85).
Cílem této práce bylo vyhodnotit diference v technologické kvalitě hovězího masa býků
českého strakatého skotu v závislosti na leptinovém genotypu zvířat.
MATERIÁL A METODY
Do pokusu byli vybráni býci českého strakatého plemene skotu, u nichž bylo provedeno
testování jednonukleotidového polymorfismu leptinového genu. Genomická DNA byla
izolována z krve pomocí QIAamp DNA Blood Mini Kitu (Qiagen Inc., Valencia, CA, USA),
kvalita izolované DNA byla ověřena pomocí agarózové gelové elektroforézy v 1% gelu
vizualizovaném ethidium bromidem. Genotypy byly stanoveny na základě molekulárněgenetické analýzy jednonukleotidového polymorfizmu (SNP) v 2. exonu genu (záměna C→T)
(Buchanan et al., 2002). Pro testování jsme použili vlastní metodiku. PCR primery byly
navrženy na základě sekvence GenBank U50365 (FW: 5´tcgttgttatccgcatctga 3´, REV:
5´taccgtgtgtgagatgtcattg 3´). PCR byla provedena v reakční směsi (12,5 µl) obsahující cca
25ng genomové DNA skotu, 1x HotStarTaq Master Mix (Qiagen), 0,2 µM obou primerů a za
podmínek cyklování: 95/2; (95/30, 56/30, 72/30) 30x; 72/7. Výsledek PCR byl ověřen na 3%
agarózovém gelu vizualizovaném EtBr. Získané PCR produkty o velikosti 278 bp byly
sekvenovány pomocí genetického analyzátoru ABI PRISM 3100 Avant. Polymorfní lokus
(C/T) leží v pozici 204 tohoto fragmentu. Genotypy byly určeny na základě sekvence. Na
základě výsledku analýzy byly sestaveny skupiny býků dle genotypu (TT, TC, CC).
Krmná dávka byla ze 2/3 sušiny tvořena z kukuřičné siláže (MJ NEV 6,14 a obsahu NL 80g).
Bílkovinnou složku KD tvořila převážně vojtěšková a jetelová senáž s vyšším kolísáním
obsahu živin NL ( 138 - 194g) a MJ NEV (5,12-5,52). Koncentráty byly krmeny v dávce do
2,7 kg a bilancovaly dávku na 1,1 kg přírůstku.
Výkrm býků byl ukončen v průměrném věku 610 dní, kdy jatečně upravená těla (JUT)
dosahovala průměrné hmotnosti 351 ± 34,15 kg. V rámci klasifikace dle seurop systému byla
jatečná těla hodnocena třídou zmasilosti „U“ a „R“ a 2. třídou protučnělosti. Druhý den po
porážce, byl při disekci pravé poloviny JUT odebrán na úrovni 9. až 10. hrudního obratle
vzorek musculus longissimus et thoracis, který byl použit k určení technologických parametrů
kvality masa. Laboratorní analýzy byly provedeny dle ČSN 570185 – Zkoušení masa,
masných výrobků a masných konzerv – Chemické a fyzikální metody.
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Statistická analýza dat byla provedena v programu STATISTICA 10.0. kde bylo využito
analýzy variance s pevným efektem typu leptinového genotypu (CC, CT, TT). K určení
případných diferencí mezi genotypy byl použit HSD test.
VÝSLEDKY A DIUSKUSE
Nejvyšší (p < 0,05) vaznost vody (84,92 ± 1,62 %) byla prokázána u masa býků s leptinovým
genotypem TT (Tab. 1). Maso býků – heterozygotů CT a jedinců s genotypem CC se
vyznačovalo průkazně (p < 0,05) nižší schopností poutat volnou vodu (CT = 82,32 ± 2,48 %,
CC = 82,29 ± 1,96 %). Ruiz de Huidobro et al. (2003) publikovali u masa býků obdobné
hodnoty vaznosti masa, přičemž ale upozorňují na nižší schopnost masa poutat volnou vodu
u jalovic. Předporážková manipulace s býky nebyla pro zvířata příliš stresová, protože
u žádného vzorku masa nebyl prokázán výskyt DFD vady, což dokládají hodnoty pH masa,
které se pohybovaly v optimálním rozpětí od 5,69 do 5,72. Mounier et al. (2006) uvádějí, že
příznivější pro dosažení optimálního rozpětí pH masa je porážení zvířat v chladnějším období
roku. Pro konzumenty masa je významným hodnotícím kritériem barva kupovaného masa.
V našem experimentu byla hodnocena z několika hledisek - byl stanoven obsah svalových
pigmentů, byla měřena odrazivost světelných paprsků a detailněji byla hodnocena barevná
spektra. Dle Varnama a Sutherlanda et al. (1995) souvisí obsah svalového myoglobinu
s fyzickou aktivitou jedince. Jako dominantní faktor uvádí Priolo et al. (2001) protučnělost,
hmotnost jatečně upraveného těla a porážkový věk zvířat. Latimori et al. (2008) uvádějí jako
jeden z hlavních faktorů ovlivňující barvu masa plemennou příslušnost skotu. Zastoupení
svalových pigmentů bylo nejnižší v mase býků genotypu CC (3,63 ± 0,77 mg.g-1). Vyšší,
i když neprůkazný, podíl myoglobinu byl stanoven v mase býků CT (3,77 ± 0,72 mg.g-1),
respektive 4,09 ± 0,22 mg.g-1 u homozygotů leptinového genotypu TT. Tato zvýšená
koncentrace svalového barviva se odrazila při měření remise, kdy u vzorků svaloviny MLT
byla naměřena nejnižší odrazivost světelného paprsku u jedinců s genotypem TT (4,51 ±
1,25%), naopak se snižujícím se obsahem pigmentů v mase docházelo ke zvyšování odrazu
světla. Vyšší hodnoty remise (7,2%) uvádí Ponížil (1993). Shodný trend byl také zaznamenán
u hodnoty L* při vyhodnocování barevných spekter masa, kdy nejvyšší hodnoty byly
naměřeny u masa jedinců CC (37,16 ± 3,83) a nejnižší u býků s genotypem TT (33,98 ±
2,75). Vyšší obsah svalových pigmentů způsobil výraznější sytost červeného zbarvení
hovězího masa, kdy v závislosti na zvyšujícím se obsahu myoglobinu docházelo k tmavnutí
hovězího masa (a*= 13,53 ± 2,75 < 15,49 ± 2,29 < 19,22 ± 2,75). Mezi homozygoty CC a TT
u hodnoty a* barevného spektra byl prokázán statisticky průkazný rozdíl na úrovni
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pravděpodobnosti 95%. Barevné spektrum b*, hodnotící rozsah barev od modré po žlutou,
bylo u masa všech tří hodnocených genotypů téměř vyrovnané (8,78; 8,49; 8,60).
Tab. 1: Technologické vlastnosti hovězího masa
CC
(n = 28)
průměr ± sx

Leptinový genotyp
CT
(n = 32)
průměr ± sx

TT
(n = 25)
průměr ± sx

Vaznost vody (%)

82,29a ±1,96

82,32a±2,48

84,92b ±1,62

pH24

5,72 ± 0,37

5,69 ± 0,32

5,69 ± 0,39

Svalové pigmenty
(mg.g-1)

3,63 ± 0,77

3,77 ± 0,72

4,09 ± 0,22

Remise (%)

4,87 ± 1,55

4,62 ± 1,48

4,51 ± 1,25

L*

37,16 ± 3,83

35,31 ± 3,55

33,98 ± 2,75

a*

13,53a±2,75

15,49±2,29

19,22b±2,75

b*

8,78 ± 2,10

8,49 ± 2,03

8,60 ± 2,82

Plocha MLT (cm2)

84,20 ± 15,62

86,06±14,08

86,54±15,93

Síla svalových vláken
(µm)

39,26 ± 3,04

39,10 ± 3,38

39,14 ± 2,38

Ukazatel

Odlišná písmena a, b mezi sloupci u leptinového genotypu znamenají statisticky průkazný rozdíl (p < 0,05).

Velikost vysokého roštěnce byla měřena v místě půlícího řezu, tj. mezi 9 a 10 hrudním
obratlem. Přestože byli býci poraženi ve shodném věku 610 dní, tak v rámci tohoto ukazatele
byla mezi jednotlivými vzorky masa zjištěna poměrně vysoká variabilita (sx = 14,08 – 15,93).
Tento rozptyl nebyl způsoben odlišnou sílou svalových vláken (CC=39,26 µm, CT=
39,10 µm, TT = 39,14 µm), ale lze přepokládat, na základě dalších výsledků, které však
nejsou v tomto příspěvku hodnoceny, že daná variabilita byla způsobena odlišným
mramorováním masa a také tzv. soudržností jednotlivých svalových snopců. Ve velikosti
plochy MLT a síle svalových vláken nebyly jak v našem experimentu, tak v práci Li et al.
(2013) prokázány mezi genotypy statisticky průkazné (p > 0,05) rozdíly. Obdobné výsledky
uvádějí také Nour et al. (1994), Teslík et al. (1995), naopak Bartoň et al. (1998) uvádí velikost
plochy MLT cca o 20 cm2 nižší.
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ZÁVĚR
Na základě dosažených výsledků je možné konstatovat, že technologickou kvalitu hovězího
masa lze výběrem geneticky prověřených zvířat pro leptinový gen ovlivnit. Jednou
z možností, jak zlepšit kvalitu vykrmovaných zvířat je výběr linií, otců býků, kteří ve svém
genotypu mají dominantní alelu (T) pro leptinový gen. Maso býků s genotypem TT se
vyznačuje vyšší vazností vody. Velikost roštěnce na řezu je mírně vyšší, při zachování stejné
síly svalových vláken jako u ostatních hodnocených genotypů českého strakatého skotu.
Barva hovězího masa býků, kteří mají ve svém genotypu alelu T pro leptin, je sytější, tmavší
což odpovídá barvě typické pro kvalitní, vyzrálé hovězí maso.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla vytvořena s podporou projektu NAZV QI91A055.
SOUHRN
Cílem práce bylo porovnat technologickou kvalitu hovězího masa býků českého strakatého
skotu s odlišnými genotypy pro gen leptin. Býci byli poraženi ve věku 610 dní. Laboratorní
analýzy technologických vlastností vzorku musculus longissimus et thoracis byly provedeny
24 hod. po porážce. Nejvyšší vaznost vody (84,92 ± 1,62 %) a plocha MLT (86,54 ± 15,93
cm2) byla zjištěna u masa býků s leptinovým genotypem TT. Hodnoty pH masa byly u všech
tří hodnocených genotypů vyrovnané (CC= 5,72, CT= 5,69, TT 5,69). Také v barvě masa byla
nejpříznivěji hodnocena kategorie býků s genotypem TT. Na základě zjištěných výsledků je
možné konstatovat, že technologickou kvalitu hovězího masa lze výběrem geneticky
prověřených býků českého strakatého plemene skotu ovlivnit. Jednou z možností, jak zlepšit
kvalitu vykrmovaných zvířat je výběr linií, otců býků, kteří ve svém genotypu mají
dominantní alelu (T) pro leptinový gen.
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MOŽNOSTI APLIKACE SKOPOVÉHO MASA
DO TEPELNĚ OPRACOVANÝCH MASNÝCH VÝROBKŮ
POSSIBLE APPLICATIONS OF MUTTON
IN HEAT - TREATED MEAT PRODUCTS
Robert Gál – Lenka Krčmářová – Mária Plšková
Ústav technologie potravin, FT, UTB ve Zlíně, T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín
ABSTRACT
Experimental work deals with application of mutton in heat – treated meat products. The aim
was to describe effects of mutton application on the products and to find out what amount of
this meat would be the most appropriate and acceptable for consumers. Practical value of this
experiment lays in an increase of mutton application in common meat products.
Keywords: mutton, heat – treated meat product, sensory evaluation
ÚVOD
Chov ovcí má u nás velmi bohatou historii a tradici. V mnohých zemích a u mnoha národů
i dnes zajišťuje maso z ovcí hlavní přísun živočišných bílkovin v potravě [1]. Snaha o zdravý
životní styl je spojena s konzumací masa s nižším podílem tuku a nízkou hodnotou energie.
Tato kritéria splňuje jehněčí a skopové maso, které má ve výživě nezastupitelnou roli. U nás
je dnes konzumace skopového masa ve srovnání se zahraničím poměrně malá, což z hlediska
zdravé výživy není správné [2]. Jehněčí a skopové maso má spoustu cenných nutričních látek,
především bílkovin, vitaminů řady B, zinku, železa, vápníku a fosforu, nutných pro zdravý
růst organismů [3]. Jehněčí maso obsahuje vyšší % nenasycených masných kyselin než
vepřové [4]. Maso z dospělých ovcí má velmi specifickou vůni a chuť, pro mnohé spotřebitele
nepříjemnou. Naproti tomu, jehněčí maso je senzoricky zcela přijatelné, trpí však
předpojatostí spotřebitelů, kteří mnohdy nevidí rozdíl mezi jakostí mladých a dospělých ovcí
[5].
V ČR je v současnosti chováno zhruba 103 tisíc ovcí, část ve velkochovech a část
v malochovech. Chovy ovcí jsou velmi potřebné pro udržení krajiny v podhorských oblastech.
Ekonomicky je může podpořit jednoznačná orientace na masnou užitkovost výběrem
nejvhodnějších masných hybridů a konečně i vyšší spotřeba jehněčího masa [6].
Celková spotřeba skopového a jehněčího masa na jednoho obyvatele je v porovnání
s ostatními zeměmi EU velmi malá a uvádí se přibližně v rozmezí mezi 0,2 – 0,4 kg na
obyvatele. Konzervativní přístup českých konzumentů lze odůvodnit zkušenostmi z doby, kdy
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se ovce chovaly především na vlnu a na trh se dostávalo maso, téměř výhradně ze starých
zvířat. Další příčinou je jistě malá propagace a neznalost požadavků na zpracování tohoto
druhu masa [3]. Jehněčí maso může významně zpestřit druhovou skladbu prodávaného masa
i pestrost pokrmů a jídel. Jehněčí maso nových masných hybridů má velmi dobré smyslové
a kulinární vlastnosti i velmi dobrou nutriční hodnotu [5].
Výroba masa patří k základním a hlavním úsekům potravinářské výroby. Maso je z nutričního
hlediska velmi cenným zdrojem tzv. plnohodnotných bílkovin, vitaminů, nenasycených
mastných kyselin a minerálních látek. Někdy je považováno za nenahraditelnou složku
výživy, i když je možné zajistit plnohodnotnou výživu i bez masa. Důvodem konzumace masa
a masných výrobků jsou jejich organoleptické vlastnosti a nutriční hodnota. Technologie
masa se neustále rozvíjí a důrazy klade na pestrost sortimentu výrobku z masa i na jejich
trvanlivost [7]. Sortiment masných výrobků se u nás i v dalších oblastech Evropy vyvíjel celá
staletí v závislosti na surovinových zdrojích, na oblibě u spotřebitelů, na zdokonalených
výrobních postupech, na rozvojích mezinárodního obchodu. Výrobní sortiment se rozšiřoval
i s rostoucím zájmem trhu o masné výrobky [8].
MATERIÁL A METODY
Pro účely senzorického hodnocení u třech skupin proškolených senzorických hodnotitelů byly
připraveny vzorky s různým podílem skopového masa a to konkrétně 10 %, 20 %, 30 %, 40 %
a kontrolní vzorek bez skopového masa. Konkrétně se jednalo o aplikaci skopového masa do
dvou výrobních receptur tepelně opracovaných masných výrobků, a to do výrobku typu
klobás a turistického salámu.
Výroba jednotlivých vzorků byla uskutečněna ve spolupráci s výrobně – vývojovou
společností na koření a kořenící směsi.
Tab. 1: Výrobní receptura na přípravu klobás:
Použitá surovina

Množství (kg)

HPV

0,60

VLII.

2,00

VVbk

1,50

Voda-led

0,75

Přidané ingredience

Množství (kg)

Kořenící směs

0,025

fosforečnan

0,015

Česnekové plátky

0,010
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1. Pro výrobu klobásy a salámu bylo použito čerstvé maso. Byly naváženy všechny
suroviny dle tabulky.
2. Následně se v kutru připravila spojka z hovězího masa, vody a ledu. Na přípravě díla
se přidalo VLII. a VVbk, koření a fosfát, který zvyšuje vaznost masa (schopnost masa
přijímat a udržet vodu). Dílo bylo smícháno v kutru. Při dalších vzorcích bylo VLII
zaměněno za skopové v různém množství (vzorek bez skopového masa, 10%, 20%,
30% a 40%) do připraveného díla.
3. Hotové dílo se naráželo do vepřových přírodních střev na narážečce s přetáčecím
zařízením na hmotnost klobásy cca 110gramů. Vepřová přírodní střeva jsou
zakonzervována v soli a před použitím bylo nutno je propláchnout ve vlažné vodě.
4. Po naražení byly klobásy nechány chvíli odležet, aby pronikla sůl, koření a přidané
ingredience do masa. Teprve potom probíhalo samotné tepelné opracování.
5. Tepelné opracování - 1.krok – červenání - prohřátí výrobku do jádrové teploty 15°C.
2.krok- sušení- probíhalo při teplotě 85°C v prostoru udírny a trvá 20minut. 3.krokuzení- probíhá v prostoru udírny při teplotě 65°C 15minut. 4.Krok- vaření- teplota
v udírně 78°C a vaří se do jádrové teploty 70°C. 5. Krok- po uvaření se výrobek chladí
na teplotu 7°C a uchovává v chladu při teplotě do 5°C.

Obr. 1: Klobásy se skopovým masem
Receptura a pracovní postup výroby turistického salámu
Tabulka č. 2: Výrobní receptura na přípravu turistického salámu
Použitá surovina
HPV
VLII.
VVbk
Použitá surovina
Koření vysočina

Množství (kg)
0,60
2,00
2,27
Množství (kg)
0,035
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1. Pro výrobu salámu byly použity čerstvé suroviny. Při dalších vzorcích bylo VLII
zaměněno za skopové v různém množství (vzorek bez skopového masa, 10%, 20%,
30% a 40%) do připraveného díla.
2. Všechny suroviny byly smíchány na kutru.
3. Následně bylo dílo pomleto na mlýnku s otvory v desce o průměru 4mm (se
zvyšujícím podílem skopového se obtížněji a pomaleji mlelo).
4. Následovalo narážení díla do obalu CUTISIN o průměru 45mm a klipsování salámu.
Střeva byla namočena v solném roztoku, aby změkla a byly pružné při klipsování.
5. Tepelné opracování: 1. krok- červenání- prohřátí výrobku do jádrové teploty 15°C,
2. krok- sušení- probíhá při teplotě 65°C v prostoru udírny a trvá 20minut, 3. krok –
uzení probíhá v prostoru udírny při teplotě 65°C po dobu 15minut, 4. Krok – vaření,
teplota v udírně 78°C, vaříme do jádrové teploty 70°C, po uvaření chladíme výrobek
na 7°C a uchováváme při teplotě 5°C.

Obr. 2: Turistický salám s obsahem skopového masa
Senzorické hodnocení sledovaných výrobků proběhlo v laboratoři a místnosti pro výuku UTB
ve Zlíně a dále v místnosti pro výcvik a výuku SŠOGD PRAKTIK Olomouc. Hodnocení se
zúčastnilo 97 školených hodnotitelů ve věkovém rozpětí od 16 – 54 let.
Hodnotitelé byli rozděleni do tří věkových kategorií:
• Skupina 1 – hodnotitelé ve věku od 16 do 19 let (středoškolští studenti)
• Skupina 2 – hodnotitelé ve věku od 20 do 26 let (studenti vysoké školy)
• Skupina 3 – hodnotitelé ve věku od 27 do 54 let (pedagogičtí pracovníci)
Vzorky se předkládaly k hodnocení temperované na teplotu, při které bývá vzorek běžně
konzumován, a všechny vzorky měly stejnou teplotu.
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Inventář použitý k senzorickému hodnocení vzorků byl z bílého porcelánu, použity byly
nerezové příbory. Na pitnou vodu k neutralizaci byly použity skleněné nádoby. Všechen
inventář byl zdravotně nezávadný, bez cizích vůní a pachů.
Talíře, na kterých byly vzorky předkládány, měly stejný tvar, velikost a barvu. Předkládané
vzorky měly stejné množství. Těsně před hodnocením vzorků byli hodnotitelé poučeni
o úkolu, který mají provádět a o použité metodě. Hodnotitelé obdrželi protokoly pro
senzorické hodnocení a pokyny pro vyplnění.
Hodnocení bylo provedeno pomocí předem vypracované metodiky. Sledovaly se tyto
deskriptory masných výrobků: barva, vůně, konzistence, chuť a celkový dojem.
K hodnocení byla použita hédonická číselná stupnice. Byla zvolena 6-ti bodová stupnice
s krajními hodnotami 0 a 5, kde 5 bodů označovalo nejpříjemnější hodnocený vzorek a 0 bodů
dostal vzorek hodnocený jako nejméně příjemný. Výsledky hodnocení byly zpracovány
a vyhodnoceny pomocí t-testu. Pro senzorické hodnocení byla zvolena 5-ti % hladina
významnosti (maximální pravděpodobnost chybného zamítnutí správné hypotézy je 5%, tj.
testy byly provedeny s 95% spolehlivostí. K výpočtům byl použit program Excel – statistika.
Senzorické hodnocení bylo prováděno v laboratoři UTB ve Zlíně a v místnosti pro výcvik
a výuku SŠOGD PRAKTIK s.r.o. Olomouc.
Hodnocení provádělo 36 středoškolských studentů oboru kuchař - číšník, 46 vysokoškolských
studentů oboru technologie potravin a 15 pedagogických pracovníků. Hodnotitelé byli před
zahájením práce seznámeni s danou problematikou, s cílem a postupem senzorického
hodnocení.
Pro posouzení senzorického hodnocení vzorků byli hodnotitelé rozděleni do tří skupin:
1. skupina – středoškolští studenti
2. skupina – vysokoškolští studenti
3. skupina – pedagogičtí pracovníci
Při senzorickém hodnocení tepelně opracovaných masných výrobků byly hodnoceny
u každého vzorků s různým procentuálním zastoupením skopového masa nejdříve barva,
vůně, konzistence, chuť a nakonec celkový dojem vzorku.
Při vlastní degustaci předložených vzorků měl hodnotitel k dispozici množství 10 g klobásy
nakrájené na tenčí kolečka a 10 g salámu nakrájeného na nářezovém stroji.
Nejprve byla hodnocena barva, která se posuzovala proti bílému pozadí, dalším sledovaným
ukazatelem byla vůně a následovalo hodnocení konzistence, která se posoudila v ústech.
Stejně jako chuť. Pro posouzení konzistence a chuti byla sousta dobře rozžvýkána a vzorek
musel setrvat v dutině ústní dostatečně dlouhou dobu pro dobré posouzení těchto ukazatelů.
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Po spolknutí vzorku se ústa vypláchla pitnou vodou nebo byl použit další neutralizátor – bílé
pečivo. Další vzorek byl senzoricky posuzován až po uplynutí vhodné doby.
Po degustaci vzorku byl výsledek hodnotitele zapsán do přiloženého formuláře. Po skončení
senzorické analýzy organizátor zkontroloval, zda byly protokoly správně vyplněny.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Celkové hodnocení masného výrobku - klobásy
Obsah skopového masa má vliv na organoleptické vlastnosti klobás. Posuzovatelé vyhodnotili
jako nejpříjemnější vzorek u barvy vzorek s 40 % skopového masa a naopak nejméně
přijatelný byl vzorek bez podílu skopového masa, při hodnocení vůně byl posuzovateli
nejlépe hodnocen vzorek s 10 % skopového masa a nejhorší hodnocení dostal vzorek opět bez
skopového masa, při posuzování konzistence byl nejlépe hodnocen vzorek se 40 % skopového
masa a nejméně přijatelný byl vzorek s 20 % skopového masa.

U chuti byl nejlépe

vyhodnocen vzorek s 10 % skopového masa a nejhůře dopadl vzorek s 30 % skopového masa.
Posledním hodnoceným deskriptorem byl celkový dojem, kde byl nejlepší vzorek s 10 %
skopového masa, nejméně přijatelný byl vzorek s 30 % skopového masa.
Tab. 3: Celkové hodnocení klobás
Celkový dojem

Bez skopového

10%

20%

30%

40%

barva

2,39

3,36

2,76

2,66

3,51

vůně

2,31

3,38

2,91

2,97

3,05

konzistence

3,04

3,02

2,77

2,64

3,16

chuť

3,03

3,35

3,12

2,44

2,53

celkový dojem

2,73

3,43

3,05

2,47

2,86
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Obr. 1: Celkové hodnocení klobás
Celkové hodnocení masného výrobku - turistického salámu
Podíl skopového masa ovlivňuje hodnocené deskriptory podobně jako u klobás. Hodnotiteli
byl nejlépe u barvy hodnocen vzorek se 40 % skopového masa, naopak nejméně přijatelný byl
vzorek bez skopového masa, u hodnocení vůně byl za nejpříjemnější vyhodnocen vzorek s 10
% skopového masa a za nejhorší vzorek s 20 % skopového masa, při posouzení konzistence
byl nejlépe hodnocen vzorek s 20 % skopového masa a nejhůře vzorek bez skopového masa,
při hodnocení chuti byl nejlepší vzorek bez skopového masa a nejhůře hodnocený vzorek se
40 % skopového masa, u poslední deskriptoru byl hodnocen celkový dojem, kde nejlépe
hodnocen byl vzorek s 10 % skopového masa a nejhůře byl hodnocen vzorek se 30 %
skopového masa.
Tab. 4: Celkové hodnocení salámů
Barva
barva
vůně
konzistence
chuť
celkový
dojem

Bez
skopového
2,14
2,93
2,6
3,36

10%

20%

30%

40%

2,92
3,1
3,08
2,98

2,89
2,72
3,25
2,73

3,11
2,93
2,63
2,81

3,77
2,88
3,15
2,64

3,3

2,92

2,46

3,07

2,99
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Obr. 2: Celkové hodnocení salámů
ZÁVĚR
Při celkovém hodnocení barvy u vzorku klobásy byl nejlépe vyhodnocen vzorek se 40 %
skopového masa a naopak nejméně přijatelný byl vzorek bez podílu skopového masa, při
hodnocení vůně byl nejlépe ohodnocen vzorek s 10 % skopového masa a nejhůře opět bez
skopového masa. Při posuzování konzistence byl jako nejpříjemnější vzorek se 40 %
skopového masa a nejhůře přijatelný vzorek s 20 % skopového masa. U chuti byl nejlépe
ohodnocen vzorek s 10 % skopového masa a nejhůře se 30 % skopového masa. U posledního
deskriptoru, a to celkového dojmu byl nejlepší vzorek s 10 % skopového masa a nejhorší
vzorek se 30 % skopového masa.
Při hodnocení barvy u salámů byl hodnotiteli nejlépe ohodnocen vzorek se 40 % skopového
masa a nejhůře bez skopového masa, u vůně byl nejpříjemnější vzorek s 10 % skopového
masa a nejhůře přijatelný vzorek s 20 % skopového masa. Při posuzování konzistence byl
nejlépe ohodnocen vzorek s 20 % skopového masa a nejhůře bez skopového masa, u chuti byl
nejlepší vzorek bez skopového masa a nejhorší se 40 % skopového masa. Hodnocení
celkového dojmu bylo stejné jako u klobás, a to nejlépe ohodnocen byl vzorek s 10 %
skopového masa a nejhůře ohodnocen byl vzorek se 30 % skopového masa.
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SOUHRN
Cílem experimentu bylo zvýšení důvěry konzumenta ve skopové maso a celkově zvýšit
spotřebu skopového masa. Experimentální práce byla zaměřena na možnosti aplikace
skopového masa do tepelně opracovaných masných výrobků.
V praktické části byly vyrobeny masné výrobky, typu klobás a turistického salámu. Do těchto
výrobků bylo aplikováno skopové maso, a to v podílu 10 %, 20 %, 30 %, 40 % a kontrolní
vzorek bez podílu skopového masa.
Z pohledu technologického, nemá maso ovcí takový význam a až na některé specifické
výrobky se používá pouze jako náhrada za hovězí přední výrobní masa. Jeho hlavní
technologickou vlastností je dobrá vaznost a lze jej případně kombinovat s masem vepřovým
bez nutnosti přídavku masa hovězího.
Vyrobené vzorky byly podrobeny senzorickému hodnocení u 97 proškolených hodnotitelů.
Jednotlivé senzorické deskriptory byly následně vyhodnoceny, přičemž byly zjištěny
optimální přídavky skopového masa do konkrétních výrobních receptur.
Klíčová slova: skopové maso, tepelně opracované masný výrobek, senzorické hodnocení
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NUTRIČNÁ KVALITA OVSA VO VZŤAHU K CELIAKII
NUTRITION QUALITY OF OAT IN RELATION TO COELIAC DISEASE
Zdenka Gálová – Eva Pálenčárová – Želmíra Balážová –
Milan Chňapek – Lenka Petrovičová
Katedra biochémie a biotechnológie FBP SPU v Nitre, Tr.A.Hlinku 2, 949 76 Nitra
ABSTRACT
Cereals play an important role in the human diet as a source of vitamins, minerals and
carbohydrates. The gluten fraction of most of cereals is the main cause of the development of
coeliac disease. Determination of individual gluten peptides responsible for toxicity and
immunogenecity is very difficult, because gluten is a mixture of proteins that are closely
related. The aim of our study was to analyze genotypes of oat in term of nutrition quality and
detection of presence or absence of coeliac active proteins. The results of the fractional
composition of proteins confirmed that analyzed genotypes of oat are characterised by a high
content of glutelins (51.0 %). ELISA analysis showed the wide variability of individual
protein fraction prolamins and gluten with coeliac active polypeptides in analyzed oat
genotypes. Based on obtained results we can conclude that the use of oats in gluten-free diet
could be risky.
Keywords: Avena sativa, protein fraction, ELISA, coeliac disease
ÚVOD
Ovos

je

popri

jačmeni

a

kukurici

treťou

najvýznamnejšou

kŕmnou

obilninou

a v potravinárstve sa využíva predovšetkým na výrobu vločiek a múky (Hareland, Manthey,
2003; Capouchová et al., 2004).
Bielkoviny sú jednou zo základných zložiek ovseného zrna. Ovos obsahuje bielkoviny veľmi
vysokej kvality, sú v nich významne zastúpené aminokyseliny, predovšetkým lyzín, ktorého
je v zrne priemerne 4,2 %. Ďalšími vysoko obsiahnutými aminokyselinami sú metionín, valín,
izoleucín, leucín, fenylalanín a tryptofán (Demirbas, 2005; Sontag-Strohm, 2008).
Zastúpenie jednotlivých bielkovinových frakcií ovsa je v porovnaní so pšenicou, ražou
a jačmeňom odlišné. Lepkové obilniny obsahujú maximálne 10 % globulínov z celkových
zásobných bielkovín a prolamíny sú ich najviac zastúpenou frakciou (80 %), kým v ovse
najväčšiu skupinu predstavujú globulíny (Sontag-Strohm, 2008).
Ovos je najlepším zdrojom ľahko rozpustnej vlákniny. Obsah vlákniny je v zrne ovsa
ovplyvnený prítomnosťou pliev na obilke. V plevnatom ovse, kde hmotnostný podiel pliev
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predstavuje 24 % – 31 %, je obsah hrubej vlákniny 13,0 % – 15,4 %, kým v nahých druhoch
ovsa je obsah vlákniny 0,8 % – 2,6 %. Prítomnosť pliev je významným znakom
technologickej kvality ovsa (Holthaus et al., 1996). Hrubá vláknina pomáha zlepšovať
peristaltiku čriev, čím znižuje nebezpečenstvo rakoviny tráviaceho ústrojenstva. Ľahko
rozpustná vláknina, najmä β-glukány, ktoré tvoria až 75 % bunkovej steny endospermu
a majú hypocholesterolemický efekt (Holthaus et al., 1996; Lindhauer, Dreisoerner, 2003),
vedie k redukcii potenciálneho rizika ischemickej choroby srdca (Moudrý, 1999).
V porovnaní so pšenicou, jačmeňom alebo ražou obsahuje ovos trojnásobné množstvo lipidov
(Hareland, Manthey, 2003). Z minerálnych látok a vitamínov prevládajú kremík, fosfor,
draslík, horčík, niacín a vitamín E (Vojtaššáková et al., 1999).
Spolu so pšenicou je ovos najviac klinicky skúmanou obilninou v súvislosti s celiakiou.
Klinické štúdie preukázali, že dlhodobé mierne užívanie ovsa ako súčasť bezgluténovej diéty
je pre pacientov s celiakiou bezpečné (Sontag-Strohm et al., 2008).
Cieľom našej práce bolo analyzovať vybraný súbor genotypov ovsa z hľadiska komponentnej
skladby bielkovín a ich subfrakcií s dôrazom na celiakálne aktívne bielkoviny.
MATERIÁL A METODY
Analyzovali sme 23 odrôd ovsa (Avena L.), ktoré boli získané z Génovej banky semenných
druhov SR SCPV VÚRV Piešťany. Obsah celkového dusíka bol stanovený podľa Kjeldahla
(Michalík, 2002). Základné bielkovinové frakcie albumíny (Alb), globulíny (Glo), prolamíny
(Prol) a glutelíny (Glu) boli extrahované v príslušných rozpúšťadlách podľa unifikovanej
Golenkovej metódy (ICC metóda) (Michalík, 2002). Percentuálne zastúpenie celkových
bielkovín (% CB) sme vypočítali prepočtom z obsahu celkového dusíka stanoveného podľa
Kjeldahla. Koeficient nutričnej kvality (KNK) bol vypočítaný podľa vzorca:
[ (Alb + Glo) + zvyšok] x 100
KNK =
Prol
Vo vybraných genotypoch ovsa boli detegované celiakálne aktívne bielkoviny metódou
ELISA (Enzyme Linked ImunnoSorbent Assay).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Ovos patrí medzi významné plodiny z čeľade lipnicovitých. Bielkoviny sú jednou z jeho
základných zložiek a ich kvantitatívne množstvo v jednotlivých odrodách závisí od
agroekologických podmienok pestovania (Demirbas, 2005). V analyzovaných odrodách ovsa
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priemerný obsah celkových bielkovín bol 10,11 % (Tab. 1), pričom v jednotlivých odrodách
sa pohyboval v rozmedzí 8,67 % - 13,08 %. Matuz et al. (2000a) zistili v semenách ovsa
porovnateľný obsah bielkovín (12,4 % – 12,9 %). Rovnako aj Socha et al. (2010) hodnotia
ovos ako druhý najvýznamnejší zdroj bielkovinových látok spomedzi analyzovaných obilnín,
pričom priemerný obsah bielkovín v ovse bol 13,0 %.
Tab. 1: Obsah bielkovín, bielkovinových frakcií a koeficienta nutričnej kvality
v analyzovaných genotypoch ovsa (v %)
Názov
vzorky
Ábel
Aragon
Ardo
Argentína
Atego
Auron
Avesta
Azur
Dalimil
Detvan
Euro
Expander
Indio
Izák
Jakub
Kanton
Master
Revisor
Taiko
Valentín
Vilma
Vok
Zvolen

Bielkoviny
12,76
9,98
9,81
9,65
9,81
8,99
10,06
9,40
9,81
13,08
10,14
10,06
9,65
9,81
12,67
9,32
10,06
9,81
9,81
8,67
9,49
9,98
9,81

Alb+Glo
28,20
19,34
20,02
15,29
21,69
18,21
15,48
20,02
20,02
27,99
21,28
22,78
19,34
20,02
25,80
21,08
19,54
19,49
20,02
26,43
20,71
16,89
23,35

Prolamíny Glutelíny
N- zvyšok
KNK
46,16
7,68
207,16
17,32
52,48
10,81
183,62
16,42
51,69
10,99
182,52
16,99
55,41
10,15
138,94
18,31
51,69
10,70
215,50
15,03
51,85
11,80
182,99
16,40
54,49
11,36
154,34
17,39
51,64
10,79
186,16
16,55
52,53
10,70
183,95
16,70
46,88
8,02
221,33
16,27
53,25
10,47
218,21
14,55
49,80
10,55
213,79
15,59
50,88
10,15
161,06
18,31
51,16
10,34
172,01
17,65
51,10
6,44
195,28
16,51
50,91
11,07
208,09
15,45
52,52
10,55
174,74
17,22
51,69
10,70
180,78
16,70
50,03
10,70
164,63
18,66
45,26
12,84
260,76
15,06
51,75
10,33
199,61
15,55
51,49
11,46
150,16
18,88
48,37
10,81
204,55
16,70
10,11
20,99
16,70
51,00
10,41
189,57
x
σ
1,13
3,47
1,18
2,43
1,36
27,58
VK
11,22
16,53
7,05
4,76
13,04
14,55
Vysvetlivky: Alb – albumíny, Glo – globulíny, KNK – koeficient nutričnej kvality, x – priemer,
σ – smerodajná odchýlka, VK – variačný koeficient

V odrodách ovsa sme zistili nízke priemerné zastúpenie cytoplazmatických bielkovín (20,99
%), pri variabilite 15,29 % až 28,20 % (Tab. 1). V porovnaní s našimi výsledkami Socha et al.
(2010) v ovsených vločkách zistili dvojnásobne vyššie (48,0 %) zastúpenie frakcie albumínov
a globulínov.
Hoci ovos obsahuje porovnateľné množstvo bielkovín ako pšenica, raž a jačmeň, v porovnaní
s nimi má nižšie množstvo prolamínov. V pšenici, raži a jačmeni je zastúpenie prolamínov
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z celkových bielkovín približne 30 % - 50 %, v ovse je to 10 % - 15 % (Thompson, 2003).
Uvedené konštatovanie môžeme potvrdiť na základe našich výsledkov, v ktorých sme zistili,
že priemerné zastúpenie prolamínov bolo 16,70 %, pričom varírovalo od 14,55 % do 18,88 %
(Tab. 1). Glutelínová frakcia bola naopak v ovse zastúpená najvyšším podielom (51,0 %).
Socha et al. (2010) detegovali nižší obsah zásobných bielkovín v ovsených vločkách, frakcia
prolamínov bola zastúpená 14,1 % a frakcia glutelínov 32,9 %.
Z frakčnej skladby bielkovín sme stanovili aj KNK, ktorého priemerná hodnota bola pomerne
vysoká (189,57 %), pričom varírovala v rozmedzí 138,94 % - 260,76 % (Tab. 2).
Štúdie Branda, Merweho (1996), Petkova et al. (2001) a Biel et al. (2009) poukázali na vyššiu
nutričnú hodnotu bielkovín kultivarov nahého ovsa v porovnaní s ostatnými obilninami.
Charakteristickým rysom bielkovín ovsa je optimálne aminokyselinové zloženie s vysokou
výživnou hodnotou. Ovos, rovnako ako ostatné obilniny, sa vyznačuje nízkym obsahom
lyzínu, na druhej strane však vysokým obsahom sírnych aminokyselín, preto môže byť
doplnkom pri príprave stravy v kombinácii so strukovinami (Biel et al., 2009). Sujak et al.
(2006) uvádzajú, že na rozdiel od ovsa je kvalita bielkovín v strukovinách znížená práve
nízkym zastúpením metionínu a cysteínu.
Capouchová et al. (2004) skúmali šestnásť rôznych druhov ovsa z pohľadu bielkovinového
zloženia a ich možného použitia na výrobu potravín pre pacientov s celiakiou. Zistili, že
agroekologické podmienky pestovania v jednotlivých ročníkoch výrazne ovplyvňujú nielen
obsah bielkovín, ale aj ich frakčné zastúpenie. Porovnaním našich analýz s výsledkami
Capouchovej et al. (2004) vyplýva, že v nami analyzovaných odrodách ovsa bol nižší
priemerný obsah bielkovín (10,1 %), porovnateľné priemerné zastúpenie frakcie prolamínov
(16,7 %), nižší obsah albumínov a globulínov (21,0 %) a vyšší obsah glutelínov (51,0 %).
V potravine, ktorú chceme použiť v bezlepkovej diéte, musí byť podľa Vestníka MP SR
(2004) menej ako 0,02 % (200 mg.kg-1) gluténu v sušine. Podľa tohto vestníka bezgluténové
potraviny sú potraviny vyrábané tak, aby vyhovovali diétnym potrebám ľudí, ktorí neznášajú
glutén (celiatici), neobsahujú pšenicu, tritikale, raž, jačmeň alebo ovos a ani ich zložky.
Vo vybraných genotypoch ovsa sme stanovili celiakálne aktívne bielkoviny (Tab. 2). Z našich
výsledkov vyplýva, že priemerný obsah gluténových bielkovín v analyzovaných odrodách
ovsa bol nadlimitný (5,13 g.kg-1), avšak v dvoch odrodách sme zaznamenali zákonom
akceptovateľné hodnoty. V odrode Valentín bol obsah gluténu 0,06 g.kg-1 a v odrode Detvan
0,14 g.kg-1 (Tab. 18), čo potvrdzujú viacerí autori (Petr et al., 2003; Capouchová et al., 2004,
2006; Michalík et al, 2006), ktorí ovos definujú ako rizikový vo výžive celiatikov.
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Tab. 2: Variabilita obsahu lepkových bielkovín stanovená ELISA testom v genotypoch ovsa
Genotypy
ovsa
Detvan
Euro
Master
Atego
Taiko
Valentín
x

σ
VK

prolamíny
(g.kg-1)
0,07
10,65
0,12
4,32
0,20
0,03
2,56
4,30
167,84

glutén
(g.kg-1)
0,14
21,30
0,24
8,64
0,40
0,06
5,13
8,61
167,84

Vysvetlivky: x – priemer, σ – smerodajná odchýlka, VK – variačný koeficient

Capouchová et al. (2004, 2006) uvádzajú, že imunologické hodnotenie množstva prolamínov
v semenách ovsa pomocou ELISA-testu preukázalo veľké rozdiely medzi rôznymi odrodami.
Sedem vzoriek ovsa z trinástich a desať vzoriek z dvanástich bolo pod limitom stanoveným
pre bezlepkové potraviny, ale ostatné odrody prevyšovali stanovený limit a veľmi výrazne.
Dosiahnuté výsledky v hodnotenej kolekcii ovsa preukázali veľkú variabilitu v štruktúre
bielkovinového komplexu a pri imunologických analýzach. Na základe uvedených výsledkov
zhodnotili použitie ovsa v strave celiatikov ako veľmi riskantné. Taktiež naše analýzy šiestich
genotypov ovsa preukázali vysokú variabilitu, pričom obsah gluténu v nich varíroval od
0,06 g.kg-1 do 21,30 g.kg-1.
Výsledky Michalíka et al. (2006) síce nepotvrdili v niektorých odrodách ovsa prítomnosť
lepkových bielkovín, avšak využitie ovsa vo výžive ľudí chorých na celiakiu autori naďalej
pokladajú za rizikové.
Z výsledkov Michalíka et al. (2007), ktorí stanovili obsah lepkových bielkovín v odrodách
ovsa siateho (Euro, Zvolen, Auron) a ovsa nahého (Ábel, Detvan a Jakub) ELISA testom
vyplýva, že analyzované odrody ovsa vykázali prekročenie limitu pre potreby bezgluténovej
diéty sedemnásobne. V našej práci sme analyzovali taktiež odrodu ovsa siateho Euro,
v ktorom bol stanovený limit prekročený až stonásobne, avšak v odrode ovsa nahého Detvan
bol obsah lepkových bielkovín pod zákonom stanoveným limitom (0,14 g.kg-1).
Vylúčenie ovsa z bezlepkovej diéty je stále predmetom diskusií. Až na niekoľko výnimiek
klinické štúdie preukázali, že dlhodobé užívanie ovsa nespôsobuje klinické alebo histologické
poškodenia detí ani dospelých s celiakiou (Sontag-Strohm et al., 2008).
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ZÁVER
Z dosiahnutých experimentálnych výsledkov analýzy súboru odrôd ovsa možno konštatovať,
že existuje veľká variabilitu v zastúpení jednotlivých bielkovinových frakcií, pričom
dominantné zastúpenie predstavuje frakcia glutelínov. Z hodnôt koeficienta nutričnej kvality
vyplýva vysoká nutričná kvalitu ovsa. Imunologické hodnotenia obsahu avenínov v semenách
ovsa vykázali vysokú variabilitu, čím sa potvrdilo, že využitie ovsa v bezlepkovej diéte môže
byť riskantné.
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SOUHRN
Obilniny zohrávajú dôležitú úlohu v ľudskej strave ako zdroj vitamínov, minerálnych látok
a sacharidov, avšak v malej časti ľudskej populácie výrobky z obilnín spôsobujú abnormálnu
imunologickú reakciu, napr. celiakiu. Determinácia individuálnych gluténových bielkovín
zodpovedných za toxicitu a geneticky danú imunologickú intoleranciu je veľmi obtiažne,
nakoľko glutén predstavuje komplex zásobných bielkovín, ktoré sú štruktúrne podobné.
Cieľom našej práce bolo analyzovať genotypy ovsa z hľadiska nutričnej kvality a detekcie
prítomnosti resp. neprítomnosti celiakálne aktívnych bielkovín. V zastúpení jednotlivých
bielkovinových frakcií analyzovaných genotypoch ovsa sme potvrdili dominantné zastúpenie
frakcie glutelínov (51,0 %). Analýzou ELISA sme zistili vysokú variabilitu prolamínov
a gluténu s celiakálne aktívnymi polypeptidmi v jednotlivých genotypoch ovsa. Na základe
uvedených výsledkov hodnotíme využitie ovsa v strave celiatikov ako riskantné.
Kľúčové slová: Avena sativa, bielkovinové frakcie, ELISA, celiakia
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VLASTNOSTI ODRŮD HRUŠEK PYRUS PYRIFOLIA A PYRUS COMUNIS
V OBDOBÍ POSKLIZŇOVÉHO DOZRÁVÁNÍ
THE PROPERTIES OF CULTIVARS OF PEARS PYRUS PYRIFOLIA AND PYRUS
COMUNIS IN THE PERIOD POSTHARVEST STORAGE
Jan Goliáš – Josef Balík – Jarmila Kožíšková –
Miroslav Horák – Anna Němcová – Petr Šnurkovič
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, Zahradnická fakulta Lednice
ABSTRAKT
To distinguish the harvest the course of storage of both species is the resolution of ethylene
production in the fruit. Asian pears are non-climacteric fruit, which do not produces a
significant amount of ethylene nor the beginning and end of storage. Using the method of
head space gas chromatography were detected trace concentrations of ethylene, which are not
hereby amended view of Asian pears as a non-climacteric fruit. This chromatographic
technique employing the dual columns with the two detectors at the same time injecting a the
gaseous sample for both detection hence allows the determination of CO2 together with
ethylene. From the group of European pears were analysed two of cultivars of pears as
Williams pears and Boscova pears. The production of ethylene in fruit accelerates the
softening of the tissue. Tissue Asian pears soften more slowly than the tissues of European
pears.
Keywords: firmness; ethylene production, CO2 production rate
ÚVOD
Evropské hrušky nemají dostatečnou schopnost zrát ihned po sklizni, musí být vystaveny
chladové teplotě nebo ošetření etylenem. Chladová teplota podporuje biosyntésu etylenu,
rozsah odezvy je závislý na mnoha faktorech, jako je odrůda, sklizňová zralost, doba
chladového účinku, teplota v chlazeném prostoru (ELGAR et al. 1997) a plynné složení
atmosféry (VELTMAN et al., 2000, GOLIÁŠ, 2011). Počátek zrání hrušek se odvozuje
z klimakterického začátku zrání s prahovou koncentrací etylenu (VILLALOBOS a MITCHAM,
2008. Exogenní etylen může kompenzovat neúplné zrání vyplývající z chladového stresu
a u odrůd dozrávajících ve střední době vytváří kapacitu pro zrání (AGAR et al., 1999, BOWER
et al., 2003). Asijské hrušky se postupně rozšiřují do pěstitelské praxe. Plody mají tvar
kulovitý nebo tvar vřetenovitý a atraktivní vzhled jasně zelený bez červeného líčka nebo
s hnědou barvou homogenní po celém povrchu. V posklizňovém uložení zůstávají dlouho
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pevné, avšak bez máslovité konsistence. Cílem předložené práce bylo zásadní zkoumání
fysiologické aktivity plynů jako je intenzita dýchání a produkce etylenu u evropských
a asijských hrušek. Vztah produkce plynných složek byl srovnávaný s rychlostí měknutí
během skladování v teplotě 20°C po dobu 20 a 40 dnů.
MATERIÁL A METODIKA
Rostlinný materiál
Plody asijských hrušek byly sklizeny z výsadeb Ústavu ovocnictví Zahradnické fakulty
v Lednici v období sklizňové zralosti podle škrobové zkoušky, jednorázově odebrány a po
následném vyloučení plodů podle hmotnostního parametru byly uloženy podle odrůd (Hosui,
ManSan, Chojuro, PungSu, GingHua) do teploty 20°C a relativní vlhkosti 65 -75 %.
Evropské odrůdy (Williamsova, Boscova lahvice) pocházely ze sadů Agro Stošíkovice.
Asijské a evropské hrušky byly skladovány společně. Hodnocení fyziologických (produkce
CO2 , produkce ethylenu) a fyzikálně chemických parametrů (pevnost dužniny
penetrometricky) bylo provedeno 0, 20, 45 dnu uložení.
Pevnost plodu penetrometricky
Plody byly zatěžovány razidlem o průměru 11 mm do hloubky 8 mm z obou protilehlých
stran plodu, plocha razidla byla 1 cm2. Před provedeným měřením byla odstraněna slupky
o síle 1 mm. Záznam tlakového napětí (MPa) byl provedený na přístroji Fruit penetrometr
Turoni, Italy.
Stanovení intenzity dýchání plodů
Pracovní uspořádání vychází z měření koncentrace CO2 a koncentrace etylenu uvolněných
z neporušených plodů do volného prostoru hermeticky uzaviratelné skleněné láhve o objemu
(V) 1000 ml. Do hermetické nádoby se vloží 2 plody hrušek, které jsou předem zváženy a po
uplynutí expoziční doby (1 hodiny) se odebere plynný vzorek o objemu 1 ml
chromatografickou stříkačkou (Hamilton,Syr 140 ml HD TCA Analytics AG Switzerland).
Nastříknutý objem se stanoví na plynovém chromatografu (4890D; Agilent Technologies
Inc., Wilmington,USA) s kolonou HP-PLOT/Q a plamenoionizačním detektorem (FID),
kterým se analyzují uhlovodíky jako je ethylen. Měření produkce CO2 bylo provedeno na
koloně HP-Al/KCl, která byla napojena na tepelně vodivostní detektor (TCD). Nosným
plynem bylo He o průtoku 1.0 ml.min-1.Výsledky jsou vyjádřeny v mg CO2 na kilogram
a hodinu. Hodnoty etylenu jsou uvedeny v ml na kilogram a hodinu.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Intenzita dýchání a produkce etylenu jako nástroj pro poznání zralosti
Intenzita dýchání (mg CO2/kg.h) je obecnou fyziologickou kategorií, kterou je možné
v posklizňovém období rozlišit produkci se zvyšující (klimakterické plody) a produkci
snižující (neklimakterické plody). U odrůd asijských hrušek je pokles produkce CO2 klesající
s výjimkou odrůdy Chojuro.

Obr. 1: Produkce CO2 v průběhu skladování odrůdy ManSan v teplotě 20°C
Pro odrůdy PungSu, Hosui jsou intenzity dýchání se stejnou tendencí poklesu, nominální
hodnoty se je málo liší od odrůdy ManSan.

Obr. 2: Intenzita dýchání odrůdy Chojuro
Zásadní rozdíl v dynamice produkce CO2 spočívá v tom, že odrůda Chojuro je
klimakterickým typem hrušek podobně jako evropské odrůdy (Williamsova, Boscova
lahvice), naopak asijské hrušky (ManSan Hosui, PungSu) se projevují jako jiné ovocné druhy
neklimakterického typu (třešně, hrozny).
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Obr. 3: Intenzita dýchání odrůdy Williamsova (evropská odrůda)
Průběh produkce CO2 odrůdy Williamsova vytváří typický vrchol, který je fyziologickým
vrcholem, po němž následuje fáze stárnutí (senescence). V tomto období jsou plody velmi
zralé a mají minimální pevnost plodu. Ve srovnání s Obr. 1 a 2 je doba zrání a stárnutí odrůdy
Williamsova zkrácena na polovinu.

Obr. 4: Produkce etylenu u odrůdy odrůdy ManSan

Obr. 5: Produkce etylenu u odrůdy Chojuro
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Odrůda Chojuro produkuje etylen podobně jako evropské hrušky, i když v menších
produkcích. Naopak odrůda ManSan produkuje etylen v koncentracích pod 0.1 µl/kg.h, což je
produkce zaznamenaná jako stopová, nicméně neurčuje typ klimakterického průběhu etylenu.

Obr. 6: Produkce etylenu u odrůdy Williamsova
Časový průběh vyznačuje klimakterický vrchol produkce etylenu (na Obr. ve 13. dnu
a hodnotě 34 ml/kg.h), což je 15 vyšší produkce než asijské klimakterická odrůda Chojuro.
V dalším průběhu se zvýrazňuje senescence.
Intenzita

dýchání

a

produkce

etylenu

v chladírenském

skladování

asijských

a evropských hrušek
Dlouhodobě skladovaná asijská hruška GingHua (80 dnů) a evropská hruška Boscova lahvice
(80 dnů)v teplotě 1°C, případně v DCA (dynamicky řízené atmosféře) s postupným
vystavením teplotě 20°C (shelf life) vykazují zcela odlišné reakce na změnu prostředí.

Obr. 7: produkce etylenu v průběhu skladování asijské hrušky GinHua jako kontrola
a ošetřené etylenem na počátku skladování v koncentraci 200 ppm po dobu 24 hodin.
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Obr. 8: Produkce etylenu u odrůdy Boscova lahvice, plody byly uloženy v teplotě 1°C
a v jednotlivých termínech odběru uloženy do teploty 18°C. Na počátku skladování byly
plody rovněž ošetřeny etylenem v koncentraci 200 ppm po dobu 24 hodin za stejných
podmínek.
Z porovnání údajů na Obr. 7 a 8 zřetelně vyplývá typ fáze (klimakterické a neklimakterické).
Neklimakterický typ hrušek (GingHua) produkuje stopová množství etylenu po celou dobu
skladování v teplotě 1°C, přitom plody ošetřené etylem mají rovněž produkce etylenu pod
0,5 ml/kg.h. Hrušky odrůdy Boscova lahvice skladované v e vzduchové atmosféře jednak
mají nominální hodnoty o tři řády vyšší, ale také během skladování se zvyšující. Na exogenně
aplikovaný etylen, provedený na počátku skladování, reagují zřetelně vyššími (ca
o 50 ml/kg.h) hodnotami. Odezva plodu v shelf life z DCA se projevuje téměř
desetinásobnými zvýšeními produkce etylenu diferencované ve prospěch plodů ošetřených
exogenním etylenem. Odezva rovněž naznačuje vrchol fysiologické aktivity (50. den
skladování v teplotě 1°C).
Pevnost plodu hrušek neklimakterického a klimakterického typu
Přítomnost etylenu uvnitř plodu, jehož poměrná část přechází do vnějšího plynného prostoru,
ovlivňuje pevnost plodu během skladování. Pevnost dužniny odrůdy Hosui, podobně PungSu,
ManSan, mají pevnost na počátku v době optimální zralosti pevnost na úrovni evropských
odrůd (jen o 0,1 MPa nižší), avšak během skladování měknou pomaleji, ale zásadně
nedosáhnou rozbředlé struktury, jako evropské odrůdy (Williamsova). Pevnost asijských
hrušek neklesne pod 0,3 MPa (Obr. 10, 11). Evropská hruška (Williamsova) v období
přezrávání, což je za bodem klimakterického vrcholu koncentrace etylenu a CO2, změkne
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natolik, že dužnina je natolik měkká až je roztékající se, že deformovaný tvar hrušky udržuje
pouze slupka (Obr. 11).

Obr. 9: Pevnost plodu odrůdy Hosui

Obr. 10: Pevnost odrůdy Chojuro

Obr. 11: Pevnost dužniny odrůdy Williamsova
ZÁVĚR
Díky analytické technice plynové chromatografie na kapilárních kolonách, s odpovídající
detekcí a jednorázovým nástřikem plynné fáze do dvou duálně zapojených kolon, se nalezly
věrohodné výsledky závislosti produkce etylenu a produkce CO2 ze stejného vzorku. Asijské
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odrůdy hrušek neprodukují etylen s výjimkou odrůdy Chojuro, která vykazuje nízkou
produkci, avšak vždy nižší jako evropské odrůdy. Průběh dýchání těchto hrušek má klesající
tendenci, s výjimkou odrůdy Chojuro. Evropské odrůdy mají produkci etylenu v desítkách
µl/kg.h. V důsledku vnitřní koncentrace etylenu ve vnitřní atmosféře plodu rychle měknou
(odrůda Williamova). Skladování evropských hrušek (odrůda Boscova lahvice)v teplotě 1°C
vede v normálnímu dozrávání a máslovité textury, které je výraznější u plodů ošetřených na
počátku exogenním etylenem. Asijské hrušky skladované v 1°C, případně v DCA, netvoří
etylen a jen málo reagují na exogenní etylen. Odrůda GingHua je dobře skladovatelná do 80
dnu, avšak i této době je struktura dužniny tvrdá a nevytvoří strukturu máslovitou.
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SOUHRN
Rozlišení průběhu skladování podle typu plodů je založeno na produkci etylenu. Asijské
hrušky jsou neklimakterickým typem, které netvoří významné množství etylenu ani na
počátku a konci skladování. Použitím metody head space gas analýzy byly stanoveny stopové
koncentrace, které označují asijské hrušky jako neklimakterické plody. Tato chromatografická
technika využívající dvou duálních kolon se dvěma detektory a jedním injektovaným
objemem, umožňuje souběžné stanovení produkce CO2 a etylenu. Ze skupiny evropských
hrušek byly analyzovány dvě odrůdy (Williamsova, Boscova lahvice). Produkce etylenu
v plodech zrychluje měknutí pletiv. Plody asijských hrušek měknou pomaleji než evropské
hrušky.
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POSKLIZŇOVÉ DOZRÁVÁNÍ ODRŮD TŘEŠNÍ (P. AVIUM)
POST-HARVEST RIPENING OF SWEET CHERRIES CULTIVARS (P. AVIUM)
Jan Goliáš – Jarmila Kožíšková – Anna Němcová
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, Zahradnická fakulta Lednice
ABSTRACT
Fruits of sweet cherries were harvested at optimal picking time and stored 7 days in air.
Respiration were measured at 20°C for six cultivars at two ripening stages of the sweet
cherries. CO2 production rate ranged from 60 to 85 mg.kg−1 h−1. Most sweet cherries
cultivars show a typical decreasing change in respiration rate. Organic acids ranged from
5.43 g/l malic acid FW stage ripe for ‘New Moon’ to 3.42 g/l malic acid for cultivar
‘Regina’. Other organic acid (citric acid, wine acid, succinic and fumaric cid) are about one
order of magnitude lower concentration. The results for the physicochemical parameters are
presented as glucose, fructose and sorbitol content. Sucrose content are very small. There
were significant differences in cultivars ‘New Moon’, ‘Regina’ and ’Kordia ’, which
increased glucose and fructose during ripening and oscillated from 2.5 to 3.5 g/l for both
sugars. Except for ‘Vanda’ cv, skin firmness decreased during ripening, with this effect being
more evident for ‘Sweet heart’, ’Regina ’ and ’New Moon’ cv. This loss of firmness is due in
part to an increase of the fruit’s weight loos during ripening and enzymatic activity in the last
ripening stages.
Keywords: CO2 production rate; organic acids; sugar; HPLC;
ÚVOD
Sklizen třešní, spadající do 8 týdnů, zahrnuje hlavní pěstované odrůdy. Čerstvost odrůdy se
vztahuje na stopku plně zelenou stopku, která nemá známky vadnutí (CRISOSTO et al. 2002,
STREIF a HARB, 2004). Podle GASSERA et al. 2004 vykazuje kvalita stopky (od zelené do
hnědé) na době skladování korelační koeficient 0.6 až 0.9, přitom odrůdové rozdíly nebyly
prokázány. Třešně (Prunus avium L.) jsou neklimakterické plody krátkodobě uchovatelné.
V období sklizně mají vysokou intenzitu dýchání, kterou lze zpomalit krátce po sklizni
účinným zchlazením. Klesne-li teplota z 25°C na 1°C v období 10 hodin, bude intenzita
dýchání snížena na 16 až 8 % původní hodnoty (GASSER a HÖHN (2004). V posklizňovém
uložení se znižuje pevnost plodu a stopka se odzeleňuje, vadne v celém povrchu a sesýchá od
plodonoše, v sekvenci od jedné třetiny do poloviny délky (PETRACEK et al. 2002, GOLIÁŠ
a BÖTTCHER, 2004). Pevnost plodů je statisticky ovlivněna odrůdou, dobou skladování
171

a časem vystavení distribučním teplotách (shelf life), kdy tyto faktory reagují statisticky
významně, avšak vliv odrůdy vytváří největší podíl ve varianci (TOIVONEN a HAMPSON,
2012). Odrůdy, které mají měkčí plody, mají méně buněk a vyšší podíl rozpustného pektinu
(CHOI et al., 2002). Poměr rozpustné sušiny a titračních kyselin je významný pro vnímání
sladkosti a je považovaný jako faktor přijatelnosti pro konsumenty (CRISOSTO, et al 2003).
V předložené práci jsou hodnoceny vlastnosti odrůd třešní v období pod sklizňové zralosti do
doby přezrávání v teplotě 20°C hodnocené intenzitou dýchání, penetrometrickou pevností
a obsahem cukrů a organických kyselin měřených HPLC.
MATERIÁL A METODIKA
Odrůdy třešní pocházely z Agro Stošíkovice, jižní Morava. Plody byly sklizeny v ranních
hodinách a byly bezprostředně transportovány do laboratoře Ústavu posklizňové technologie
zahradnických produktů Lednice. Pro každou odrůdu bylo hodnoceno 25 kg, před založením
pokusu byly plody opět hodnoceny z hlediska zralosti, neporušenosti stopky, velikosti plodu
platnou pro danou odrůdu. Z kolekce byly vyčleněny plody pro průběžné hodnocení
hmotnostních ztrát a mikrobiologického napadení. Odrůdy sklizené podle zralosti v sadu
v pořadí Vanda, Kordia, New Moon, Napoleonova, Sweet heart, Regina , byly uloženy do
teploty 20°C a relativní vlhkosti 65 – 75 % po dobu 7 dnů. V každém dnu uložení byla
hodnocena jakost plodu a jakost stopky podle 5-četném hodnotící stupnice. Na počátku
(0.den) a po 7 dnech byly hodnoceny fyzikálně chemické hodnoty vždy ve stejné pořadí.
Pevnost plodu penetrometricky
Stanovení bylo provedena na přístroji Texan 2000. Neporušené plody se stopkou byly
zatěžovány razidlem o průměru 5 mm, které se rychlostí 10 mm /min vnikalo do plodu.
Z jednoho časového měření byly zaznamenány tři texturní parametry, které se odečítají
z deformační křivky – pevnost slupky (MPa), pevnost dužniny (MPa) a tuhost (MPa.s-1),
představující práci v oblasti pod deformační křivkou. Hodnotící jednotka pro odrůdu a dobu
zralosti představovala 12 plodů, které byly penetrovány pouze z jedné strany plodu. Výsledky
jsou uvedeny jako průměr a směrodatná chyba.
Stanovení intenzity dýchání plodů
Pracovní uspořádání vychází z hodnoty koncentrace CO2 uvolněné z neporušených plodů,
které difuzí uvolňují oxid uhličitý do volného prostoru hermeticky uzaviratelné skleněné
láhve o objemu (V) 1000 ml. Do hermetické nádoby se vloží 12 plodů třešní, které jsou
předem zváženy, a po uplynutí expoziční doby (1 hodiny) se odebere plynný vzorek o objemu
1 ml (chromatografická stříkačka Hamilton (Syr 140 ml HD TCA Analytics AG Switzerland).
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Nastříknutý objem se stanoví na plynovém chromatografu (4890D; Agilent Technologies
Inc., Wilmington,USA) s kolonou HP-PLOT/Q a plameno ionizačním detektorem (FID),
kterým se analyzují uhlovodíky jako je ethylen. Měření produkce CO2 bylo provedeno na
koloně HP-Al/KCl, která byla napojena na tepelně vodivostní detektor (TCD). Nosným
plynem bylo He o průtoku 1.0 ml.min-1.Výsledky jsou vyjádřeny v mg CO2 na kilogram
a hodinu.
Stanovení organických kyselin kapalinovou chromatografií
Vzorky odrůd byly rozmrazeny z teploty -18°C, filtrovány a zředený na 10 % roztok.
Organické kyseliny se separují za zvýšené teploty (50°C) s mobilní fází 20mM kyseliny
methansulfonové o průtoku 0.7 ml.min-1 na koloně polymer IEX H form 250 x 8 mm. Detekce
byla provedena UV detektorem UVD 200 DeltaChrom
kyselina vinná, citronová, jablečná, jantarová a

TM

Stanovené analyty byly v pořadí

fumatová

nejdelším retenčním časem

14.3 minuty (Signma-Aldrich chemie GmbH Steinheim, Germany). VKalibrace byla
provedena kalibrační přímkou z 5 standardů v koncentračním rozmezí 0.6 - 3.0 g/l pro každou
stanovovanou organickou kyselinu.
Stanovení cukrů kapalinovou chromatografií
Pro analýzy byly vzorky odrůd třešní podobně upraveny a byly dávkovány v objemu 5 µl.
Separační kolona polymer IEX H form 250x8 mm, pracovala v teplotě 20°C s mobilní fází
redestilované vody. Detekce byla RI detektorem K2301 fy Knauer, Germany. Stanovené
analyty byly v pořadí – sacharóza, glukóza, fruktóza, sorbitol. Kalibrace byla provedena
kalibrační přímkou z 5 standardů v koncentračním rozmezí 0.6 - 3.0 g/l pro každou
stanovovaný cukr. Nastříknutý objem vzorku byl zředěný na 10 % roztok. Výsledky jsou
průměrem se standardní chybou ze tří paralelních stanovení.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Úroveň intenzity dýchání odrůd třešní
Plody třešní jsou neklimakterickým ovocem, jehož produkce etylenu není zřetelně
zaznamenatelná plynově chromatografickou instrumentací. Stejně tak ovlivnění vyšší
fyziologické aktivity se nedosáhne účinkem exogenního etylenu. Proto pro posouzení
vlastností odrůd třešní lze spoléhat na úroveň produkce oxidu uhličitého a jeho časového
vývoje v období posklizňového uložení (Obr. l).
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Obr. 1: Produkce CO2 ve dvou stupních zralosti – zralé (ripe) a přezrálé (over ripe)
S ohledem na klimakterický průběh dýchání, který je s postupujícím stárnutí plodu trvale
klesající, pak na úrovni odrůd odrůda Napoleonova má po 7 dnech skladování ve 20°C
nejvyšší diferenci s poklesu dýchání. Naopak nízký pokles v posklizňovém zrání je u odrůd
Vanda a Kordia. Tento vztah je potvrzený pomalým měknutím obou odrůd (Obr. 2,3).
Měknutí odrůd třešní v posklizňovém skladování
Vztahy měknutí nejlépe vystihuje měknutí dužniny (Obr. 3). Odrůdy Vanda, Kordia,
Napoleonova v posklizňovém dozrávání měknou velmi málo a po celou dobu byly plody
zcela tugescentní, vizuálním hodnocením měly pevnou slupku a stopky se neoddělovaly od
plodu.
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Obr. 2: pevnost slupky u odrůd třešní
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Obr. 3: pevnost dužniny u odrůd třešní

Naopak odrůdy Sweetheart a Regina statisticky významně ztrácely svoji pevnost v období
7 dnů skladování i když ve sklizňové zralosti patřily k nejpevnějším.
Koncentrace cukrů v posklizňovém uložení
Převažujícími cukry v plodech třešní jsou glukóza, fruktóza a sorbitol, obsah sacharózy je
zanedbatelný.

Obr. 4: Obsah glukózy v odrůdách třešní v období zrání a posklizňového přezrávání
Pokles obsahu glukózy ve fázi přezrávání je statisticky významný jen u odrůdy Kordia,
u ostatních se hodnota zvyšuje i přesto, že se projevily ztráty výparem (podle odrůd od 6,2 do
7,2 %). Ztráta glukózy v tomto období je minimální a podmínky skladování tuto hodnotu
málo ovlivňují.
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Obr. 5: Obsah fruktózy odrůd třešní v období zrání a přezrávání.
Podíl fruktózy ve srovnání s glukózou je přibližně stejný a projevuje se také u zkoušených
odrůd. Hodnota fruktózy ve fázi přezrávání je buď stejná nebo i vyšší, takže relativní
zvyšování sušiny v důsledku výparu převažuje nad metabolickou ztrátou dýcháním.

Obr. 6: Zastoupení cukrů u odrůdy Vanda spolu se sorbitolem
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Obr. 7: obsah sorbitolu v odrůdách třešní
Sorbitol je alkoholický cukr, který vzniká redukcí glukózy, je pro ovocný druh typický, má
podíl zastoupení v plodu podobně jako glukóza.
Koncentrace organických kyselin v odrůdách třešní
V třešních jsou obsaženy kyselina citronová, kyselina vinná, které mají nízký obsah, kyselina
citronová je převažující kyselinou, kyselina jantarová a kyselina fumarová přímo nepříspívají
ke kyselosti plodu.
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Obr. 8: Obsah kyselina citronové v odrůdách třešní

Obr. 9: obsah kyseliny vinné v odrůdách třešní
Kyselina jablečná představuje 10 násobek obsahu vůči ostatním organickým kyselinám. Její
spotřeba v průběhu posklizňového skladování není u zkoušených odrůd vždy s poklesem
obsahu. Této představě nejvíce odpovídá odrůda Vanda.
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Obr. 10 : obsah kyseliny jablečné v odrůdách třešní

Obr. 11: Obsah kyselina jantarové v odrůdách třešní
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Obr. 12: Obsah kyseliny fumarové v odrůdách třešní
Kyselina fumarová rozlišuje odrůdy třešní a podléhá procesům zrání v teplotě 20°C.
ZÁVĚR
Posklizňové skladování odrůd třešní se fyziologicky projevuje zpomalením intenzity dýchání,
které je na úrovni odrůd statisticky rozdílné, neboť u některých tento pokles není významný
(Vanda a Kordia). Rovněž měknutí plodu podle hodnocení pevnosti slupky nevytváří
významné rozdíly. Tyto se prokazují při hodnocení pevnosti dužniny. Ve sledovaném období
nebyly zřejmé visuální změny vadnutí. Poměr cukrů (glukóza, fruktóza, sorbitol) se během
zrání nemění. Z organických kyselin změnám nejvíce podléhá kyselina fumarová, ale jen
u vybraných odrůd (Vanda, Sweet Heart).
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za podpory grantu Ministerstva zemědělství, agentury NAZV č. projektu
QJ 1210275.
SOUHRN
Plody třešní byly sklizeny v optimálním termínu sklizně a skladovány 7 dnů ve vzduchu.
Dýchání bylo měřeno ve 20°C u šesti odrůd, u nichž byly hodnoty od 60 do 85 mg CO2/kg.h.
Většina odrůd má klesající intenzitu dýchání. Organické kyseliny jsou v rozsahu 5.43 g/l
kyseliny jablečné pro odrůdu New Moon pro odrůdu Regina je obsah 3.42 g/l. Obsah
ostatních organických kyselin je o jeden řád nižší (kyselina citronová, vinná, jantarová
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a fumarová. Obsah cukrů je zastoupení glukózou, fruktózou a sorbitolem. Sacharóza není
téměř zastoupena. Nalezly se malé rozdíly v odrůdách, které jsou v rozsahu 2.5 -3.5 g/l.
S výjimkou odrůdy Vanda je pevnost plodů klesající.
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VLIV PŘÍDAVKU POHANKOVÉ MOUKY
NA VLASTNOSTI TĚSTA A PEČIVA
THE INFLUENCE OF BUCKWHEAT FLOUR AS BAKERY ADDITIVE
FOR DOUGH AND BREAD PROPERTIES
Ilona Hálová – Oldřich Faměra
Katedra kvality zemědělských produktů, FAPPZ, ČZU,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6- Suchdol
ABSTRACT
Buckwheat is the source of many bioactive substances, acting positively on the cardiovascular
system and gastrointestinal tract. Buckwheat contains significant amounts of antioxidants
especially flavonoids. The present routine has excellent anti-mutagenic, anti-cancer and antiinflammatory effects, increases elasticity of blood vessels, regulates blood clotting and
strengthens the immune system. New research has shown the importance of buckwheat
extracts in using as a prebiotic. Buckwheat products are an important part of the diet celiac
patients because they contain minimal amounts of prolamins. Buckwheat starch composition
is also suitable for diabetics. Buckwheat into your diet should include everyone who actively
takes care of his health. For a large part of consumers is an obstacle in the consumption flavor
of buckwheat products. In our laboratory, the quality of cereals is therefore evaluated the
technological and organoleptic properties of bread wheat and rye- wheat with the addition of
buckwheat flour.
Keywords: flour, buckwheat, pseudocereals, cereals, rheological properties, bread-making
test, sensory analysis
ÚVOD
Pohanka setá (Fagopyrum esculentum moench) je kulturní plodina původem z Číny, která se u
nás pěstovala ve 12. Století především na Těšínsku, Valašsku a v Beskydech. Hlavní
uplatnění nachází v potravinářství, v menším množství jako léčivá rostlina ve farmaceutickém
průmyslu či jako krmivo (Moudrý, J., a kol., 2011).
V mírném pásmu severní polokoule jsou pěstovány dva druhy domestikované pohanky. To
jsou pohanka setá a pohanka tatarská (Fagopyrum tartaricum). V literatuře se dále setkáme
s divoce rostoucí a vytrvalou pohankou (Fagopyrum cymosum). V chemickém složení
pohanky tatarské je významný zejména vyšší obsah rutinu oproti klasické pohance. Nať
tatarky obsahuje v sušině až 3% rutinu a dále kvercetin a kvercitrin, které v běžné pohance
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obsaženy nejsou. V nažkách tatarky bylo nalezeno 0,8-1,7% rutinu v sušině, oproti pohance
seté je zde i vyšší obsah vitaminů skupiny B (Rysová J.,a kol.,, 2008). Pro farmaceutické
účely by bylo teoreticky výhodnější pěstovat pohanku tatarskou s přihlédnutím na vyšší obsah
biologicky aktivních látek (Moudrý, J. a kol., 2005).
Obnovený zájem o pohanku je dán jejím nutričním složením. Je bohatá na esenciální
mikroelementy Cu, Fe, Zn, Mn, Mo a Se. Složení proteinů s extrémně nízkým obsahem
prolaminů ji předurčuje pro výživu celiaků ( Kreft at al., 1997). Pohanka má vysokou nutriční
hodnotu a je zdrojem řady bioaktivních látek.

Obsahuje značné množství antioxidantů,

zejména typu flavonoidů. Přítomný rutin má vynikající antimutagenní, antikancerogenní
a protizánětlivé účinky, zvyšuje pružnost cévních stěn, reguluje srážlivost krve a posiluje
imunitní systém organismu. Některé frakce pohankového škrobu nejsou stravitelné
a přecházejí do tlustého střeva, proto jsou nutričně výhodné pro diabetiky (zplošťují
glykemickou křivku) a navíc působí antikancerogenně, snižují koncentraci sekundárních
žlučových kyselin a ovlivňují obsah cholesterolu a triacylglycerolu v krvi (Moudrý, J. a kol.,
2005).
V Evropě a Severní Americe je pohanková mouka míchána s pšeničnou moukou a je
využívána k přípravě omelet, sušenek, těstovin, pečiva, ale i jako součástí müsli. V Rusku
a Polsku slouží pohanková mouka (kroupy) k výrobě kaší a polévek. V jihovýchodní Asii je
pohanka hlavní potravinou v mnoha horských oblastech (Moudrý, J. a kol. 2005).
Rozšíření využití pohanky do pekařských výrobků a nalezení netradičních způsobů jejího
zpracování bylo i cílem práce VÚPP v rámci projektu NAZV QF 3291. Základní surovinou
byla mechanicky loupaná pohanka (pohankové kroupy) od firmy Šmajstrla, Pohankový mlýn.
V laboratorních podmínkách byla z této pohanky připravena mouka, krupice a lámanka. Po
napaření byly připraveny i pohankové vločky. Pohankové slady byly připraveny ve VÚPS ze
suroviny od stejného výrobce. Pohankové pukance byly získány v poloprovozních
podmínkách VÚPP na zařízení pro expanzi.
V ČR je v současné době nabízeno velké množství různých výrobků z pohanky (pohanka
neloupaná, pohanka loupaná – kroupy, lámanka, krupice a mouka, pufovaná pohanka,
pohankovo-špaldové těstoviny, pohankové vločky, pohankový čaj, chléb, cukrářské výrobky,
pohankové pivo. Pivo Celia pro celiaky, ve kterém je slad z pohanky, prosa a ječmene,
přičemž ječmenný slad je enzymaticky upraven bylo vyvinuto ve spolupráci VÚPS.
Nažka pohanky obsahuje však i některé antinutriční látky, inhibitory proteas a taniny.
Inhibitory proteas způsobují snížení biologické dostupnosti bílkovin obsažených v pohance
pro člověka ( Prugar, J. a kol., 2008).
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Pohanka pro svoje specifické nutriční vlastnosti a také vzhledem k pokroku v metodách,
kterými lze zkoumat její složení a působení na lidské zdraví zůstává i nadále předmětem
zájmu.

V naší laboratoři jakosti obilovin se hodnotily technologické a organoleptické

vlastnosti pečiva pšeničného a žitno-pšeničného s přídavkem pohankové mouky a naším
cílem bylo zpřístupnit pekařské výrobky i pro konzumenty, pro které je chuť pohanky
nepřijatelná.
MATERIÁL A METODY
Pro stanovaní analytických výsledků a vlastní pekařský pokus byla použita mouka pšeničná T
530 a T 1000 v kombinaci se žitnou moukou T 930. K těmto moukám byla přidávána mouka
pohanková v množství 10, 20 a 30 %. Metody hodnocení: stanovení granulace, vlhkosti,
popela, obsahu dusíkatých látek, čísla poklesu, sedimentačního indexu (Zelenyho test),
mokrého lepku na Glutomaticu, stanovení vaznosti vody a reologických vlastností na
farinografu a pekařský pokus. Jako zlepšující přípravek při pekařském pokusu s přídavky
pohankové mouky byly použity DIASTA pro pšeničné pečivo a chlebový přípravek R22 pro
pečivo z chlebových mouk (žitné i pšeničné). Senzorické hodnocení upečeného pečiva
probíhalo po 1,5 hod u pšeničného pečiva a 24 hod po upečení u žitno-pšeničného pečiva.
Všechna hodnocení byla provedena dle norem a metodik používaných v laboratoři jakosti
obilovin, která je součástí katedry kvality zemědělských produktů.
Receptury připravených těst
Receptura pro slepé pokusy ( g )
Vzorek č. 7
Suroviny – množství (g)
Vzorek
č. 7
300
Pšeničná mouka
0
Žitná mouka
3
Tuk
1,5 (diasta)
Zlepšující přípravek
5,1
Sůl
12
Lisované droždí
52,5
Voda
374,1
Celkem

Vzorek č. 8
Vzorek
č. 8
150
150
O
4,5 (R 22)
4,8
6,0
210
525,3
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Receptura pro směs pšenično-pohankovou ( g )
Vzorek č. 4
Vzorek č. 6
Vzorek č. 5
Suroviny – množství (g)
Vzorek
č.
4
Vzorek
č.
5
Vzorek
270
240
210 č. 6
Pšeničná mouka
30
60
90
Pohanková mouka
3
3
3
Tuk
1,5
1,5
1,5
Přípravek diasta
5,1
5,1
5,1
Sůl
12
12
12
Lisované droždí
52
50
48
Voda dle vaznosti mouky
373,6
371,6
369,6
Celkem
Receptura pro směs pšenično-žitno-pohankovou ( g )
Pšeničná mouka

Vzorek č. 1
Vzorek
č. 1
135

Vzorek č. 2
Vzorek
11O č. 2

Vzorek č. 3
Vzorek
č. 3
105

Žitná mouka

135

11O

105

Pohanková mouka

30

60

90

Přípravek R 22

4,5

4,5

4,5

Sůl

4,8

4,8

4,8

Lisované droždí

6,0

6,0

6,0

Voda

210

210

210

Celkem

525,3

525,3

525,3

Suroviny – množstvi (g)

Senzorické hodnocení těsta
Znak
1
normální
vlhkost, slabě
Povrch těsta
lesklý

2

3

4

mírně suchý
matný

suchý, slabě
vlhký

vlhký lepivý

Elasticita,
pružnost těsta

normální
pružná, tažná

mírně tažná,
mírně pružná

tuhá
těsto krátké

Technologické
vlastnosti těsta

velmi pružné,
nelepivé

pružné
nelepivé

méně pružné
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slabá
těsto krátké,
drobivé
málo pružné
poněkud
lepivé

5
silně vlhký
mazlavý velmi
lepivý
slabá
těsto řídké,
roztékavé
nepružné
lepivé

Senzorické hodnocení pečiva
Znak

Koef.

1

2

3

4

5

Tvar
výrobku

1

dobře
klenutý

středně
klenutý

méně
klenutý

kulatý

velmi nízký
nepravidelný

Barva
kůrky

1

normální,
typická
pečivová
lesklá

tmavší
lesklá

světlejší lesklá

tmavá
matná

velmi
světlá
matná

Vůně

1,5

Parcelace
Vlastnosti
střídy pružnost

1,5

typická,
výrazná
velmi dobrá

typická,méně
výrazná
dobrá

slabá, bez
cizích pachů
méně výrazná

pach nepatrně
nakyslý
málo výrazná

pach kyselý
cizí
neznatelná

1,5

velmi dobrá

dobrá

dostatečná

nízká drobivá

nepružná
lepivá

Pórovitost
střídy

1,5

rovnoměrná
jemné stěny
střední póry

rovnoměrná
jemné stěny
jemné stěny
střední póry

nerovnoměrná,
hrubší stěny
menší dutiny

nerovnoměrná,
hrubé stěny,
dutiny

nerovnoměrná
hrubé stěny
husté póry
odfouklá

Hodnocení
textury při
konzumaci

2

měkká

střední, středně
tuhá

tuhá

pevná, tvrdá

dobrý
výrazný

méně dobrý
středně silný
průměrný

mdlý, ještě
zřetelný

cizí příchuť,
slabý

Celkový
chuťový
vjem

2

vláčná,
velmi
měkká
velmi dobrý
typický
pečivový
silný

VÝSLEDKY A DISKUZE
Farinografické hodnocení
T 530

T 530 + 10 % PM

T 530 + 20 % PM

T 530 + 30 % PM

Vaznost ( % )

52,5

53,8

55,0

56,0

vývin těsta (min)

2,5

2

4,5

6

Stabilita těsta (min)

10

11

2,5

1

Pokles konzistence
těsta (FJ)

50

40

70

110

Senzorické hodnocení těsta
Vzorek
povrch těsta
elasticita, pružnost těsta
technologické vlastnosti
těsta
celkem bodů

č. 1
4
2

č. 2
4
3

č. 3
5
3

č. 4
1
1

č. 5
1
2

č. 6
2
2

č. 7
1
1

č. 8
2
2

3
9

4
11

5
13

4
6

4
7

4
8

1
3

4
8

186

U mouk s rostoucím přídavkem pohankové mouky se zvyšovala farinografická vaznost, což
způsobují přítomné pentozany ( arabinoxylany ). S přídavkem pohankové mouky se sice
zlepšuje nutriční hodnota, ale těsto se obtížně zpracovává – má delší dobu vývinu, nižší
farinografickou stabilitu, rychleji měkne a je lepivé.
Pekařský pokus - poměrové číslo pečiva a specifický objem
Vzorek

1

2

3

4

5

6

7

8

Poměrové číslo
(výška/šířka)

0,489

0,432

0,405

0,712

0,619

0,551

0,789

0,483

specifický objem (ml/100g)

276,81

268

274,9

417,05

391,69

283,85

387,86

247,96

Senzorické hodnocení pečiva
vzorek po 1,5 hod
č. 4 č. 5
tvar výrobku
1
1
barva kůrky
2
2
parcelace
3
0
pružnost střídy
1,5 1,5
pórovitost střídy
3
3
hodnocení textury
1,5 1,5
při konzumaci
vůně
4
2
chuť
2
2
celkem bodů
18
13

č. 6
2
4
0
1,5
3
1,5

č. 7
4
1
3
1,5
1,5
1,5

4
4
20

2
2
16,5

vzorek po 24 hod
tvar výrobku
barva kůrky
parcelace
pružnost střídy
pórovitost střídy
hodnocení textury
při konzumaci
vůně
chuť
celkem bodů

č. 1
2
2
0
4,5
3
4,5

č. 2
3
4
0
4,5
3
4,5

č. 3
3
4
0
6
3
6

č. 8
1
4
0
3
3
3

4
4
24

4
4
27

4
6
30

4
2
20

Poměrové číslo upečeného pečiva vypovídá, jak je výrobek klenutý. Pšeničné pečivo je
obecně lépe klenuté než pečivo žitno-pšeničné, a proto propad klenutí byl více patrný se
zvyšujícím se přídavkem pohankové mouky k mouce pšeničné, než v pečivu jehož základem
jsou žitná a pšeničná mouka chlebová. U objemu došlo překvapivě k jeho nárůstu v případě
přidání přídavku 10 % pohankové mouky k pšeničnému standardu a navíc byl tento vzorek
senzoricky hodnocen nejlépe (nejnižší počet bodů).
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→standard: T 530- pš. m. hladká speciál

→standard(T 530) +10 % pohankové mouky

T 530

T930 + T1000=základ

T530 + 10% poh.m.

T530 + 20 % poh.m.

základ + 10% poh.m.

T530 + 20 % poh.m

základ + 20% poh.m. základ + 30% poh.m.

ZÁVĚR
10 % přídavku pohankové mouky k pšeničné mouce neovlivnilo zpracování těsta ani
výslednou kvalitu výrobku, objem výrobku byl navíc větší a chuť hodnocena pozitivně. Lze
proto tento přídavek doporučit pro zlepšení nutriční hodnoty pečiva i pro konzumenty, kterým
je specifická chuť pohanky nepříjemná. U pšenično-žitného pečiva nebyly větší rozdíly mezi
jednotlivými vzorky, u vzorku s 30 % však byla hůře hodnocena chuť, textura a pružnost
střídy. S ohledem na tyto výsledky by měl být přídavek pohankové mouky max do 20 %.
PODĚKOVÁNÍ
Prezentované výsledky byly zpracovány v rámci řešení výzkumného záměru ČZU "Setrvalé
zemědělství, kvalita zemědělské produkce, krajinné a přírodní zdroje"
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SOUHRN
Pohanka je zdrojem řady bioaktivních látek, působících příznivě na kardiovaskulární soustavu
a gastrointestinální trakt. Obsahuje značné množství antioxidantů, zejména typu flavonoidů.
Přítomný rutin má vynikající antimutagenní, antikancerogenní a protizánětlivé účinky,
zvyšuje pružnost cévních stěn, reguluje srážlivost krve a posiluje imunitní systém organismu.
Nové výzkumy prokázaly význam pohankových extraktů v použití jako prebiotikum.
Pohankové produkty jsou důležitou složkou potravy celiaků, protože obsahují minimální
množství prolaminů. Pohanka je složením škrobu vhodná i pro diabetiky. Pohanku by měl do
jídelníčku zařadit každý, kdo aktivně pečuje o své zdraví. Pro velkou část konzumentů je však
překážkou v konzumaci chuť pohankových produktů. V naší laboratoři jakosti obilovin se
proto hodnotily technologické a organoleptické vlastnosti pečiva pšeničného a žitnopšeničného s přídavkem pohankové mouky.
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ZASTOUPENÍ VYBRANÝCH LIPOFILNÍCH VITAMINŮ
V KRAVSKÉM KOLOSTRU
CONTENT OF SELECTED LIPOPHILIC VITAMINS IN BOVINE COLOSTRUM
Lucia Hodulová – Romana Kostrhounová – Petra Grulichová – Lenka Vorlová
Ústav hygieny a technologie mléka, Fakulta veterinární hygieny a ekologie,
VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno
ABSTRACT
The aim of this work was to determine and to evaluate the concentration of lipophilic vitamins
retinol and tocopherol in bovine colostrum. The individual samples were obtained from small
private bovine farm in the Czech Republic during summer 2013.Reversed phase ultrahigh
performance liquid chromatography with UV detection (for retinol) and FLD detection (for
tocopherol) was used for vitamins determination. Samples were prepared by alkaline
saponification followed by the LLE extraction into non polar organic solvent. The actual
content in examined 42samples of bovine colostrum ranged for retinol from 0,76 mg/L
to 7,76 mg/L, and for tocopherol from 0,5 mg/L to 13,4 mg/L. The correlation with fat content
was proved.
Keywords: bovine colostrum, UHPLC, retinol, tocopherol
ÚVOD
Kolostrum je prvotní mléko savců tvořené v mléčné žláze těsně před porodem a je
produkováno dalších 3-5 dní. Složením se mlezivo významně liší od zralého mléka. Obsahuje
velké množství imunologicky a fyziologicky aktivních složek, včetně lipofilních vitaminů –
retinolu a tokoferolu. Oba námi studované vitaminy jsou důležité pro správné fungování
imunitního systému. Tokoferol patří mezi nejvýznamnější antioxidanty. Retinol hraje
důležitou roli v oblasti zrakových vjemů, reprodukce, diferenciace buněk, stejně jako při růstu
a vývoji organismu (BALL G.F.M, 2005; DEBIR C. et al. 2005).
Ve srovnání se zralým mlékem je obsah vitaminů A a E v kolostru několikanásobně vyšší.
V současné době proto vzrostl zájem farmaceutických a biotechnologických firem o mlezivo
jako o zdroj růstových faktorů a biologicky aktivních molekul (MARNILA P., KORHONEN
H. 2011). Na trhu lze dnes naléztřadu potravinových doplňků z kolostra – např. ve formě
kapslí, sirupů či žvýkaček. Mlezivo bylo pro své unikátní složení a léčebné účinky zařazeno
mezi potraviny živočišného původu podle Nařízení Komise (ES) 1662/2006.
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Oba studované vitaminy jsou součástí lipidové frakce. Pro přípravu vzorků je možné použít
různé pracovní postupy. Příkladem může být extrakce organickými rozpouštědly,
saponifikace následovaná extrakcí do nepolárního rozpouštědla či enzymatická hydrolýza.
(ALBALÁ-HURTADO S. et al, 1997; SALO-VÄÄNÄNEN P. et al., 2000; ESCRIVÁ A. et
al., 2002).
Pro vlastní analýzu lze využít řadu spektrofotometrických a separačních metod. V současné
době bývá technikou první volby vysoce účinná kapalinová chromatografie (HPLC)
v systému s normálními nebo reversními fázemi ve spojení s UV a FLD detekcí. Ta je však
spojena s delšími časy analýzy vzorku. Z tohoto důvodu nastává velký rozvoj ultra
vysokoúčinné

kapalinové

chromatografie

(UHPLC),

která

umožňuje

rychlejší

chromatografické separace při zachování jejich kvality z hlediska účinnosti a rozlišení. To je
umožněno používáním kolon s celoporézními částicemi menšími než 2 µm (KAŠPAROVÁ,
2012; KONDYLI E. et al., 2005; LÓPEZ-CERVANTES J. et al., 2006; Li H. et al., 2012).
Cílem naší studie bylo stanovení celkového retinolu a tokoferolu v individuálních vzorcích
kravského kolostra. Ke zpracování vzorků byla použita metoda alkalického zmýdelnění
s následnou extrakcí do hexanu. Získané extrakty byly proměřeny technikou UHPLC ve
spojení s UV (retinol) a FLD (tokoferol) detekcí.
MATERIÁL A METODY
Vzorky mleziva
Individuální vzorky syrového kravského kolostra byly odebírané z rodinné farmy pana
Grulicha v Senici na Hané. Vzorky byly odebírány od dvou dojnic. První dojnice byla
plemene Holštýn a červenostrakaté (H64 C36) s datem narození 18. 3. 2009, druhá
červenostrakaté a částečně neznámého původu (X61 C39) s datem narození 28. 3. 2007.
Vzorky byly odebírány v měsíci červnu a červenci. Frekvence odebírání činila čtyři a půl
hodiny po dobu čtyř dní. Čas odběru byl u obou dojnic zachován pro lepší přehled výsledků.
Celkem bylo odebráno 42 individuálních vzorků. Dojnice byly ve třetí a páté laktaci.
Standardy
Zásobní roztok retinol acetátu a tokoferol acetátu o koncentraci 500 mg/l byl připraven
rozpuštěním standardu v metanolu a uchováván v chladničce při teplotě 5°C. Ze zásobního
roztoku byly naředěny kalibrační roztoky v rozmezí koncentrací 0,2-50 mg/l.
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Pracovní postup
Pro uvolnění vitaminu A a E z jejich esterů byla použita metoda alkalické saponifikace. Ze
vzorku homogenizovaného mleziva byl odvážen 0,5 - 1 g (podle obsahu tuku) do varné
baňky. Následně byly přidány antioxidanty. Vzorek byl podroben zmýdelnění za přítomnosti
methanolického roztoku KOH za zvýšené teploty. Uvolněné vitaminy byly extrahovány
metodou extrakce kapalina kapalina do nepolárního rozpouštědla. Hexanová frakce byla
neutralizována a vysušena bezvodým síranem sodným. Extrakt byl opařen do poslední kapky,
rozpuštěn v methanolu a přefiltrován do HPLC vialky. Kvantifikace byla provedena metodou
vnějšího standardu. Každý vzorek byl analyzován ve dvou paralelních stanoveních. S každou
sérií vzorků byl analyzován slepý vzorek a standard retinolu a tokoferolu.
Chromatografické podmínky - UHPLC
Mobilní fáze methanol:voda (93:7), izokratická eluce na koloně BEH C8 2,1x100 mm,
1,7 µm. Průtok mobilní fáze 0,4 ml.min-1, nástřik 4 µl, teplota kolony 35°C, detekce v UV
oblasti spektra – 325 nm (retinol), FLD detekce – excitace 295 nm, emise 340 nm (tokoferol),
doba analýzy 3,0 min.
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Obr. 1: UPLC chromatogram retinolu (UV)
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Obr 2: UPLC chromatogram tokoferolu (UV).
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Koncentrace retinolu a tokoferolu ve vzorcích mleziva od obou dojnic je velmi variabilní, jak
můžeme vidět na obr. 3 a obr. 4. Mezi obsahem obou vitaminů u první a druhé dojnice i mezi
jednotlivými vzorky je statisticky vysoce významný rozdíl (P<0,01). Na celkový obsah
vitaminů v kolostru mají vliv endogenní procesy v organismu, fyziologické a biochemické
změny při porodu a velkou roli hrají i exogenní faktory, hlavně výživa dojnic a prostředí.
Mlezivo bylo odebírané v měsíci červenu a červenci. Dojnice byly na různých laktacích, první
dojnice na třetí laktaci a druhá dojnice na páté laktaci. Počet laktací má vliv na obsah nutrietu
v mléce a mlezivu. U dojnic nebyla zajištěna stejná výživa, což také ovlivnilo rozdílné
výsledky. U jednotlivých vzorků byl měřen obsah tuku pomocí NIR spektrofotometrické
metody. Byla prokázaná korelace mezi obsahem tuku a koncentraci obou vitaminu.
Pokud porovnáme nalezené koncentrace vitaminů s koncentracemi u zralého bovinního mléka
z našich předcházejících studií (medián: retinol 1,82 mg/L, tokoferol 1,32) zhodnotíme, že
hodnoty pro mlezivo jsou dvakrát vyšší, s výjimkou výsledků pro retinol (Tab. 1).

Obr 3: Obsah retinolu a tokoferolu první dojnice (mg/10 g tuku)
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Obr 4: Obsah retinolu a tokoferolu druhé dojnice (mg/10 g tuku)
Tab 1: Statistické zhodnocení výsledků

1,12
13,04
3,18

Retinol
(mg/10g tuku)
1. dojnice
0,26
1,38
0,68

0,51
3,51
1,79

2. dojnice
0,17
0,57
0,36

Retinol (mg/L)
Min
Max
Medián

Min
Max
Medián

Tokoferol
(mg/L)

Tokoferol
(mg/10g tuku)

0,76
6,76
2,67

0,20
0,97
0,48

1,29
6,31
3,00

0,24
1,26
0,61

ZÁVĚR
Cílem naší práce bylo stanovit dva vybrané lipofilní vitaminy – celkový obsah retinolu
a tokoferolu v kravském kolostru s využitím ultra účinné kapalinové chromatografie s UV
a FLD detekcí. Separace analytů byla prováděna na koloně BEH C8 2,1x100 mm s velikostí
částic 1,7 µm. Tato separační metoda byla použita pro svoji vyšší citlivost, rozlišení a krátkou
dobu analýzy ve srovnání s klasickou HPLC. Izolace vitaminů z matrice byla provedena
přímou saponifikací a následnou LLE extrakcí do hexanu.
Celkem bylo analyzováno 42 individuálních vzorků syrového kravského kolostra dvou dojnic.
Výsledky prokazují statisticky vysoce významný rozdíl mezi jednotlivými vzorky. Do
budoucna jsou potřebné další studie zabývající se kontinuálním sledováním obsahu těchto
významných biomolekul a hlavně sledování exogenních faktorů, které ovlivňují variabilitu
výsledků.
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PODĚKOVÁNÍ
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SOUHRN
Cílem práce bylo zhodnocení variability obsahu lipofilních vitaminů retinolu a tokoferolu
v individuálních vzorcích mleziv odebíraných v stejných časových intervalech po porodu od
dvou dvojnic ze soukromé farmy v průběhu měsíce června a července. K extrakci lipofilní
složky byla použitá alkalická saponifikace, po které následovala extrakce kapalina-kapalina
do hexanu. Jako analytická koncovka byl použit UHPLC chromatografický systém s UV
detekcí pro retinol a FLD detekcí pro tokoferol. Zjistili jsme statisticky vysoce významný
rozdíl mezi jednotlivými vzorky u obou vitaminu. Hodnoty se pohybovali pro retinol
v rozmezí 0,51 – 13,04 mg/L a pro tokoferol 0,76 – 6,76 mg/L. Byla prokázaná korelace mezi
obsahem tuku a vybranými lipofilními vitaminy.
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KUKURICA A POHÁNKA AKO ALTERNATÍVNE
POTRAVINOVÉ ZDROJE PRE CELIATIKOV
MAIZE AND BUCKWHEAT AS AN ALTERNATIVE
FOOD SOURCE FOR CELIATICS
Milan Chňapek – Želmíra Balážová – Zdenka Gálová
Katedra biochémie a biotechnológie, FBP, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
ABSTRACT
The most effective treatment of celiac disease is a lifelong gluten-free diet. Recently,
increasing attention is focused on usage of pseudocereals, because of their low content of
prolamin fractions and high content of biologically valuable proteins, fats, minerals and starch
content. The dominant method for determination of the cereal and pseudocereal protein
complex composition is sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS PAGE). Electrophoretic analysis of buckwheat and maize genotypes confirmed low content of
high molecular weight glutenin subunits (HMW - GS), as well as low molecular weight
glutenin subunit (LMW - GS) in both buckwheat and corn genotypes, which indicating a low
content of celiac active protein. Content of biological active protein fraction represented by
albumins and globulins fraction was in buckwheat and maize seed dominant. These confirm
the usage of buckwheat and corn in gluten-free diet.
Keywords: Zea mays L., Fagopyrum Mill., protein fractions, coeliac disease
ÚVOD
Najrozšírenejšou a zároveň najdôležitejšou skupinou plodín na svete sú obilniny, ktoré sú
využívané či už priamo ako potravina pre ľudí alebo nepriamo ako krmivo pre hospodárske
zvieratá. Technologické vlastnosti zrna obilnín v rozhodujúcej miere ovplyvňuje obsah
a zastúpenie zásobných bielkovín (prolamíny a glutelíny) (Gajdošová et al., 2004), ktoré však
u niektorých ľudí vyvolávajú celiakálne ochorenie. Celiakia je definovaná ako potravinová
intolerancia na lepok, ktorý je prirodzene sa vyskytujúcou proteínovou zložkou obilnín ako sú
pšenica, jačmeň a raž (Petr et al., 2003). Wieser (2008) a Pekárková (2009) definovali
celiakiu ako ochorenie spôsobené zvýšenou citlivosťou jedincov na prítomnosť alergicídnych
prolamínových bielkovín. Jedinou liečbou je striktné dodržiavanie bezlepkovej diéty.
Pseudocereálie sú perspektívnou skupinou plodín vhodných na rozšírenie potravinového
spektra pre celiatikov, nakoľko prítomnosť toxického agens je nízka, alebo sa u nich
nevyskytuje (Janesová et al. 2011). Pohánka je považovaná za diétnu potravinu, nachádzajúca
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uplatnenie v oblasti racionálnej výživy. Môže byť konzumovaná vo forme pekárenských
výrobkov (pohánkový chlieb), pohánkových cestovín, cukrárenských výrobkov, müsli,
polievok, alebo ju môžeme prijímať ako pohánkový nápoj (čaj, ktorý pozitívne vplýva na
zníženie obsahu glukózy v krvi). Vďaka vysokej nutričnej a dietetickej hodnote je vhodná pre
diabetikov a posilňuje imunitný systém (Janovská et al., 2008; Pospišil et al., 2012).
Kukurica má pomerne nízky obsah dusíkatých látok (9 - 9,5 %), z ktorých prevažujú zásobné
bielkoviny typu zeínov (prolamíny) a glutelínov s pomerne nízkou biologickou hodnotou.
Obsah hrubej vlákniny, minerálnych látok a vápnika je v porovnaní s inými obilninami tiež
nízky. Odrody so žltými zrnami majú vyšší obsah β-karoténu, významný je obsah tiamínu,
riboflavínu, pyridoxínu (Maize in Human Nutrition, 2009).
Cieľom našej práce bola analýza elektroforetického spektra zásobných bielkovín súboru
genotypov kukurice a pohánky pomocou SDS-PAGE a detekcia prítomnosti celiakálne
aktívnych bielkovín.
MATERIÁL A METÓDY
Biologický materiál
Analyzovaných bolo 12 genotypov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum L.) a 10
genotypov kukurice siatej (Zea mays L.). Biologický materiál bol získaný z Génovej banky
semenných druhov SR v CVRV VÚRV v Piešťanoch.
Extrakcia a elektroforetická separácia bielkovín
Extrakcia zásobných bielkovín bola realizovaná z endospermu celých, zrelých zŕn pomocou
štandardnej metódy ISTA (Wrigley, 1992).

Bielkoviny boli separované vertikálnym

diskontinuálnym elektroforetickým systémom Hoefer SE 600 DeLuxe. Separačným médiom
bol polyakralamidový gél v prostredí dodecylsulfátu sodného podľa štandardnej metódy ISTA
(Wrigley, 1992).
Farbenie gélu a vizualizácia
Frakcie zásobných bielkovín boli farbené roztokom Commasie Brilliant Blue R 250 a etanolu
v 10 % roztoku kyseliny trichlóroctovej. Analýza elektroforetického spektra bielkovín bola
uskutočnená pomocou softwéru DocIt-LS (Ultraviolet Products).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Elektroforetické spektrá v SDS-PAGE poskytujú informácie o zastúpení jednotlivých frakcií
zásobných bielkovín, ktoré ovplyvňujú technologickú aj výživnú hodnotu zrna pšenice. Na
technologickú kvalitu zrna pšenice najviac vplývajú bielkovín s vysokou molekulovou
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hmotnosťou (HMW–GS) (Petr et al., 2004; Michalík et al., 2006). Z našich výsledkov
vyplýva (Tabuľka 1), že priemerné zastúpenie HMW–GS bolo v analyzovaných odrodách
pohánky nízke 1,16 % a varírovalo od 0,14 % do 3,67 %, čo signalizuje, že múka z pohánky
nevyhovuje kritériám pekárskej kvality, preto môže byť použitá len ako aditívum k pšeničnej
alebo ražnej múke pri výrobe chleba. Obdobné výsledky dosiahla vo svojej práci aj
Palenčárová (2010), ktorá zistila v pohánke podiel HMW–GS 3,74 %.
Zastúpenie

bielkovín

s nízkou

molekulovou

hmotnosťou

(LMW-GS)

a gliadínov

v analyzovaných odrodách pohánky bol v priemere 32,09 % (Tabuľka 1) a varírovalo
v širokom rozpätí od 14,77 % (odroda Gorenje vrhopolje) – 63,61 % (odroda Bela karjina
Slovenia), čo je prejavom vysokej odrodovej variability. Priemerné zastúpenie zvyškových
albumínov a globulínov dosiahlo hodnotu 66,72 % (Tab. 1), pričom opäť bola zistená veľká
variabilita medzi odrodami (33,77 % - 85,08 %). Ako uvádzajú viacerí autori (Li et al., 2002,
Palenčárová, 2010, Socha et al., 2010), frakcia albumínov a globulínov je zastúpená 50 %,
pričom tvorí majoritnú frakciu bielkovinového komplexu pohánky. Podiel albumínov
a globulínov v nami analyzovaných semenách pohánky bol vyšší v porovnaní s uvedenými
autormi.
V zrne kukurice sa prolamíny nazývaju zeíny, rozdeľujú sa do viacerých subfrakcií na základe
rozdielnej molekulovej hmotnosti (α-zeíny, β-zeíny, γ-zeíny, δ-zeíny). Z našich výsledkov
vyplýva (Tab. 2), že celkový priemer HMW-GS v analyzovaných vzorkách kukurice bol
nízky a predstavoval 4,71 %. Najvyššie zastúpenie týchto bielkovín mala odroda Stodnova
12,13 % a najnižšie zastúpenie vykazovala odroda Aranyozon šarga lofogu 1,28 %. Obsah
LMW-GS a prolamínov bol opäť pomerne nízky s priemernou hodnotou 44,06 %. Značný
rozdiel od priemeru predstavovala odroda Samorinsky konsky zub, ktorá dosiahla hodnotu až
88,59 %, naopak najnižšiu hodnotu dosiahla odroda Slovenska biela perlova s 21,15 %.
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Tab. 1: Variabilita obsahu bielkovín v zrne pohánky (% podiel frakcií)
HMW – GS

Genotyp

(%)

LMW - GS

Albumíny

a prolamíny (%) a globulíny (%)

Orebovico

0,36

18,28

81,36

Mihovo 1

0,96

18,70

80,34

Mihovo 2

2,54

35,93

61,53

Mihovo 3

0,96

18,30

80,73

Poh. východ 1

0,81

24,32

74,88

Poh. východ 2

3,67

52,24

44,10

Darja semenarna 1

0,67

19,49

79,82

Darja semenarna 2

1,22

50,93

47,87

Ajoke čemežav kleče 1

0,54

47,28

52,19

Ajoke čemežav kleče 2

0,70

37,22

62,07

Šentjenersko polje 1

0,24

22,58

77,17

Šentjenersko polje 2

0,56

31,09

68,36

Bilje SE

2,03

42,18

55,79

Bilje Brez

2,46

48

49,55

Bela karjina Slovenia 1

2,61

63,61

33,77

Bela karjina Slovenia 2

0,70

38,51

60,77

Vrhopolje 1

0,23

21,51

78,24

Vrhopolje 2

0,17

17,19

81,94

Kostanjevico na krki 2009 1

0,52

21,54

77,95

Kostanjevico na krki 2009 2

3,12

43,67

53,22

Kostanjevico na krki 2009 3

1,34

23,45

75,22

Gorenje vrhopolje 1

0,16

27,21

72,64

Gorenje vrhopolje 2

0,14

14,77

85,08

smer. odchýlka

1,16

32,09

66,72

priemer

1,04

13,93

14,65

Vysvetlivky:

HMW - GS – vysokomolekulárne glutenínové podjednotky,

LMW – GS – nízkomolekulárne glutenínové podjednotky.
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Tab. 2 Variabilita obsahu bielkovín v zrne kukurice (% podiel frakcií)
HMW-GS

LMW-GS

ALB + GLOB

%

a gliadiny %

%

Adamcova budynska

1,73

29,94

68,32

Aranyozon šarga lofogu

1,28

44,36

54,36

Belaja mestnaja

6,19

28,82

65,00

C-44 juhoslavska

1,84

50,10

48,05

Moldavskaja

3,47

27,63

68,91

Slovenska florentinka

7,92

30,63

61,47

Partizanka

3,78

34,10

62,11

Slovenska biela perlova

3,04

21,15

75,81

Stodnova

12,13

85,25

2,63

Samorinsky konsky zub

5,76

88,59

5,66

smer. odchýlka

3,21

22,85

24,66

priemer

4,71

44,06

51,23

Genotyp

Vysvetlivky:

HMW - GS – vysokomolekulárne glutenínové podjednotky, LMW – GS – nízkomolekulárne
glutenínové podjednotky, ALB+GLO albumíny a prolamíny

Analyzované odrody kukurice vykazovali značne vyšší priemer obsahu zvyškových
albumínov a globulínov (51,23 %) (Tab. 2). Najvyšší obsah dosiahla odroda Slovenska biela
perlova 75,81 % a najnižší odroda Stodnova s 2,63 %. Odroda Stodnova mala najnižší obsah
albumínov a globulínov, ale naproti tomu vykazovala najvyšší obsah LMW-GS a prolamínov
s priemerom 85,25 %. Naše výsledky sú v súlade s výsledkami iných autorov (Hileman et al.
2002; Shan et al. 2002; Cabrera-Chávez et al. 2008), ktorí analýzou endospermu zrna
kukurice detegovali nižšie zastúpenie celiakálne aktívnych bielkovín, na základe čoho je
možné použiť kukuričné proteíny ako alternatívu proteínom pšeničného zrna pri liečbe
celiakálneho ochorenia.
ZÁVER
Cieľom práce bola charakteristika elektroforetického spektra bielkovinového komplexu
súboru genotypov pohánky a kukurice vo vzťahu k celiakálne aktívnym agens.
Elektroforetickou separáciou zásobných bielkovín v SDS – PAGE a denzitometrickým
vyhodnotením elektroforeogramov sa potvrdilo, že zastúpenie prolamínov v kukurici
a pohánke je nízke a môžeme ich odporučiť ako surovinu pre prípravu pokrmov vo výžive
celiatikov.
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SÚHRN
Najefektívnejšou liečbou celiakie je celoživotná bezlepková diéta. V poslednej dobe sa čoraz
väčšia pozornosť kladie využívaniu pseudocereálií, a to predovšetkým pre ich nízky obsah
prolamínovej frakcie a vysoký obsah plnohodnotných bielkovín, tukov, minerálnych látok
a obsahu škrobu. Základnou metódou pre stanovenie skladby bielkovinového komplexu
cereálií a pseudocereálií je elektroforetická separácia bielkovín v polyakrylamidovom géle
v prítomnosti dodecyl síranu sodného (SDS-PAGE). Elektroforetické analýzy uskutočnené na
genotypoch pohánky a kukurice potvrdili nízky podiel frakcie bielkovín s vysokou
molekulárnou hmotnosťou (HMW – GS), ako aj frakcie s nízkou molekulovou hmotnosťou
(LMW – GS), tak pri pohánke ako aj kukurici, čo indikuje aj nízky obsah celiakálne
aktívnych

bielkovín.

Zastúpenie

biologicky

hodnotenejších

frakcií

proteínov

reprezentovaných albumínmi a globulínmi je v semene pohánky a kukurice dominantné.
Uvedené charakteristiky potvrdzujú využitie pohánky aj kukurice pri bezlepkovej diéte.
Kľúčové slová: Zea mays L., Fagopyrum Mill., bielkovinové frakcie, celiakia
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DETERMINÁCIA TECHNOLOGICKEJ KVALITY TRITIKALE A RAŽE
BIELKOVINOVÍMI MARKERMI
DETERMINATION OF TRITIKALE AND RYE TECHNOLOGICAL QUALITTY
USING PROTEIN MARKERS
Milan Chňapek – Želmíra Balážová – Zdenka Gálová
Katedra biochémie a biotechnológie, FBP, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
ABSTRACT
Triticale (Triticosecale Wittmack.) is a new type of cereal created by hybridization of wheat
(Triticum L.), which carries the A, and B genomes and rye (Secale L.) which provides the R
genome. The original goal of producing triticale was to combine the positive properties of
parental crops, but based on milling and baking assessment was shown, that the grain is not as
suitable for milling and baking as wheat. Technological quality of all cereals is an important
factor determined their utilization. The spectrum of storage proteins is the most suitable
genetic marker for determination of technological quality. Electrophoretic separation of
triticale and rye storage proteins allowed us to identify and differentiate the individual
genotypes and use them to construct a dendrogram of similarity.
Keywords: electrophoresis, rye, technological quality, triticale
ÚVOD
Raž je mladšia kultúrna plodina, ako pšenica a jačmeň, ktorá je pestovaná po celom svete. Na
Slovensku je pestovanie raže rozšírené prevažne na menej úrodných pôdach v podhorských
a v horských oblastiach, a to najmä pre jej nízke nároky na klimatické podmienky a živiny
(Švrček, 2011).
Aj napriek tomu, že je považovaná za pomerne mladú chlebovú plodinu, tak jej vo svetovej
produkcii patrí piate a vo výrobe chleba druhé miesto. Raž je využívaná najmä na
potravinárske účely. Ražná múka slúži v prevažnej miere hlavne na produkciu ražného
chleba, ktorý zostáva dlho vláčny a je chutnejší ako pšeničný (Bushuk, 2004; Černý et al.
2007).
Zámerným krížením pšenice (Triticum L.) a raže (Secale L.) bol vyprodukovaný nový obilný
druh – tritikale, ktorého meno je kombináciou vedeckého pomenovania oboch rodičovských
plodín (Furman,2004).
Rastliny tritikale, ktoré sa získali ako prvé opelením pšenice ražným peľom, mali ako
materskú rastlinu pšenicu a niesli meno Triticosecale. Naopak jedince nazývané
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Secalotriticum, majúce ako materskú plodinu raž namiesto pšenice, z hospodárskeho aspektu
nezískali žiadny význam (Šromovský, 2010).
Prvé odrody boli veľmi primitívne a vyznačovali sa množstvom agronomických nevýhod, čo
bolo eliminovalo až v roku 1960, kedy tritikale vykázalo zlepšenie vlastností. Začali sa
vytvárať nové a oveľa lepšie kombinácie medzi pšenicou a ražou, tritikale a pšenicou alebo
tritikale a tritikale (Furman, 2004).
Negatívom a hlavným nedostatkom tejto plodiny je nemožnosť jej využitia na pečenie chleba,
zapríčinená nahradením D chromozómov pšenice R chromozómami druhého rodiča – raže
(Kazman et al., 1996).
R genóm raže nesie gény pre zásobné bielkoviny – sekalíny, ktoré spôsobujú nárast
enzýmovej aktivity, hlavne hydrolytických enzýmov α-amyláz, a preto sekalíny znižujú
hodnotu kvality gluténu a múka získaná zomletím zŕn tritikale nadobúda horšie technologické
parametre (Mergoum, 2004).
Zrno tritikale obsahuje nižší podiel lepku, obsahuje množstvo popola, vyznačuje sa zvýšenou
aktivitou amyláz, a práve preto nie je vhodné na komerčné pečenie vo veľkej miere. Avšak
jeho kvalitatívne vlastnosti svedčia o jeho možnom využití pri výrobe diétnych a pekárskych
výrobkov (Petr, 2008; Šromovský, 2010))
Technologická kvalita obilnín je charakterizovaná pekárskou a mlynárskou kvalitou a zároveň
je dôležitým ukazovateľom ich spracovania a zároveň aj všeobecným faktorom zvyšujúcim
úžitkovú hodnotu obilného zrna. Je to v podstate zostava znakov a vlastností, zabezpečujúca
docielenie maximálnej výťažnosti a požadovanej kvality finálneho výrobku spracovateľom
(Bulla, 2011).
Dôležitú úlohu pri sledovaní a hodnotení pekárskej kvality má najmä obsah proteínov, obsah
a kvalita lepku, ktoré v najväčšej miere ovplyvňujú vlastnosti cesta a výsledok pečenia.
(Kučerová, 2000).
Genetický marker je nástroj, ktorý je vyhľadávaný a populárny vo výskume a hlavne
v šľachtení. Molekuly bielkovín a ich rozličné varianty (tzv. izoenzýmy) alebo molekuly
nukleových kyselín, tzv. DNA markery sa prevažne využívajú ako markery. Pomocou týchto
molekúl sa hodnotí polymorfizmus na rôznej úrovni (Kraic et al., 2004).
Na základe bielkovín obsiahnutých v zrne je možné presne a rýchlo identifikovať odrody,
detegovať línie a mutanty. Taktiež sa pomocou nich dá predigovať skladba génov, určiť
štruktúra genómu a pôvod rastlín a vykonať ich genómovú analýzu (Gálová et al., 2011).
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Jednoduché a rýchle rozdelenie bielkovín ako aj možnosť genetickej interpretácii ich profilov
poskytujú polyakrylamidové gély, ktoré sú súčasťou základných elektroforetických techník
(Dupont, 2003; Farmadinová, 2012).
Cieľom našej práce bolo zamerať sa na teoretické poznatky a uskutočniť analýzu súborov
pomocou bielkovinových markerov, a tak pomocou nich detegovať kvalitatívne parametre
tritikale.
MATERIÁL A METÓDY
Biologický materiál
Ako biologický materiál boli použité zrná piatich rôznych odrôd raže a tritikale formy jarnej
a ozimnej.

Genotypy

raže

siatej

odrody:

Radošinské

rekord,

Vambo,

Detenické

krátkostebelné, Židlochovické ranné a Smolickie Ludowe, genotypy tritikale formy jarnej:
Wanad, Somtri, Cume, Sierra de Arroyo, Alter a genotypy tritikale formy ozimnej odrody:
Benetto, Greneder, Pletomax, Constatnt a Trigold.
Všetky uvedené vzorky genotypov boli získané z kolekcie genetických zdrojov pšenice, raže
a tritikale Génovej banky semenných druhov Slovenskej republiky vo Výskumnom ústave
rastlinnej výroby v Piešťanoch.
Extrakcia a elektroforetická separácia bielkovín
Zásobné bielkoviny boli získané z endospermu celých, zrelých zŕn. Extrakciu bielkovín sme
realizovali pomocou štandardnej metódy ISTA (Wrigley, 1992).
Zásobné bielkoviny boli separované vertikálnym diskontinuálnym elektroforetickým
systémom Hoefer SE 600 DeLuxe. Separačným médiom bol polyakralamidový gél v prostredí
dodecylsulfátu sodného. Elektroforetická separácia bola uskutočnená podľa štandardnej
metódy ISTA (Wrigley, 1992).
Farbenie gélu a vizualizácia
Frakcie zásobných bielkovín boli farbené roztokom Commasie Brilliant Blue R 250 a etanolu
v 10 % roztoku kyseliny trichlóroctovej. Analýza SDS-PAGE gélov bola uskutočnená
pomocou softwéru DocIt-LS (Ultraviolet Products).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Špecifickými zložkami buniek škrobového endospermu vyvíjajúceho sa zrna oplývajúce
vlastnosťami, vďaka ktorým môžu poslúžiť ako markery hospodársky významných vlastností
a znakov sú gluténové bielkoviny (Daniel a Triboi, 2001).
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V našej práci sme sa zamerali na detekciu bielkovinového polymorfizmu piatich genotypov
raže (Secale cereale L.), piatich genotypov tritikale formy ozimnej a piatich genotypov
tritikale formy jarnej (Triticosecale Wittmack.), na základe elektroforetickej separácie
bielkovín zrna jednotlivých genotypov (Wrigley, 1992).
Všetky analyzované genotypy tritikale formy jarnej aj ozimnej boli homogénne
a jednolíniové, čo znamená, že sú síce kvalitné a produktívne, ale prešľachtené.
Jednolíniovosť je významnou vlastnosťou potrebnou pre spracovateľa, pretože každé zrno má
rovnaké zloženie bielkovín, a teda aj rovnaké vlastnosti. Z toho tiež vyplýva, že bielkoviny
zrna tritikale reprezentované najmä glutenínmi je možné využiť pri identifikácii
a diferenciácii jednotlivých genotypov
Uvedené je v súlade s výsledkami iných autorov ako Kraic et al. (1999), Gálova et al. (2002),
Farmadinová (2012), ktorí spomínanú jednolíniovosť vo svojich prácach potvrdili.
Analyzované genotypy raže boli na rozdiel od genotypov tritikale viaclíniové, čo znamená, že
spracovateľ môže mať problém pri zabezpečení požadovaných parametrov technologickej
kvality z dôvodu rozdielnosti bielkovinového spektra jednotlivých genotypov. Výhodou
viaclíniovosti je skutočnosť, že sa odroda dokáže lepšie vyrovnať s podmienkami prostredia
tým, že prežije len tá línia, ktorej bielkovinové zloženie vyhovuje daným podmienkam
pestovania, ako je teplota, zrážky, škodcovia, pôda a pod. Viaclíniovosť je prirodzená
vlastnosť, ale z dôvodu spracovania sa uprednostňovala jednolíniovosť (Gálová et al. 2011).
Jednotlivé bielkovinové podjednotky raže a tritikale sa na základe molekulovej hmotnosti
podobajú bielkovinovým podjednotkám pšenice, avšak ich aminokyselinové zloženie
a poradie aminokyselín je odlišné. Táto skutočnosť si vyžaduje ďalšie analýzy na bližšiu
charakteristiku vzoriek, ako napr. MALDI-TOF hmotnostnú spektrometriu (Gálová et al.
2011).
Na základe rozboru výsledných elektroforetických profilov analyzovaných genotypov raže
a tritikale pomocou vyhodnocovacieho programu Doc-LS sme stanovili percento zastúpenia
jednotlivých bielkovinových podjednotiek typu

glutenínov, prolamínov, albumínov

a globulínov (Tab. 1, a 2).
Najväčšie percentuálne (Tabuľka 1) zastúpenie bielkovín typu vysokomolekulárnych
glutenínových podjednotiek (HMW-GS) z odrôd tritikale formy jarnej mali odrody Alter
a Somtri (46 %) a najnižšie Sierra de Arroyo (32 %).
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Tab. 1: Percentuálne zastúpenie frakcií tritikale formy jarnej a formy ozimnej
NÁZOV

Alter

TRITICALE JARNÉ

Cume

Somtri

Sierra de A.

Wanad

TRITICALE OZIMNÉ

Benetto

Constant

Greneder

Pletomax

Trigold

FRAKCIA
BIELKOVÍN
HMW-GS
PROLAMÍNY
ALB+GLOB
SPOLU
HMW-GS
PROLAMÍNY
ALB+GLOB
SPOLU
HMW-GS
PROLAMÍNY
ALB+GLOB
SPOLU
HMW-GS
PROLAMÍNY
ALB+GLOB
SPOLU
HMW-GS
PROLAMÍNY
ALB+GLOB
SPOLU
HMW-GS
PROLAMÍNY
ALB+GLOB
SPOLU
HMW-GS
PROLAMÍNY
ALB+GLOB
SPOLU
HMW-GS
PROLAMÍNY
ALB+GLOB
SPOLU
HMW-GS
PROLAMÍNY
ALB+GLOB
SPOLU
HMW-GS
PROLAMÍNY
ALB+GLOB
SPOLU

1
31
57
12
100
43
48
10
100
52
44
4
100
23
13
64
100
47
51
2
100
39
53
8
100
36
61
3
100
34
64
2
100
29
67
5
100
30
64
6
100
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Opakovania
2
3
4
49 57 51
42 36 39
9
8
11
100 100 100
31 35 31
54 53 57
16 12 12
100 100 100
62 48 37
29 49 50
9
3
13
100 100 100
33 36 34
64 56 57
3
8
9
100 100 100
47 43 38
50 54 60
3
3
3
100 100 100
47 47 47
49 42 43
4
11 10
100 100 100
46 31 28
49 63 67
4
6
5
100 100 100
23 37 30
68 60 65
9
3
5
100 100 100
21 24 27
71 70 60
9
6
12
100 100 100
32 29 34
60 64 58
8
7
8
100 100 100

5
41
42
17
100
41
53
6
100
32
50
19
100
33
63
4
100
29
69
2
100
57
33
10
100
25
68
7
100
37
55
8
100
26
71
3
100
31
62
6
100

Priemer
46
43
11
100
36
53
11
100
46
44
9
100
32
51
18
100
41
57
3
100
48
44
8
100
33
62
5
100
32
62
5
100
25
68
7
100
31
62
7
100

Spomedzi všetkých odrôd tritikale formy ozimnej mala odroda Benetto (48 %) najvyšší podiel
bielkovinových podjednotiek typu HMW-GS a najnižší odroda Pletomax (25 %). Pri
genotypoch raže (Tabuľka 2) mal najväčšie zastúpenie bielkovinovej frakcie typu HMW-GS
genotyp Židlochovické ranné (46 %), naopak najmenšie mal genotyp Radošinské rekord
(31 %). Percentuálne zastúpenie prolamínov (Tabuľka 1) bolo u odrôd tritikale presne opačné
ako pri percentuálnom zastúpení HMW-GS, pretože najvyšší podiel bol zaznamenaný pri
genotype Pletomax (68 %) a najnižší pri genotype Benetto (44 %). Najväčší podiel mal pri
genotypoch tritikale formy jarnej genotyp Wanad (57 %). Naopak najmenší podiel bol
dokázaný pri genotype Alter (43 %). Spomedzi odrôd raže (Tabuľka 2) mala najvyššie
zastúpenie odroda Radošinské rekord (64 %) a najnižšie Židlochovické ranné (49 %).
Tab. 2 Percentuálne zastúpenie frakcií raže
Opakovania
Priemer
1
2
3
4
5
HMW-GS
29 43 42 25 29
33
PROLAMÍNY
61 52 55 61 63
58
Detenické
krátkostebelné
ALB+GLOB
10
5
3
14
8
8
SPOLU
100 100 100 100 100
100
HMW-GS
30 32 50 33 42
37
PROLAMÍNY
51 58 45 58 52
53
Smolicke
ludowe
ALB+GLOB
19 10
6
10
6
10
SPOLU
100 100 100 100 100
100
HMW-GS
55 17 34 30 27
33
PROLAMÍNY
34 76 54 42 60
53
Vambo
ALB+GLOB
11
6
12 27 12
14
SPOLU
100 100 100 100 100
100
HMW-GS
33 22 29 31 38
31
PROLAMÍNY
61 70 67 68 52
64
Radošinské
rekord
ALB+GLOB
6
9
4
1
10
6
SPOLU
100 100 100 100 100
100
HMW-GS
44 50 57 41 40
46
PROLAMÍNY
51 44 38 58 57
49
Židlochovické
ranné
ALB+GLOB
5
6
5
1
3
4
SPOLU
100 100 100 100 100
100
V našej práci sme porovnávali aj maximálne a minimálne hodnoty percentuálneho zastúpenia
FRAKCIA
BIELKOVÍN

RAŽ SIATA

NÁZOV

albumínov a globulínov (Tabuľka 1 a 2). U tririkale formy jarnej dosiahla maximálnu hodnotu
odroda Sierra de Arroyo (18 %), minimálnu odroda Wanad (3 %), zatiaľ čo u tritikale formy
ozimnej mala maximálnu hodnotu odroda Benetto (8 %), minimálnu odrody Constant
a Greneder (5 %). V rámci raže mal najväčšie zastúpenie genotyp Vambo (14 %), ale
najnižšie genotyp Židlochovické ranné (4 %). Uvedené výsledky sú v zhode so zisteniami
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autorov, ktorí analyzovali proteínové frakcie genotypov raže a tritikale (Martinek et al., 2008;
Petr et al., 2008; Trebichalský et al., 2009; Urminská et al., 2008).
ZÁVER
Cieľom práce bola charakteristika elektroforetického spektra bielkovinového komplexu
súboru genotypov raže a tritikale vo vzťahu k technologickej kvalite. Elektroforetickou
separáciou zásobných bielkovín v SDS – PAGE a denzitometrickým vyhodnotením
elektroforeogramov sa potvrdilo, že zastúpenie jednotlivých bielkovinových frakcií v zrne
individuálnych genotypov tritikale a raže je rozdielne, čo vyplýva z ich genetickej
rôznorodosti. Genotypy raže sú viaclíniové s dominantným zastúpením bielkovinových
frakcií prolamínov a cytoplazmaticky aktívnych albumínov a globulínov. Viaclíniovosť raže
je na jednej strane negatívnym faktorom vo vzťahu ku spracovateľom, avšak na strane druhej
umožňuje pestovanie raže aj v menej vhodných prírodných podmienkach. Analýza genotypov
tritikale na rozdiel od raže potvrdila jednolínivosť tak genotypov jarných ako aj genotypov
ozimných, čo dáva predpoklad pre bezproblémové využitie v pekárenskom priemysle.
Uvedené zistenie bolo potvrdené aj analýzou zastúpenia jednotlivých bielkovinových frakcií
v zrne tritikale, pričom spektrum individuálnych genotypov bolo podobné zloženiu pšenice,
na základe čoho je možné predigovať vhodné technologické parametre sledovaných
genotypov tritikale. Technologická kvalita genotypov raže a tritikale pri produkcii cesta
požadovaných parametrov, však musí byť ešte potvrdená pekárskym testom.
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SÚHRN
Tritikale (Triticosecale Wittmack.) je novým obilným druhom vytvoreným cieľeným
krížením pšenice (Triticum L.) a raže (Secale L.), ktorý obsahuje tak genómy A a B zo
pšenice, ako aj R genóm z raže. Pôvodným zámerom pri šľachtení tritikale, bolo
skombinovanie pozitívnych vlastností oboch rodičovských plodín, ale posudzovaním
mlynárskej a pekárskej kvality tritikale, bolo zistené, že jeho zrno nie je tak vhodnou
surovinou pre mlynársky a pekársky priemysel ako pšenica. Technologická kvalita cereálií je
dôležitým faktorom určujúcim smer ich spracovania. Spektrum zásobných bielkovín
211

individuálnych genotypov cereálii je jedným z najvhodnejších genetických markerov
technologickej kvality zrna. Elektroforetická separácia zásobných bielkovín zrna, tritikale
a raže nám umožnila identifikovať a diferencovať jednotlivé genotypy a na ich základe
zostrojiť dendrogram príbuznosti.
Kľúčové slová: elektroforéza, raž, technologická kvalita, tritikale
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ABSTRACT
This work describes, food and biological value of the complex of bioadditive complex ( stevia
leaf , sweet briar, artichokes , celeriac) obtained using by modern biotechnology and electrical
methods for applying bakery antidiabetic treatment. Noted that the use of bioadditive complex
in the baking industry will enable to make bakery antidiabetic treatment, as well as help
increase the competitiveness of domestic refineries and ultimately - to implement the concept
of " healthy nutrition" in our country. Studies have shown that the complex contains
bioadditive optimum ratio of nutrients. Shows high potential use of the complex of
bioadditive complex (stevia leaf , sweet briar, artichokes , celeriac) assuming implementation
mutually balancing components in the formulations of bakery products.
Keywords: bioadditive complex, bread , nutritional value of bioadditive complex, biological
value of bioadditive complex.
INTRODUCTION
Currently in Kazakhstan in the field of prevention of nutrition-related diseases is to create
new bakery product functionality. One of the types of additional raw materials in baking
production is sugar. Due to the increasing of demand for antidiabetic bakery products in
recent years, intensively researching new sugar replacement substances. Relevance of this
problem is caused by need of satisfaction of requirements of the population and the solution
of questions of food of the people having diabetes. According to forecasts of sociologists, by
2025 the number of the people having diabetes will make about 300 million. There are
currently around the world 145 million people with diabetes. Unfortunately, today diabetes is
not curable, but it is possible to avoid complications, thereby prolonging life and improving
its quality. Sweeteners for diabetics along with sweeteners (xylitol, sorbitol, etc.) - virtually
the only alternative to have in his diet sweet foods and dishes. [1] Currently synthetic
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sweeteners used: saccharin, acesulfame, aspartame, etc. There are a number of serious adverse
health effects, so they accumulate in the body, these substances can lead to irreversible
consequences (proven that xylitol is effectively reduces enough blood sugar, and sorbitol
negative impact lipid metabolism, aspartame oxidized in the human body to toxic
formaldehyde) [1].
In this context, the problem of developing specialized products with a certain specified
composition for therapeutic feeding of patients with diabetes is of particular relevance.
One of the rational ways of solving this problem is the development of diabetic range of
bakery products. Introduction to its formulation components giving curative and preventive
properties and have a significant impact on the qualitative and quantitative composition of
human diets solves the problem of prevention and treatment of various diseases associated
with a deficiency of certain substances [2]. Dietetic and diabetic food patients and people at
risk, as well as to improve the culture of food in many countries are searching diabetic natural
sweeteners and preservatives. Also is known diabetic properties of stevia leaves, sweet briar,
artichokes, celeriac. In connection with the foregoing, the authors developed a set of
bioadditive complex (stevia leaves, sweet briar, artichokes, celeriac) with the use of modern
biotechnology and electrical methods for applying antidiabetic bakery.
MATERIALS AND METHODS
Studies to determine the protein according to State Standard 25011-81, amino acid
composition - HPLC [3]. Studies to determine the ash content determined according to State
Standard mineral composition was determined at Test regional engineering laboratory"
Structural and biochemical materials" in South Kazakhstan State University named after
M.Auezov . Mass spectrometric analysis of complex supplements tested for mass
spectrometry with inductively coupled plasma mass analyzer quadrupolar Varian 820MS
(USA).
Mass spectrometry with inductively coupled plasma Varian ICP-MS designed for the
measurement of various elements in samples of substances and materials, solutions, food, soil,
etc. Scope - geology, metallurgy, chemical industry, nuclear power, environmental control,
food industry and research.
10.6 g of the complex solution additives accurately weighed into a Teflon jar. 0.5 ml of aqua
regia, followed by 3 ml of hydrofluoric acid. The vessel was carefully sealed and heated in a
furnace at 1300 ° C for 45 min. Cooled to room temperature. The vessel was opened and 2 g
of boric acid dissolved in a minimum amount of water, the vessel immediately without any
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break is closed, heated to 1300 C for 10 minutes and cooled again to room temperature. The
solution was then quantitatively transferred to a volumetric flask and adjusted to 200 ml
volume.
RESULTS AND DISCUSSION
The aim of this work was to study the food and biological value of the bioadditive complex
produced using modern biotechnology and electrical methods. At the moment the problem of
increasing food and biological value of foods are a priority and sought ways to make the
exercise science-based enrichment of bakery products in accordance with modern nutritional
physiology. The modern idea of a balanced diet involves supplying the human body a certain
amount of protein, carbohydrates, fat, vitamins and mineral compounds.
Protein of the organism performs a several important functions - plastic, catalytic, hormonal,
function and specificity of transport. Nutritional and biological value of the bioadditive
complex is presented in the table. For a more complete characterization of the food and
biological value studied its chemical and amino acid composition. Tab. I, II presents the
chemical, amino acid composition of bioadditive complex
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Tab. I: Nutritional and biological value of the bioadditive complex
Index

Chemical composition of bioadditive
complex
2

1
Chemical composition, g
Protein
Fat
carbohydrates
moisture
ash
Mineral content
Minerals mg / kg
Na
Mg
Al
Si
P
K
Ca
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Ga
Rb
Sr
Mo
Ba
Pb
U
Vitamins content, mg
ß-carotene, mcg
Е, mg
РР, mg
В1, mg
В2, mg
С, mg

3,57
1,09
6,71
84,34
3,37
1464
615
124
409
1268
8664
1749
3,0
11
489
0,2
46
4,5
0,3
1,7
5,8
0,4
8,7
1,8
0,1
304,62
0,21
0,3
0,0156
0,021
53,19
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Tab. 2: Amino acid composition of bioadditive complex
Index
Amino acid composition, mg
Essential, including:
237,14
valine
33,33
isoleucine
25,51
leucine
35,48
lysine
36,97
methionine
44,58
threonine
26,84
tryptophan
7,62
phenylalanine
26,81
Interchangeable, including:
363,55
alanine
29,5
arginine
30,16
aspartic
82,31
histidine
9,31
glycine
26,45
glutamic
100,48
proline
24,84
serine
31,72
tyrosine
22,88
cystine
5,9
CONCLUSION
The presented experimental seen that developed complex supplements it presents 16 amino
acids, including the essential 8, which cannot be synthesized in humans. Research results
show that the complex supplements contain valuable amino acids (asparagine, tyrosine, etc.).
Analysis of amino acid composition reveals a complex protein supplements sufficient for
methionine and lysine, but is limited by tryptophan and isoleucine, which is typical for most
vegetable proteins. Vegetable materials contain: β - carotene - 304.62 mcg E - 0.21 mg,
0.3 mg of RR-C, - 53.19 mg., Fe - 489 mg / kg, Na - 1464 mg / kg, K - 8664 mg / kg, Mg 615 mg / kg, Ca - 1749 mg / kg, 0.57 g protein, 0.09 g fats, carbohydrates 4.71 g.
Studies have shown that the complex contains Supplements optimum ratio of nutrients.
Thus, showing high potential use of the complex of bioadditive complex (stevia leaves, sweet
briar, artichokes, celeriac) assuming implementation mutually balancing components in the
formulations of bakery products.
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ABSTRACT
Developed emulsion formulation of taste and flavors - cumin, ginger, turmeric, mustard,
cardamom, cinnamon, coriander, allspice, black pepper, red pepper, nutmeg, garlic and
vegetables - onions, beets, carrots, pumpkin and wheat germ for sausages. Qualitative
indicators of emulsion taste, flavors and plant materials.
Keywords: emulsion, taste and flavors, plant materials.
INTRODUCTION
Quality of meat products is substantially characterized by organoleptic properties, including
the aroma which specifics are connected with various additives and their ratio in a
compounding. Spices possess steady aroma of different degree of causticity and partly smack.
Thanks to existence and a combination of substances of various chemical natures the majority
from which are known, dishes and products have specific aroma [1].
At broad application in the meat industry of natural spices and spices a number of
shortcomings doesn't allow to use them, for example, in brines because of bad solubility; by
production of raw smoked sausages where the microbiological component of entered
ingredients is important; in the emulsified sausage products where on a cut "impregnations"
and unevenness of distribution can be visible. They are a source of an additional semination
pathogenic microflora that demands their preliminary processing, for example thermal or
radiation sterilization [2]. However still there are no methods of the processing, allowing to
keep labile to temperature aromatic substances of spices.
In laboratory of technology of processing and storage of plant production researches on
development of technology of food ingredients from vegetable raw materials in the form of an
emulsion are conducted. One of the most perspective options of taste and flavors using is the
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introduction in a product in the form of the emulsions, providing the most uniform
distribution of taste and flavors in volume of food system, for example forcemeat [1].
MATERIALS AND METHODS
For receiving an emulsion we picked up taste and flavors ingredients - caraway seeds, ginger,
a turmeric, cardamom, cinnamon, a coriander, pepper fragrant, pepper black, vegetable
cultures - onions, beet, carrots, pumpkin, vegetable fat and wheat germ. Pumpkin is cutting in
cubes, onions cut in a round form, beet and carrot in straws. Process of thermal treatment on
80-900C for 20 min.
Weigh all dry spices of ingredients on laboratory to weight a dry look, and pour water on a
ratio of the prepared compoundings. Then bring vegetable cultures in the crushed look in dry
spices and mix water. Carry out processing - an attrition, ultrasonic processing or
dispergating.
Studies on certain vitamins, amino acid and mineral composition were determined by gas
chromatograph Shimadzu GC-2010 series liquid chromatograph and Shimadzu LC-2010
series.
RESULTS AND DISCUSSION
Based on the studies, the compounding of emulsion taste and flavors and vegetable raw
materials. [3] As a result, research has been compiled version 3 emulsion formulations for
different ratios (Tab. 1).
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Tab. 1: Formulation emulsion-spicy taste and flavor ingredients and vegetable crops
Name
cumin
Ground black pepper
ginger
turmeric
mustard
cardamom
cinnamon
coriander
wheat germ
Sweet green pepper
garlic
onion
beet
carrots
pumpkin
vegetable fat
enzyme
water

Emulsion-spicy taste and flavor ingredients and vegetable crops
experience 1
experience 2
experience 3
1
2
3
2
2
5
3
1
2
3
1
2
3
3
3
4
3
3
4
3
3
4
5
5
6
4
2
3
2
2
3
2
1
2
2
5
6
7
5
6
7
10
10
8
0,05
0,05
56
44
37

To determine the quality parameters were studied vitamin, mineral and amino acid
composition of the emulsion-spicy taste and flavor ingredients and vegetable crops (Tab. 2, 3,
4).
Tab. 2: Vitamin composition of emulsion-spicy taste and flavor ingredients and vegetable
crops
Name

experience 1
experience 2
experience 3

Vitamins
β-carotene,
mg
0,608
0,608
0,609

B1, mg

B2, mg

C, mg

E, mg

PP, mg

0,085
0,084
0,085

0,046
0,047
0,046

3,52
3,53
3,52

5,11
5,12
5,12

1,14
1,15
1,15

Tab. 3: Mineral composition of the emulsion-spicy taste and flavor ingredients and vegetable
crops
Name

Micronutrients

Macronutrients

experience 1
experience 2
experience 3

Fe, mcg
6695
6692
6694

Ca, mg
142
143
143

Zn,mcg
717
716
717
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Mg, mg
260
195
215

Na, mg
49
51
51

K, mg
343
342
344

Tab. 4: Amino acid composition of the emulsion-spicy taste and flavor ingredients and
vegetable crops
Name

experience
1
experience
2
experience
3

Amino acid content, mg/100 g
Vali Isoleucin Leuci Lysi
ne
e
ne
ne

Methion
ine

150

125

223

126

49

Phenyl Threonin
alanine e
Tryptoph
an
123
44
136

151

126

224

126

50

124

45

137

152

127

224

127

51

125

45

138

Thus, the introduction of plant foods will get the product to the requirements of the most
common nutrition. As well as showing the potential use of high taste and aromatic ingredients
and vegetables subject to the implementation of the components in the formulation mutually
balanced foods.
CONCLUSION
Application of emulsion-spicy taste and flavor ingredients and vegetable crops in the
production of meat products gives many properties. Including, among of the ground: getting
more stable emulsions: improving the structure of finished products, and increase the output
of meat products, increasing the food and biological value, improved organoleptic
characteristics (juiciness, texture, taste, aroma, color, sliceability) stabilization appearance by
reducing syneresis; reduction cost of the final product.
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ABSTRACT
The influence of application of conventional urea and urea with urease inhibitor on yield
forming parameters and quality of potatoes was evaluated in small plot field trials. Seven
variants of N-fertilisation were used (150 kg, 100 kg and 50 kg N per hectare in Urea, 150 kg,
100 kg and 50 kg N per hectare in UreaStabil and non-fertilised control variant). The yield of
tubers per hectare was not significantly influenced by dose of nitrogen and also not influenced
by fertilizer. The lowest hectare yield was reached by control variant without fertilisation. The
nitrate content was very low in all variants. Higher contents were found in tubers from
variants with higher doses of nitrogen. The difference between Urea and UreaStabil was not
significant. Starch content was decreasing with decreasing dose of nitrogen. The differences
between doses of nitrogen and between fertilisers were very small. The highest starch content
was reached by variants with dose 150 kg N per hectare. The lowest starch content was
reached by control, non-fertilised variant. It was proved, that starch content is influenced by
dose of nitrogen and not by type of fertiliser.
Keywords: potatoes, uresae inhibitor, yield, quality
ÚVOD
Nejvýznamnější živinou, která se podílí na výši výnosu je dusík. Tento prvek má i přímý vliv
na kvalitu brambor (KASAL a kol.; 2010). Současná úroveň využití minerálního hnojení při
pěstování brambor je poměrně nízká (30-50%) (MAYER a kol.; 2009). Zvýšení využití
dusíku je možné pomocí aplikace hnojiva s inhibitorem ureázy (UreaStabil). Toto hnojivo
snižuje ztráty únikem amoniaku do ovzduší a zároveň udržuje dusík v močovinové formě po
určitou dobu, než se vlivem srážek rozpustí. Amidický dusík se následně posune do kořenové
zóny, kde proběhne přeměna na amonnou formu, která tak zůstane dostupná pro rostliny.
Zároveň díky vazbě na sorpční komplex ve středním horizontu půdy je omezena možnost
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vyplavení dusíku do spodních vod (MRÁZ, 2007). CHUAN a kol. (2010) uvádí, že použití
močoviny s inhibitorem ureázy NBPT (tedy se stejným inhibitorem, který obsahuje
UreaStabil), zvyšuje výnos o 22-28% a zároveň snižuje obsah dusičnanů v rostlině.
Cílem našich pokusů bylo zjistit, zda použtí hnojiva s inhibitorem ureázy umožní lepší využití
dusíku a tím i zvyšení výnosu, resp. zda je možné dosáhnout stejného výnosu při aplikaci
nižší dávky dusíku v močovině s inhibitorem ureázy, v porovnání s aplikací klasické
močoviny. Lze totiž předpokládat, že inhibitor ureázy sníží ztráty dusíku volatilizací
a proplavením a tak zůstane v půdě vyšší množsví tohoto makroprvku pro využití rostlinami.
Zároveň jsme sledovali, zda močovina s inhibitorem ureázy neovlivní vybrané kvalitativní
parametry bramborových hlíz.
MATERIÁL A METODY
Polní pokus byl v roce 2013 založen na Polní pokusné stanici v Žabčicích. Výsadba byla
provedena ve sponu 750x250mm dne 24.4.2013. K výsadbě byly použity dvě odrůdy
s rozdílnou délkou vegetační doby – raná odrůda Karin a poloraná odrůda Red Anna. U každé
odrůdy bylo ve čtyřech opakování založeno sedm variant hnojení N: 150 kg, 100 kg a 50 kg
dusíku na hektar v močovině, 150 kg, 100 kg a 50 kg dusíku na hektar v hnojivu UreaStabil
a kontrolní varianta bez hnojení minerálním dusíkem. Hnojení příslušnými dávkami hnojiv
bylo provedeno před výsadbou a hnojivo bylo ihned zapracováno do půdního profilu.
Vzorky pro výnosové a kvalitativní rozbory byly odebrány dne 16.7.2013. Z každé parcely
bylo ručně odkopáno na poli deset trsů, u nichž byl přímo na pokusné stanici proveden rozbor
výnosotvorných ukazatelů.
V laboratoři byl následně u odebraných vzorků hlíz stanoven obsah škrobu metodou podle
Ewerse, kdy byl škrob převeden na cukry pomocí 1,125% HCl ve vroucí vodní lázni a po
vyčeření a zfiltrování byla provedena polarizace při 590 nm. Dále byl stanoven obsah
dusičnanů iontově selektivní elektrodou (ISE).Výsledky byly statisticky vyhodnoceny
metodou analýzy variance.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Statistickým vyhodnocením výnosvých výsledků jsme zjistili, že výnos hlíz nebyl průkazně
ovlivněn dávkou dusíku ani použitím hnojivem (Obr. 1). Všechny varianty hnojené
minerálním hnojivem dosáhly podobného výnosu hlíz v rozmezí 36,1 až 39,7 tun na hektar.
Nižší výnos (29,8 t.ha-1) dosáhla jen kontrolní varianta, bez aplikace minerálního dusíku.
Rozdíl ale vůči ostatním variantám nebyl statisticky průkazný.
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Obr. 1: Výnos hlíz na hektar
Při porovnání výnosu hlíz u jednotlivých sledovaných odrůd bylo zjištěno, že statisticky
průkazně vyššího výnosu dosáhla odrůda Red Anna (41,3 t.ha-1). Odrůda Karin dosáhla
výnosu jen 32,3t.ha-1.
Obsah dusičnanů byl v pokusném roce 2013 velmi nízký. U žádného vzorku nepřekročil
100 mg.kg-1 čerstvé hmoty (Obr. 2). Vyšší obsah dusičnanů byl zjištěn u odrůdy Karin. Zde se
zřejmě uplatnil tzv. „nařeďovací efekt“, protože tato odrůda měla nižší výnos hlíz než odrůda
Red Anna. Pokud porovnáme jednotlivé varianty hnojení, tak zjistíme, že vyšší obsah
dusičnanů byl u variant s vyšší dávkou minerálního dusíku, přičemž nebyly zjištěné
výraznější rozdíly mezi jednotlivými hnojivy.
Vysvětlení nízkého obsahu dusičnanů a neprůkazných rozdílů mezi výnosem jednotlivých
variant je pravděpodobně ve vyšší hladině podzemní vody na pokusné lokalitě. Kdy
v průběhu měsíce května byla tato hladina těsně pod povrchem půdy a zřejmě tedy došlo
k vyplavení dodaného minerálního dusíku, který tedy následně nemohl být využit rostlinami.
Obsah škrobu se snižoval s klesajícím množstvím dodaného minerálního dusíku (Obr. 3),
přičemž rozdíl mezi jednotlivými hnojivy a odrůdami byl minimální. Nejvyšší obsah dusíku
byl u variant s aplikovanými 150 kg dusíku na hektar a nejnižší u kontrolní nehnojené
varianty. Lze tedy říci, že obsah škrobu byl závislý na dávce dusíku nikoliv na hnojivu či
odrůdě.
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Obr. 2: Obsah dusičnanů v čestvé hmotě
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Obr. 3: Obsah škrobu v hlízách
ZÁVĚR
Na základě zjištěných výsledků je možné konstatovat, že v roce 2013 na lokalitě v Žabčicích
nebyl průkazný rozdíl mezi aplikací dusíkatého hnojiva s inhibitorem ureázy a hnojivem bez
tohoto inhibitoru. Jednotlivé sledované parametry byly spíše ovlivněny odrůdou a dávkou
dusíku nikoliv druhem hnojiva. Protože se jedná pouze o jednoleté výsledky, bylo by vhodné
jejich ověření ve více pokusných letech.
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PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek vznikl jako výstup projektu NAZV č. QI101A184 s názvem: „Technologie
pěstování brambor - nové postupy šetrné k Životnímu prostředí“.
SOUHRN
V maloparcelním polním pokusu byl sledován vliv aplikace močoviny s inhibitorem ureázy
a bez tohoto inhibitoru na výnosové a kvalitativní parametry brambor. Sledováno bylo sedm
variant hnojení N: 150 kg, 100 kg a 50 kg dusíku na hektar v močovině, 150 kg, 100 kg
a 50 kg dusíku na hektar v hnojivu UreaStabil a kontrolní varianta bez hnojení minerálním
dusíkem. Výnos hlíz nebyl statisticky průkazně ovlivněn ani dávkou dusíku ani použitým
hnojivem. Nejnižší výnos měla kontrolní nehnojená varianta. Obsah dusičnanů byl u všech
pokusných variant velmi nízký. Vyšší obsah dusičnanů byl zjištěn u variant s vyšší
aplikovanou dávkou dusíku, přičemž nebyly zjištěné průkazné rozdíly mezi jednotlivými
hnojivy. Obsah škrobu se snižoval s klesajícím množstvím dodaného minerálního dusíku,
přičemž rozdíl mezi jednotlivými hnojivy a odrůdami byl minimální. Nejvyšší obsah dusíku
byl u variant s aplikovanými 150 kg dusíku na hektar a nejnižší u kontrolní nehnojené
varianty. Lze tedy říci, že obsah škrobu je závislý na dávce dusíku nikoliv na hnojivu či
odrůdě.
Klíčová slova: brambory, inhibitor ureázy, výnos, kvalita
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ABSTRACT
The objective of the present research is to study the potential of using Fourier transform nearinfrared spectroscopy (FT-NIR) and used this method for quantitative and qualitative analysis
of honey. The application of this spectroscopy method to honey detection refers to several
aspects such as quality control analysis determination of botanical origin determination of
geographical origin and detection of adulteration. CIE (Commmission Internationale de
l´Eclairage) L*a*b* color coordinates for 74 samples honeys from Czech market from
different geographic locations in world were spectrophotometrically assessed and statistically
evaluated. Preliminary separation of honeys was obtained by means of L*a*b* color
coordination correlation for total color difference ∆E*ab. The importance of honey has been
recently upgraded because of its nutrient and therapeutic effect. The adulteration of honey
increased exponentially in terms of both geographic and/or botanical origin. Therefore, the
need has arisen for more effective quality control methods aiming at detecting adulteration.
Keywords: Color, NIR, CIELAB, adulteration

SOUHRN
V posledních desetiletích dochází k častějšímu falšování potravin, a proto je snaha využívat
moderních analytických metod, které prokáží porušení nebo falšování potravin. Med je
komoditou živočišného původu, u kterého bývají často zjištěny prohřešky proti legislativě,
zejména označování, ale i s jeho falšováním. Vzorky medu pro analytický pokus byly získány
z tržní sítě, tyto medy byly označeny jako české, ze zemí ES i mimo ES a dále vzorky byly
pořízeny přímo od profesionálních včelařů v ČR. Z celkového počtu 74 vzorků medu bylo
230

34 vzorků nakoupeno v tržní síti, 26 vzorků bylo získáno přímo od producentů medu,
14 vzorků bylo k dispozici ze sbírky. Metody, které lze využít k určení zařazení medu, bývají
založeny na pylové analýze, stanovení elektrické vodivosti. V našem pokusu byla využita
Fourierova transformace blízkého infračerveného spektra. FT-NIR spektroskopie je jednou
z metod použitelných ke stanovení původu medu, případně může poukázat na podezření
z jeho falšování. K popisu barvy medu bylo využito spektrofotometru s využitím systému
CIELAB. Nejčastější prohřešky u medů z tržní sítě zahrnovaly špatné nebo nepřesné
označování nebo přimíchání medů jiného původu nebo i jiných látek medu nepodobných.
Klíčová slova: barva, NIR, CIELAB, falšování potravin
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ABSTRACT
The aim of present study was to determinate the effect of epicatechin on selected parameters
of meat quality of rabbits. Adult female rabbits (n=20), maternal albinotic line (crossbreed
Newzealand white, Buskat rabbit, French silver) and paternal acromalictic line (crossbreed
Nitra’s rabbit, Californian rabbit, Big light silver) were used in experiment. Animals were
divided into five groups: control group (C) and experimental groups E1, E2 and E3.
Experimental groups received epicatechin in injectable form intramuscularly (musculus biceps
femoris) at 10 µg.kg-1 in E1, 100 µg.kg-1 in E2 and 1000 µg.kg-1 in E3 group, for 30 days
three times a week. After 30 days animals were slaughtered. Meat quality was analysed from
a sample of musculus longissimus dorsi (50 g) for parameters characterizing the content of
nutrients (content of water, proteins, fat, content of amino acids and fatty acids) and
processing technology parameters (electric conductivity, pH, colour). After application of
epicatechin the content of protein and total water insignificantly increased (P>0.05) in the
experimental groups in comparison with the control group. Of the amino acids and fatty acids
content investigated in this study statistically insignificant changes (P>0.05) were observed.
The intramuscular administration of epicatechin led to some significant changes (P<0.05) in
the electrical conductivity between E2 and C, E1 and E3 groups, colour L between E3. and E1
and colour a* between control group and E2 group. However, further investigations are
needed to prove the final answer concerning the health promoting effects of epicatechin.
Keywords: Rabbits, epicatechin, meat quality
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INTRODUCTION
Meat is considered a vital component of a healthy diet, an excellent source of protein,
essential minerals, trace elements and vitamins. Negative concerns regarding meat
consumption and its impact on human health have prompted research into the development of
novel functional meat products (Arihara, 2006). Meat is one of the most important and
commonly-consumed foods and is an excellent way to promote intake of functional
ingredients without any radical changes in eating habits. As the world’s human population
grows there will be less land to raise food. The rabbit will play a more increasing role in this
supply. Delaying lipid oxidation and product enhancement are factors that can have a
significant contribution towards the development of functional meat products with enhanced
nutritional and health benefits, improved shelf-life and superior product quality. The results of
Hays et al. (2011) demonstrate the potential of natural antioxidants to the meat industry in the
development of novel healthy meat products with improved shelf-life. The study of Kanner et
al. (2012) revealed that red wine polyphenols added to the rats' meat diet prevented lipid
peroxidation in the stomach and absorption of malondialdehyde (MDA) in rat plasma.
Locating the main biological site of action of polyphenols in the stomach led to a revision in
the understanding of how antioxidants work in vivo and may help to elucidate the mechanism
involved in the protective effects of polyphenols in human health Kanner et al (2012). Tea
polyphenol (TP), which is mainly made from great tea, has beneficial anti-bacterial and antioxidative effects in food industry especially in the field of the preservation of manufactured
meat (Chen et al. 2012; Azam et al., 2004). The aim of present study was to determinate the
effect of epicatechin on selected parameters of meat quality (content of water, proteins, fat,
content of amino acids and fatty acids, electric conductivity, pH, colour) of rabbits meat.
Animals
Adult female rabbits (n=20), maternal albinotic line (crossbreed Newzealand white, Buskat
rabbit, French silver) and paternal acromalictic line (crossbreed Nitra’s rabbit, Californian
rabbit, Big light silver) were used in experiment. Rabbits were obtained from an experimental
farm of the Animal Production Research Centre Nitra, Slovak Republic. Rabbits (age 4
months, weighing 4.0 – 4.5 kg) were housed in individual flat-deck wire cages (area 0.34 m2)
under a constant photoperiod of 14 h of day-light. The temperature (18–20◦C) and humidity
(65 %) of the building were recorded continually by means of a thermograph positioned at the
same level as the cages.
Rabbits were healthy and their condition was judged as good at the commencement of the
experiment. Water was available at any time from automatic drinking troughs. Groups of
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adult animals were balanced for age (150 days) and body weight (4 ± 0.5 kg) at the beginning
of the experiment. Adult rabbits were fed diet of a 12.35 MJ.kg-1 of metabolizable diet
composed of a pelleted concentrate (Tab.1).
Tab. 1: Chemical composition (g.kg-1) of the experimental diet.
Component
Dry matter

926.26

Crude protein

192.06

Fat

36.08

Fibre

135.79

Non-nitrogen compounds

483.56

Ash

78.78

Organic matter

847.49

Calcium

9.73

Phosphorus

6.84

Magnesium

2.77

Sodium

1.81

Potassium

10.94

Metabolizable energy

12.35 MJ.kg-1

Experimental design and diets
Animals were divided into four groups: control group (C)) and experimental groups (E1, E2,
E3). Experimental groups received epicatechin (Sigma-Aldrich Chemie, Germany) in
injectable form intramuscularly at 10 µg.kg-1 in E1, 100 µg.kg-1 in E2 and 1000 µg.kg-1 in E3
group, for 30 days three times a week (Tab. 2). In this animal study, institutional and national
guidelines for the care and use of animals were followed, and all experimental procedures
involving animals were approved by ethical committee.
Tab. 2: Application of epicatechin in injectable form (intramuscular)
Group
C (n=5)
-

E1 (n=5)

E2 (n=5)

E3 (n=5)

10 µg.kg-1 100 µg.kg-1 1000 µg.kg-1

Procedures
After 30 days were animals slaughtered, and samples of musculus longissimus dorsi were
collected. The meat samples were collected one hour after slaughter, wrapped in aluminium
foil and stored at 4oC for 24 hours. Meat quality was analysed from a sample of musculus
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longissimus dorsi (50 g) for parameters characterizing the content of nutrients (content of
water, content of proteins, fat, content of amino acids and fatty acids) and processing
technology parameters (content of electric conductivity, pH, colour). The value of pH (24
hour post mortem) was detected by portable battery acidometer OP-109. Instrumental colour
measurements were recorded for L (lightness; 0: black and 100: white), a∗
(redness/greenness;

positive

values:

red

and

negative

values:

green),

and

b∗

(yellowness/blueness; positive values: yellow and negative values: blue) using a
spectrophotometer CM-2600d (Osaka, Japan). As it was a wet surface on the sample, we
evaluated the colour with shine (SCI). The content of water, proteins, fat and fatty acids was
analysed by method FT IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) using Nicolet 6700
(Pragolab s.r.o.). Content of amino acids was detected using gas chromatography capillary
(CGC), electron capture detector (ECD), nitrogen-phosphorus detectors NPD (Germany).
The electrical conductivity defined locations of muscles were evaluated using PMV 51
(mS.cm-1).
RESULTS AND DISCUSSION
Polyphenols, such as epicatechin, have been reported to exhibit a wide range of biological
activities. Results of selected meat quality parameters (content of water, content of proteins,
fat, content of amino acids, fatty acids, content of electric conductivity, pH, colour) are
presented in Tab. 3-6. After application of epicatechin in injectable form in specified quantity
the content of protein and total water insignificantly increased (P>0.05) in the experimental
groups in comparison with the control group. Of the amino acids and fatty acids content
investigated in this study statistically insignificant changes (P>0.05) were observed. The
intramuscular administration of epicatechin led to some significant changes (P<0.05) in the
electrical conductivity between E2 and C, E1 and E3 groups, in colour L between E3 and E1
and colour a* between control group and E2 group. The lowered a* value observed only in
rabbits received epicatechin in injectable form (100 µg.kg-1), could be a result of less intense
of oxidation of myoglobin with consequent lower levels of metmyoglobin. This results is
quite surprising because of the demonstrated in vitro antioxidant activity of epicatechin and
the reason of the lack of the same positive effect in muscle tissue is unclear (Wang, Pan,
Sheng, Xu, & Hu, 2007). Variations in ultimate pH value for different types for goat's muscle
in the present study were similar to those reported by Kadim et al. (2003). Vántus et al., 2012
reported that dietary supplementation of Spirulina had no effect on oxidative stability of rabbit
meat. Hashimoto et al. (1999) elucidated that the tea catechin could protect phospholipids
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bilayers and low-density lipoprotein against lipid oxidation. Similarly to our results, also
Zhong et al. (2009) reported that after the tea catechin treatment muscle pH values decreased
in goats. During the last decade, many studies have emphasized the tea catechins function of
inhibiting lipid oxidation in chicken meat and in raw red meat. Many studies have reported
the curvilinear relationship between tenderness and ultimate pH value of meat, and the
optimum tenderness occurred at approximately pH value of 6 in beef cattle. Our study has
provided valid evidence that epicatechin affected the ultimate pH value of postmortem muscle
of rabbits. Epicatechin protects cells from oxidative insults by modulating the cellular
antioxidant defences and reducing reactive oxygen species (ROS) production in the presence
of stressors (Chen et al., 2002; Azam et al.; 2004, Kinjo et al.; 2006). Data of GranadoSerrano et al. (2009) suggest that epicatechin induces cellular survival through a tight
regulation of survival/proliferation pathways that requires the integration of different signals
and persists over time, the ultimate effect on HepG2 hepatocarcinoma cells being regulated by
the balance among these signals. Tea catechins were reported to reduce the formation of
peroxides even more effectively than α-tocopherol and BHA in porcine lard and chicken fat
(Chen et al., 1998). Addition of green tea, had no significant effects on pH, colour and overall
sensory quality to sausages (Bozkurt, 2006). In pork sausages, green tea powder could partly
substitute nitrite, and resulted in lower 2-thiobarbituric acid reactive substances (TBARS)
value and decreased volatile basic nitrogen contents compared to samples prepared with
nitrite alone (Choi, 2003).
Tab. 3: Effect of epicatechin on selected parameters incident of content nutrients in samples
of musculus longissimus dorsi of female rabbits (g.100g-1)
EXPERIMENTAL GROUPS
ITEM

C

E1

Protein

24.29±0.46

24.35±0.18 23.88±0.13 23.76±0.10

Fat

1.14±0.25

0.95±0.44

Total water 73.61±0.38

E2
1.18±0.23

E3
1.62±0.56

74.14±0.53 74.15±0.18 74.55±0.31

C - control group; E1,E2,E3 – experimental groups; mean ± SD (standard deviation).
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Tab. 4: Effect of epicatechin and patulin on content amino acids in samples of musculus
longissimus dorsi of female rabbits (g.100g-1)
EXPERIMENTAL GROUPS
ITEM

C

E1

E2

E3

Arg

1.47±0.01

1.49±0.06

1.60±0.02

1.59±0.17

Cys

0.34±0.02

0.34±0.01

0.36±0.01

0.37±0.02

Phe

0.97±0.07

0.99±0.04

1.05±0.01

1.04±0.10

His

1.04±0.09

1.06±0.06

1.19±0.04

1.14±0.13

Ile

0.86±0.08

0.87±0.04

0.96±0.03

0.94±0.10

Leu

1.87±0.14

1.91±0.07

2.04±0.02

2.02±0.20

Lys

1.96±0.16

1.99±0.08

2.15±0.03

2.12±0.22

Met

0.70±0.05

0.71±0.04

0.77±0.03

0.75±0.07

Thr

1.02±0.08

1.05±0.06

1.13±0.02

1.17±0.11

Val

0.96±0.07

0.99±0.04

1.07±0.02

1.06±0.09

Arginine (Arg), Cysteine (Cys), Phenylalanine (Phe),Histidine (His), Isoleucine (Iso), Leucine (Leu),Lysine
(Lys), Methionine (Met), Threonine (Thr), Valine (Val); C - control group; E1,E2,E3 – experimental groups;
mean ± SD (standard deviation).

Tab. 5: Effect of epicatechin on content of fatty acids (g.100g-1 FAME) and cholesterol
(g.100g-1 ) in samples of musculus longissimus dorsi of female rabbits
EXPERIMENTAL GROUPS
ITEM

C

E1

E2

E3

n-3fatty acid 0.46±0.07

0.46±0.09

0.51±0.10

0.53±0.09

n-6fatty acid 7.42±0.91

6.17±1.21

7.78±1.32

0.53±0.09

PUFA

8.60±0.74

7.21±1.13

8.21±1.40

6.92±2.34

MUFA

54.91±0.59 55.79±1.94 56.17±0.45 7.88±2.10

SAFA

40.12±0.70 39.82±1.38 40.52±1.05 55.20±2.31

Cholesterol

0.18±0.02

0.18±0.06

0.19±0.03

0.25±0.04

Polyunsaturated fatty acids (PUFA), Monounsaturated fatty acid (MUFA), Saturated fatty acids (SAFA), Fatty
acid methyl ester (FAME); C - control group; E1,E2,E3 – experimental groups; mean ± SD (standard deviation).
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Tab. 6: Effect of epicatechin on selected processing technology parameters in samples of
musculus longissimus dorsi of female rabbits
EXPERIMENTAL GROUPS
ITEM

C

E1

E2

E3

pH 24

5.73±0.04

5.72±0.07

5.56±0.02

5.68±0.06

Electric conductivity

0.98±0.21b

1.62±0.71b

5.28±0.74a

1.10±0.22b

Colour L

56.38±1.07

54.63±1.39b

58.01±2.03

58.60±2.10a

a*

-2.17±0.87a

-0.84±1.03

-0.26±0.08b

-1.58±0.33

b*

6.48±1.91

6.22±1.23

6.87±1.63

7.51±1.19

C - control group; E1,E2,E3 – experimental groups; mean ± SD (standard deviation), a-b the dissimilar letters
mean significant differences in the line (P<0.05)

CONCLUSIONS
Epicatechin in injectable form intramuscularly administrated in different concentrations
affected the values of pH (lower in comparison with the control group) and meat colour
(colour L, colour a*) stability deteriorated. Other parameters of meat quality were relatively
stable. These changes may result in aggravate treatments and handling of meat raw materials.
Some synthetic phenolic antioxidants are easily available and largely used in food production.
However, these synthetic antioxidants have been reported to have carcinogenic potential risks.
In line with these evidences, the growing interest about natural antioxidants, such as
polyphenols or flavonoids, has fostered research on inhibition of lipid oxidation and oxidative
stress (Sánchez-Escalante et al., 2003). Research on the field of epicatechin will be worthy of
further investigation. Detailed physiological mechanism should be further investigated.
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ABSTRACT
Thyme essential oil belongs to the plant material with a powerful antimicrobial activity. The
aim of the study was to test the antimicrobial effect of thyme essential oil on selected
microorganisms without direct contact. Escherichia coli, Candida tropicalis and Penicillium
chrysogenum were used for testing. The surface of the cheese or the surface of solidified
nutrient medium was inoculated with 0.1 ml of bacterial culture of the appropriate density. On
the inside part of the lids of the Petri dishes paper disk was attached. Disc were impregnated
with essential oil of appropriate concentration. After a period of cultivation, plates were
inspected. Variants of the experiment with nutrient broth in Petri dishes demonstrated
inhibitory effect of concentrated thyme essential oil on the test microorganisms without direct
contact. Antimicrobial activity of diluted essential oil was very limited. At the variants of the
experiment with cheese the concentrated essential oil in a dose of 30 ml led to inhibition of
the growth of P. chrysogenum and C. tropicalis without direct contact with the cheese.
Diluted oil in this case was not effective. At E. coli visible changes or differences between the
variants were not detected at cheese.
Keywords: essential oils, microorganisms, cheese, E. coli, Candida tropicalis, Penicillium
chrysogenum
ÚVOD
Rostliny jsou bohaté na některé funkční sloučeniny, mezi které patří fytochemikálie, fenoly,
polyfenoly, esenciální oleje a mikronutrienty. U těchto sloučenin byly prokázány
antimikrobiální a antioxidační účinky (GYAWALI et IBRAHIM, 2012). Také některé druhy
koření obsahují látky s antimikrobiálními vlastnostmi. Jsou to především silice obsažené
v kmínu, fenyklu, anýzu, dobromysli, hřebíčku, skořici a dalších. Hlavní účinné látky silic
tvoří karvon, eugenol, thymol, anethol, fenchon a jiné (CONNER et BEUCHAT, 1984,
DOYLE et al., 2001, VELÍŠEK, 2002). Silice (éterické oleje) jsou směsi nepolárních či málo
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polárních mono- a seskviterpenů a jejich kyslíkatých derivátů. Chemicky se jedná o alifatické
uhlovodíky s 10 či 15 atomy uhlíku v molekule, vytvářené rostlinami ze dvou či tří
izoprenoidních jednotek (LACHMAN et al., 2008). Vyznačují se charakteristickou, většinou
příjemnou, vůní. Ve vodě jsou těžko rozpustné, s vodní párou však snadno těkají. Nejčastěji
se proto získávají z čerstvých rostlin destilací s vodní párou, vzácněji přímým lisováním, jako
například citrusové oleje obsažené ve slupkách. (JINDROVÁ, 2010). Díky přítomnosti
nenasycených sloučenin s dvojnými a trojnými vazbami se silice vyznačují optickou aktivitou
a vysokým indexem lomu (MORAVCOVÁ, 2006).
U řady silic byla prokázána antimikrobiální aktivita. Grampozitivní bakterie jsou mnohem
citlivější k působení antimikrobiálních látek ve srovnání s gramnegativními bakteriemi, což je
ovlivněno vnější lipopolysacharidovou membránou, která je relativně nepropustná pro
fenolické sloučeniny. Z toho může být vyvozeno, že fenolické sloučeniny dokáží zvýšit
citlivost fosfolipidové dvouvrstvy cytoplazmatické membrány způsobující tak zvýšení její
propustnosti, nedostupnost nezbytných intracelulárních látek a poškození bakteriálního
enzymového systému (GYAWALI et IBRAHIM, 2012). Éterické oleje mají lepší účinnost při
použití proti kvasinkám než bakteriím (ŠIPAILIENĖ et al., 2006). Jejich účinnost závisí na
řadě faktorů především na pH, teplotě skladování, množství kyslíku, koncentraci éterických
olejů a aktivních složek (TAJKARIMI et al., 2010; BURT, 2004). Koření a éterické oleje se
používají v potravinářském průmyslu jako přírodní prostředky pro prodloužení trvanlivosti
potravin. Antimikrobiální látky pocházející z koření se využívají pro snížení nebo odstranění
patogenních bakterií a celkové zvýšení kvality potravinářských výrobků (TAJKARIMI et al.,
2010; JAY et al., 2005). Významné je využití těchto látek ve farmacii a kosmetice. (EDRIS,
2007).
Cílem práce bylo ověřit antimikrobiální působení tymiánové silice na vybrané
mikroorganismy bez přímého kontaktu.
MATERIÁL A METODIKA
Pro testování antimikrobiálního působení tymiánové silice byly použity následující
mikroorganismy: Escherichia coli CCM 7929, Candida tropicalis CCM 8223 a Penicillium
chrysogenum CCM 8034. Příprava mikrobiálního inokula: 24 h kultura Escherichia coli
vypěstovaná v TSB (Biokar Diagnostics, Francie) při 37 °C byla zcentrifugována (20 min.
3000 rpm), promyta fyz. roztokem a opět zcentrifugována. Poté byl připraven roztok o denzitě
1 McF, který se následně ředil na na 0,1 a 0,01 McF. 72 h kultura Candida tropicalis a 120 h
kultura

Penicillium

chrysogenum

(spory

a
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mycelia)

vypěstované
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Choramphenicol Glucose Agar (Biokar Diagnostics, Francie) při 25 °C byly přeneseny do
zkumavek se sterilním fyziologickým roztokem a důkladně rozmíchány. Poté byl připraven
roztok o denzitě 1 McF, který se následně ředil na na 0,1 McF.
Materiál: sýr - Eidam plátky Albert Quality 30 % TVS (Jaroměřická mlékárna a.s.,
Jaroměřice nad Rokytnou. Plátek sýru byl rozdělen na ¼ a ty byly v Petriho miskách
ozařovány UV zářením 45 min. Silice: tymiánová silice (Manipura, Česká republika)
neředěná (koncentrace 1) a tymiánová silice ředěná připravená smícháním 6 µl silice s 1 ml
methanolu (koncentrace 2). 30 µl silice bylo pomocí mikropipety vpraveno do sterilního
papírového disku o průměru 9 mm. Varianty testování jsou popsány v tabulkách 1 a 2.
Tab. 1: Varianty a pořadí vzorků pro E. coli
1 a, b 0,1 ml 0,1 McF sýr
2 a, b 0,1 ml 0,01 McF sýr
3 a, b bez mikroba sýr
4 a, b 0,1 ml 0,1 McF sýr
5 a, b 0,1 ml 0,01 McF sýr
6 a, b bez mikroba sýr
7 a, b 0,1 ml 0,1 McF sýr
8 a, b 0,1 ml 0,01 McF sýr
9 a, b bez mikroba sýr
10 a, b, c 0,1 ml 0,1 McF VRBL
11 a, b, c 0,1 ml 0,01 McF VRBL
12 a, b, c 0,1 ml 0,1 McF VRBL
13 a, b, c 0,1 ml 0,01 McF VRBL
14 a, b, c 0,1 ml 0,1 McF VRBL
15 a, b, c 0,1 ml 0,01 McF VRBL

Koncentrace 1 (neředěná silice)
Koncentrace 2 (ředěná silice)
Bez silice
Koncentrace 1 (neředěná silice)
Koncentrace 2 (ředěná silice)
Bez silice
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Tab. 2: Varianty a pořadí vzorků pro Candida tropicalis a Penicillium chrysogenum
1 a, b, c 0,1 ml 1 McF sýr
2 a, b , c 0,1 ml 0,1 McF sýr
3 a, b, c bez mikroba sýr
4 a, b, c 0,1 ml 1 McF sýr
5 a, b, c 0,1 ml 0,1 McF sýr
6 a, b, c bez mikroba sýr
7 a, b, c 0,1 ml 1 McF sýr
8 a, b, c 0,1 ml 0,1 McF sýr
9 a, b, c bez mikroba sýr
10 0,1 ml 1 McF
11 0,1 ml 0,1 McF
12 a, b, c 0,1 ml 1 McF ChGA
13 a, b, c 0,1 ml 0,1 McF ChGA
14 a, b, c 0,1 ml 1 McF ChGA
15 a, b, c 0,1 ml 0,1 McF ChGA
16 a, b, c 0,1 ml 1 McF ChGA
17 a, b, c 0,1 ml 0,1 McF ChGA
18 a, b, c 0,1 ml 1 McF ChGA
19 a, b, c 0,1 ml 0,1 McF ChGA

Koncentrace 1 (neředěná silice)
Koncentrace 2 (ředěná silice 100 µl : 1000 µl )
Bez silice
Disk s methanolem 30 µl
Koncentrace 1 (neředěná silice)
Koncentrace 2 (ředěná silice 100 µl : 1000 µl )
Bez silice
Disk s methanolem 30 µl

Postup: na povrch ozářeného sýra nebo na ztuhlé živné médium VRBL agar (pro E. coli)
nebo Choramphenicol Glucose Agar (pro Candida a Penicillium) bylo inokulováno 0,1 ml
bakteriální kultury o denzitě 0,1 či 0,01 McF a rozetřeno po povrchu. Na vnitřní stranu víček
jednorázových sterilních Petriho misek byl pomocí oboustranné lepicí pásky připevněn
papírový disk, který byl následně napuštěn silicí o příslušné koncentraci. Misky byly
oblepeny Parafilmem a inkubovány při 37 °C 24 až 72 h (E. coli), při 25 °C 48 h (Candida)
nebo 72 h (Penicillium). Jako další byly do dvou Petriho misek přímo na zatuhlé médium
s naočkovanou mikrobní kulturou položeny 2 disky s koncentrovanou a 2 disky s ředěnou
silicí. Po uplynutí doby kultivace byla provedena kontrola misek.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Při testování vlivu tymiánové silice na E. coli CCM 7929 nebyly na sýrech po 24 a 72 h
zjištěny viditelné změny ani rozdíly mezi variantami. Výsledky variant s VRBL agarem viz
Tab. 3. Koncentrovaná silice v testované dávce 30 µl vykázala po 24 a 72 h inkubace
pozitivní antibakteriální účinek. U vzorků s nižší koncentrací inokula E. coli byly zjištěny
mírně větší inhibiční zóny. Na kontrolních miskách s VRBL, E. coli a přímo položenými
disky byly zjištěny výrazné zóny inhibice u koncentrované silice a velmi malé zóny u ředěné
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silice. Účinnost tymiánové silice proti E. coli zjistili například GYAWALI et IBRAHIM
(2012).
Tab. 3: Testování tymiánové silice na E. coli CCM 7929, inhibiční zóny v mm
vzorek č.
10
11
12
13
14
15
kontrola konc.
kontrola ředěná
vzorek č.
10
11
12
13
14
15
kontrola konc.
kontrola ředěná

Po 24 h
b
26
28
0
0
0
0
30
11
Po 72 h
a
b
25 25
25 30
0
0
0
0
0
0
0
0
40 30
12 11
a
25
25
0
0
0
0
40
12

c
23
24
0
0
0
0

průměr
24,67
25,67
0
0
0
0
35
11,5

c
23
25
0
0
0
0

průměr
24,33
26,67
0
0
0
0
35
11,5

Výsledky testování vlivu tymiánové silice na Candida tropicalis CCM 8223 jsou uvedeny
v Tab. 4. Z výsledků je patrné, že u variant se sýrem nedošlo k vytvoření dobře
rozeznatelných inhibičních zón. Z tohoto důvodu bylo hodnocení omezeno na posouzení
nárůstu kvasinek na celé ploše sýra. V případě použití koncentrované silice došlo na vzorcích
sýra u obou variant koncentrace inokula ke slabému nárůstu kvasinek na celé ploše sýra.
U variant s ředěnou silicí ke středně intenzivnímu nárůstu, a u varianty bez aplikace silice
a s aplikací samotného methanolu došlo k silnému nárůstu kvasinek. Kvasinkový pokryv
vzorků sýra byl celkově hůře viditelný. Růst kvasinek byl provázen tvorbou typického
zápachu rozeznatelného i přes vůni silice. Na Petriho miskách s nalitým živným médiem byly
zjištěny výrazné inhibiční zóny u variant s koncentrovanou silicí, slabé zóny nebo omezený
růst kvasinek byl zaznamenán u variant s ředěnou silicí. U variant bez aplikace silice
a se samotným methanolem došlo k rozvoji kvasinek a povrch misky byl celý porostlý. Jako
další byl do Petriho misky přímo na zatuhlé živné médium s naočkovanou mikrobní kulturou
položen disk s koncentrovanou anebo s ředěnou silicí. U koncentrované silice nebyl
detekován růst kvasinky na misce, u ředěné se vytvořila inhibiční zóna o průměru 20 mm.
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To znamená, že tymiánová silice v přímém kontaktu s Candida tropicalis vykazuje proti této
kvasince velmi silný inhibiční účinek.
Tab. 4: Testování tymiánové silice na Candida tropicalis CCM 8223, inhibiční zóny v mm
vzorek č.
a
b
c
průměr
1
2
n
n
n
3
---4
---5
n
n
n
6
------7
------8
n
n
9
--10
--11
38
39
40
39
12
40
35
40
38,33
13
slabý růst
slabý růst
slabý růst
slabý růst
14
10
10
10
10
15
0
0
0
0
16
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
0
0
0
0
19
koncentrovaná celá miska
20
ředěná
Vysvětlivky: intenzita nárůstu kvasinky na povrchu sýra: - slabá, -- střední, --- silná, n – sýr
nezměněn
Výsledky testování vlivu tymiánové silice na Penicillium chrysogenum CCM 8034 jsou
uvedeny v Tab. 5. Z výsledků je patrné, že v případě použití koncentrované silice došlo na
vzorcích sýra u obou variant koncentrace inokula k vytvoření inhibičních zón. U variant
s ředěnou silicí, bez aplikace silice a s aplikací samotného methanolu došlo k rozvoji plísně
a sýr byl celý porostlý plísní. Na Petriho miskách s nalitým živným médiem byly zjištěny
inhibiční zóny u obou koncentrací silice a koncentrací inokula. U variant bez aplikace silice
a se samotným methanolem došlo k rozvoji plísně a povrch misky byl celý porostlý. Jako
další byly do Petriho misky přímo na zatuhlé živné médium s naočkovanou mikrobní kulturou
položeny 2 disky s koncentrovanou anebo s ředěnou silicí. U koncentrované i ředěné silice
nebyl detekován růst plísně na misce. Opět se tak potvrdil silný inhibiční účinek tymiánové
silice v přímém kontaktu s testovaným mikroorganismem. Výše zmíněné pozitivní inhibiční
účinky tymiánové silice na zástupce mikroskopických hub potvrzuje rovněž BURT (2004).
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Tab. 5: Testování tymiánové silice na Penicillium chrysogenum CCM 8034, inhibiční zóny v
mm
vzorek č.
a
+
1
+
2
n
3
4
5
n
6
7
8
n
9
10
11
50
12
50
13
40
14
20
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
koncentrovaná
0
ředěná
Vysvětlivky: + pozitivní reakce (inhibiční

b
+
+
n
n
n

c
+
+
n
n
n

průměr

50
50
10
20
0
0
0
0

50
60
10
15
0
0
0
0

50
53,33
20
18,33
0
0
0
0

zóna na sýru), - negativní reakce (sýr porostlý

plísní), n – sýr nezměněn
Tymiánová silice patří k rostlinným látkám s nejsilnější antimikrobiální aktivitou. Má vysoký
obsah monoterpenů, zejména fenolických sloučenin thymolu a jeho izomeru karvakrolu,
doprovázenými množstvím více či méně biologicky aktivních sloučenin, jako je eugenol,
p-cymen, linalool nebo borneol (EL BOUZIDI, 2013; BURT, 2004).
ZÁVĚR
U variant experimentu s živnou půdou v Petriho miskách byl prokázán inhibiční účinek
koncentrované tymiánové silice na testované mikroorganismy bez přímého kontaktu. Ředěná
silice působila jen omezeně a to v dávce 100 µl do 1 ml methanolu (Penicillium
chrysogenum), u Candida tropicalis byl zjištěn pouze slabý inhibiční účinek. U E. coli
použitá koncentrace 6 µl do 1 ml methanolu nebyla účinná. U variant experimentu se sýrem
vedla aplikace koncentrované silice v dávce 30 µl k inhibici růstu P. chrysogenum
a C. tropicalis i bez přímého kontaktu s potravinou, ředěná silice v tomto případě nebyla
účinná. U E. coli po 24 a 72 h nebyly na sýrech zjištěny viditelné změny ani rozdíly mezi
variantami. Přesto se však tymiánová silice jeví jako vhodný prostředek k inhibici některých
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mikroorganismů kazících potraviny a to i pokud není v přímém kontaktu s mikrobem. Pro
následující experimenty bude třeba pro testování volit jinou bakterii či jinou potravinu. Pro
další pokusy bude nutno zařadit i senzorické hodnocení, jako je měření změn barvy apod.
Dále bude nutné volit i různé teploty kultivace, ne jen optimální pro daný mikroorganismus
a samozřejmě testovat různé potraviny.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla s podporou projektu TA ČR TA03010799
SOUHRN
Tymiánová silice patří k rostlinným látkám s nejsilnější antimikrobiální aktivitou. Cílem
práce bylo ověřit antimikrobiální působení tymiánové silice na vybrané mikroorganismy bez
přímého kontaktu. Pro testování byly použity následující mikroorganismy: Escherichia coli,
Candida tropicalis a Penicillium chrysogenum. Na povrch sýra nebo na povrch ztuhlého
živného média bylo inokulováno 0,1 ml bakteriální kultury o příslušné denzitě. Na vnitřní
stranu víček Petriho misek byl připevněn papírový disk, který byl napuštěn silicí o příslušné
koncentraci. Po uplynutí doby kultivace byla provedena kontrola misek. U variant
experimentu s živnou půdou v Petriho miskách byl prokázán inhibiční účinek koncentrované
tymiánové silice na testované mikroorganismy bez přímého kontaktu. Ředěná silice působila
jen omezeně. U variant experimentu se sýrem vedla aplikace koncentrované silice v dávce
30 µl k inhibici růstu P. chrysogenum a C. tropicalis i bez přímého kontaktu s potravinou,
ředěná silice v tomto případě nebyla účinná. U E. coli nebyly na sýrech zjištěny viditelné
změny ani rozdíly mezi variantami.
Klíčová slova: esenciální oleje, mikroorganismy, sýr, E. coli, Candida tropicalis, Penicillium
chrysogenum
LITERATURA
BURT, S. (2004): Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in
foods - a review. Int. J. of Food Microbiology 94, p. 223 – 253
CONNER D. E., BEUCHAT L. R. (1984): Effects of essential oil from plants on growth of
food spoilage Yeasts. J Food. Sci., 49, p. 429-434.
COWAN, M. M., 1999: Plant Products as Antimicrobial Agents. Clinical Microbiology
Reviews, vol. 12, No. 4. p. 564−582.

248

DOYLE, M. P.,

BEUCHAT L. R., MONTVILLE, J. T. (2001): Food Microbiology:

Fundamentals and Frontiers. 2. vyd. Herndon: ASM Press, 2001. ISBN 1-55581-208-2.
EDRIS A. E., (2007): Pharmaceutical and therapeutic potentials of essential oils and their
individual volatile constituents: A review. Phytotherapy Research, 21 (4): 308-323
EL BOUZIDI, L., JAMALI, Ch. A., BEKKOUCHE, K., HASSANI, L., WOHLMUTH, H.,
LEACH, D., ABBAD, A. (2013): Chemical composition, antioxidant and antimicrobial
activities of essential oils obtained from wild and cultivated Moroccan Thymus species.
Industrial Crops and Products. vol. 43, s. 450-456.
GYAWALI, R., IBRAHIM S. A. (2012): Impact of plant derivatives on the growth of
foodborne pathogens and the functionality of probiotics. Applied Microbiology and
Biotechnology. vol. 95, issue 1, s. 29-45.
JAY, J. M., LOESSNER, M. J., GOLDEN, D. A. (2005): Moderm Food Microbiology.
Springer Science, NY USA, 790 s. ISBN 0-387-23180-3
JINDROVÁ, J. (2010): Léčivé rostliny. 1. vyd., Praha: Ottovo nakladatelství, 496 s. ISBN
978-80-7360-588-9.
LACHMAN, J., KALAČ, P., KUČEROVÁ, J. (2008): Rostlinné silice, mono- a
seskviterpeny. In: Prugar, J. et al. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. VUPS,
Praha, s. 44, ISBN978-80-86576-28-2
MORAVCOVÁ, J., 2006: Biologicky aktivní přírodní látky. Praha: Vysoká škola chemickotechnologická; studijní příručka. Dostupné na: <http://www.vscht.cz/lam/new/bapl200301.pdf>
ŠIPAILIENĖ A., VENSKUTONIS P. R., BARANAUSKIENĖ R. & ŠARKINAS A. (2006):
Antimicrobial activity of commercial samples of thyme and marjoram oils. The Journal of
Essential Oil Research, 18 (6): 698-703
TAJKARIMI M. M., IBRAHIM S. A. & CLIVER D. O. (2010): Antimicrobial herb and spice
compounds in food: A review. Food Control, 21 (9): 1199-1218
VELÍŠEK, J. (2002): Chemie potravin 2. OSSIS, Tábor, 320 s. ISBN 80-86659-01-1.
Kontaktní adresa: Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin,
Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika, e-mail:
xkalhotk@node.mendelu.cz

249

BIOKONCENTRAČNÍ FAKTOR LAREV HERMETIA ILLUCENS
ŽIVENÝCH NA ROSTLINNÝCH PLETIVECH
BIOCONCENTRATION FACTOR OF HERMETIA ILLCENS LARVAE
FED PLANT TISSUES
Markéta Kalová – Marie Borkovcová
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
Bioaccumulation is the ability of organisms to collect the chemicals in your body. To
quantitative bioaccumulation is used bioconcentration factors (BCF), which indicate how
many times the content of the substance in the body is greater than in the surrounding
environment. BCF can be generally expressed as the ratio of the concentration of substances
in the body to the concentration of a substance in the environment. In the case of waste plant
tissues, which served as a feed medium for the larvae Hermetia illucens (HI, their English
name is Black soldier fly), there is a significant accumulation of cadmium and antimony in
larvae HI. Both of these heavy metals exhibit toxic properties, which lead to health problems
people. Although the environment is considered a waste material of plant tissues, this waste
material is appropriate foods that are normally presented to the consumer. Which is the main
reason for the study of the BCF larvae HI.
Keywords: Black soldier fly, biodegradable waste, bioaccumulation, heavy metals
ÚVOD
Z pohledu odpadových hospodářů je důležité vnímat vztahy mezi organismy a složkami
životního prostředí, které ovlivňují produkci potravin, protože jejich kvalita je zásadní pro
lidské zdraví. Kvalita potravin je mimo jiné ovlivněna vztahy v potravním řetězci a celkové
míře znečištění životního prostředí. Zdravotní problémy lidí, zvířat a rostlin mohou
způsobovat nebezpečné látky vyskytující se v životním prostředí. Rozsáhlost zdravotních
problémů záleží především na koncentraci nebezpečných látek. Toxicky působí zejména těžké
kovy, jejichž zápornou vlastností je schopnost shromažďovat se v organismech. Tato
schopnost se nazývá bioakumulace, která pro vrcholové predátory znamená smrtelné
nebezpečí, protože konzumují organismy, kteří již mohli vstřebat značné množství toxických
látek, a tím koncentrace chemických látek ve vrcholových predátorech může pravidelnou
konzumací povážlivě narůstat. Ke kvantitativnímu vyjádření schopnosti bioakumulace slouží
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bioakumulační (BAF) a biokoncentrační faktory (BCF), které udávají kolikrát je obsah látky
v organismu větší než v okolním prostředí. Výpočet BCF lze obecně vyjádřit jako poměr
koncentrace látky v organismu ku koncentraci látky v okolním prostředí. Výsledkem procesu
bioakumulace a biokoncentrace je bioobohacování, přičemž v důsledku průchodu trofickými
úrovněmi vzrůstá tkáňová koncentrace látky. Biomagnifikační faktor (BMF) je rovnovážný
poměr mezi koncentrací látky v organismu a koncentrací látky v přijímané potravě
(Svobodová, 2013).
Pro účely tohoto příspěvku budeme pracovat s biokoncentračním faktorem, který nám bude
sloužit jako míra znázornění přestupu vybraných těžkých kovů z odpadů rostlinných pletiv
(tedy materiálu, který má vlastnosti blízké potravinám) do larev bráněnky Hermetia illucens.
Tyto larvy dvoukřídlého hmyzu Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) konzumují materiály
a odpady jak rostlinného, tak živočišného původu. Existují studie o Hermetia illucens
zabývající se snižováním hmotnosti potravinového odpadu (Zheng et al, 2012; Jeon et al.,
2011), i možným snižováním množství 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 hlavně na teplotě (Tomberlin et al., 2009). Kukly mohou být používány pro
zajištění další generace larev pro urychlení rozkladu odpadu anebo jako krmivo pro
hospodářsky chovaná zvířata (Sealey et al., 2011).
MATERIÁL A METODY
Cílem pokusů bylo zjistit, které těžké kovy se akumulují v larvách Hermetia illucens při
konzumaci odpadů rostlinných pletiv. Výzkumná otázka zněla, jaký bude vyjádřen
biokoncentrančí faktor vybraných těžkých kovů v larvách, kterým byl předkládán ke
konzumaci odpad rostlinných pletiv. Tato studie navazuje na experimenty, které byly
realizovány v prostorách MENDELU na Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie
a včelařství v létě 2012. Principem těchto pokusů bylo určit, které odpadní materiály jsou
vhodné ke konzumaci larev Hermetia illuens.
Pro účely experimentu byl použit hmyz Hermetia illucens (HI) (Linnaeus, 1758), který může
být také nazýván Black soldier fly. Tento hmyz je známý jako forenzní indikátor využívaný
v soudní entomologii při určování doby úmrtí oběti pomocí přesně popsaných fází rozkladu
lidského těla. Rozhodující roli pro určení doby úmrtí může hrát určení počtu generací, které se
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na těle živilo/živí. Biologické zařazení je do řádu dvoukřídlých a čeledi bráněnkovitých.
Larvy HI byly nakoupeny z německého komerčního obchodu MD Terraristik Ammerweg,
kde jsou nabízeny jako krmivo pro domácí mazlíčky (plazy, obojživelníky a hmyz). Larvy
byly doručeny v balení po 120 kusech v chovném substrátu prosa a jejich průměrná velikost
byla 0,5 mm. Přítomnost HI v Evropě je potvrzena od druhé světové války jako většina
nepůvodních druhých dvoukřídlých ze Severní Ameriky (Roques, 2010). Tento hmyz tedy
není původním druhem v České republice, ale může se přirozeně vyskytovat v teplejších
oblastech České republiky.
Materiál předkládaný larvám ke konzumaci lze zařadit podle Katalogu odpadů (stanoven
vyhláškou č. 381/2001 Sb.) do skupiny 02 „Odpady z prvovýroby v zemědělství,
zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin“, konkrétně do skupiny
odpad rostlinných pletiv, který má katalogové číslo 02 03 01. Určování přítomnosti těžkých
kovů v odpadu i larvách proběhlo ve spolupráci s Centrem pro výzkum toxických látek
v prostředí Masarykovy univerzity (Recetoxem), konkrétně s Mgr. Blankou Maňákovou, která
svoje určování založila na postupech ISO 11466.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Z následujícího grafu je patrné, že k výraznému kumulování dochází v larvách v případě
kadmia a antimonu. Oba tyto těžké kovy vykazují toxické vlastnosti. Toxicita antimonu bývá
uváděna v souvislosti s expozicí lidí při zaměstnání (inhalace, pokožka). Akutní otrava
antimonem orální cestou vede ke zvracení, nucení ke zvracení, břišním křečím a průjmu.
Kadmium bývá klasifikováno jako lidský karcinogen. Výrazný příjem kadmia má na svědomí
kouření cigaret, ovšem značná část kadmia je přijímána i potravou. Chronická toxicita kadmia
se projevuje poruchou funkce ledvin, zvýšeným krevním tlakem, anémií, poškozením kostní
dřeně a osteoporózou (Informační centrum bezpečnosti potravin, 2014).
Otázkou pro další výzkumy by mohlo být, zda není vhodné použít právě larvy HI pro
shromažďování kadmia a antimonu, tedy omezování jejich výskytu v životním prostředí
a tedy i potravním řetězci. Naopak vanad, chrom, kobalt a olovo mají větší koncentraci
v prostředí než v larvách, tudíž se dá předpokládat, že tyto prvky nejsou larvy schopny
kumulovat. Měď a zinek byly v larvách kumulovány, ale jen velmi málo. U niklu, arsenu,
molybdenu nebyla zaznamenána žádná výrazná akumulace v larvách HI.
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Obr. 1: Graf znázorňující biokoncentrační faktor larev HI pro vybrané těžké kovy
Pro kvalitnější interpretaci výsledků by samozřejmě bylo vhodnější znát konkrétní formy
těžkých kovů, protože ty rozhodují o dostupnosti. Vzhledem k tomu, že tato studie je
prvotním šetření v této problematice, neměla ambice zacházet do podrobností, ale spíše
přinést první zmapování přesunu těžkých kovů z odpadních materiálů do jejich konzumentů,
což alespoň rámcově odkazuje ke vztahu člověka jako konzumenta.
ZÁVĚR
Z výše uvedeného vyplývá, že sledování výskytu těžkých kovů je záhodné nejen v samotných
potravinách, ale i ve složkách životním prostředí, odkud se nadále dostává do organismů,
které slouží jako lidská potrava. V případě odpadu rostlinných pletiv, který sloužil jako krmné
médium pro larvy Hermetia illucens, dochází k výraznému kumulování kadmia a antimonu
v larvách Hermetia illucens. Oba tyto těžké kovy vykazují toxické vlastnosti, které vedou ke
zdravotním problémům lidí. Právě proto by otázkou pro další výzkumy by mohlo být, zda
není vhodné použít právě larvy HI pro shromažďování kadmia a antimonu, tedy omezování
jejich výskytu v životním prostředí a tedy i potravním řetězci. U dalších sledovaných těžkých
kovů nebyl biokoncentrační faktor v larvách HI nijak výrazný.
PODĚKOVÁNÍ
Tento příspěvek byl finančně podpořen z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu
prostřednictvím projektu IGA AF č. TP 6/2013.
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SOUHRN
Bioakumulace je schopnost organismů shromažďovat chemické látky ve svém těle. Ke
kvantitativnímu vyjádření schopnosti bioakumulace slouží biokoncentrační faktory (BCF),
které udávají kolikrát je obsah látky v organismu větší než v okolním prostředí. BCF lze
obecně vyjádřit jako poměr koncentrace látky v organismu ku koncentraci látky v okolním
prostředí. V případě odpadu rostlinných pletiv, který sloužil jako krmné médium pro larvy
Hermetia illucens (HI), dochází k výraznému kumulování kadmia a antimonu v larvách HI.
Oba tyto těžké kovy vykazují toxické vlastnosti, které vedou ke zdravotním problémům lidí.
Ačkoliv byl za okolní prostředí považován odpadní materiál rostlinných pletiv, nemá tento
odpad daleko k potravinám, které jsou běžně předkládány spotřebiteli. Což je hlavní důvod
pro studii zabývající se BCF u larev HI.
Klíčová slova: biologicky rozložitelný odpad, bioakumulace, těžké kovy
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ABSTRACT
Ascorbic acid belongs to a group in water-soluble vitamins. The number of absorbed vitamin
C is dependent on the quantity of given vitamin in consumed food. Absorption of ascorbic
acid is made in enterocytes by active transport. Through the mucous of intestine enters into
the blood and the target cells, which can be also the cells of the reproductive system. The aim
of the study was to study the effect of ascorbic acid on ovarian granulosa cells (GCs) of hens
in relation to the secretion of progesterone (P4) and proliferative (PCNA), anti-apoptotic (Bcl2) and apoptotic (Caspase-3) peptides. The release of P4 was analysed by RIA and markers
PCNA, Bcl-2 and caspase-3 by immunocytochemistry. The ascorbic acid significantly
(P<0.05) stimulated the release of P4 by GCs. Similarly PCNA and Bcl-2 were significantly (P
<0.05) induced by ascorbic acid. On the other hand caspase-3 was significantly (P <0.05)
inhibited by ascorbic acid. The results of this in vitro study suggest a possible positive effect
of ascorbic acid on secretion of steroid hormone progesterone and possible stimulation of
proliferation and inhibition of apoptosis in ovarian granulosa cells of hens. This finding
contributes mainly to theoretical knowledge in ovarian physiology of animals.
Keywords: ascorbic acid, granulosa cells, progesterone, proliferation, apoptosis
ÚVOD
Vitamíny predstavujú chemicky heterogénnu skupinu zlúčenín, ktoré majú esenciálny
charakter vo výžive človeka (Hlúbik, 2007). Vitamíny sú biologicky aktívne látky zapájajúce
sa do metabolických procesov, aktivity enzýmov, prenosov nervových vzruchov (Fraňková et
al., 2003). Pôsobia na úrovni molekúl, biologických tkanív i celého ľudského organizmu
(Hlúbik, 2007). Vitamín C, γ-laktón kyseliny 2-oxo-L-gulónovej, patrí do skupiny vo vode
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rozpustných vitamínov (Kodíček, 2007). Základnou biologicky aktívnou zlúčeninou vitamínu
C je kyselina askorbová. V prírode sa nachádza v dvoch formách, redukovanej (kyselina Laskorbová, čo je γ-laktón 2-oxo-L-(-)-gulónová kyselina) a oxidovanej nazývanej kyselina Ldehydroaskorbová, ktorej chemický názov je γ-laktón 2,3-dioxo-L-(+)-gulónová kyselina
(Kokindová et al., 2004). Kyselina askorbová bola detekovaná v granulóznych ovariálnych
bunkách, v žltom teliesku a v oocytov živočíchov, kde zohrávala dôležitú úlohu v procese
folikulogenézy. Pri absolútnom nedostatku vitamínu C u morčiat boli dokázané anovulačné
cykly, degenerácia folikulov a zvýšený výskyt spontánnych potratov (Zreik a i., 1999).
Pravidelné zásobovanie kyselinou askorbovou môže posilniť ochranu oocytov prasníc proti
oxidačnému stresu (Tatemota et al., 2001). Vitamíno-minerálne deficity môžu ovplyvniť
koncentráciu progesterónu (P4) v živočíšnom organizme (Kumar et al., 2007). Pohlavné
dospievanie zvierat môže byť sprevádzané proliferáciou a apoptotickou stratou ovariálnych
buniek (Kolesarova et al., 2008).
Cieľom práce bolo skúmať účinky kyseliny askorbovej na modelových bunkách: ovariálne
granulózne bunky nosníc so zameraním sa na sekréciu steroidného hormónu progesterónu,
marker proliferácie (PCNA), apoptózy (kaspáza-3) a anti-apoptotický marker (Bcl-2)
v podmienkach in vitro.
MATERIÁL A METÓDY
Ovariálne granulózne bunky nosníc White Leghorn (n=12) vo veku 500 dní boli izolované zo
steny (F1-F2) folikulov (Kolesárová eta l., 2009). Suspenzia granulóznych buniek bola
odstredená (2000 ot/min, 10 minút) za účelom oddelenia od folikulárnej tekutiny s následným
premývaním pomocou sterilného kultivačného média DMEM/F12 1:1 (BioWhittaker™,
Verviers, Belgium) doplneného 10 % fetálnym teľacím sérom (BioWhittaker™) a 1%
antibiotikom - antimykotikom (Sigma, St. Louis, MO, USA) na finálnu koncentráciu 106
buniek/ml média (určené pomocou haemocytometra) (Kolesárová eta l., 2009). Bunková
suspenzia bola kultivovaná v 24 jamkových kultivačných platničkách (NuncTM, Roskilde,
Denmark, 1 ml/jamka) a v chamber-slides (200 µl/kultúra). Kultivácia prebiehala pri 38,5 °C
a pri vlhkosti vzduchu 5% CO2 po vytvorenie 75% súvislej monovrstvy (4 dni). Po dosiahnutí
tohto bodu médium bolo vymenené a kultivácia granulóznych buniek pokračovala za
rovnakých podmienok 18 hodín s 1% antibiotikom – antimykotikom a s prídavkom kyseliny
askorbovej: Max skupina (1 mg/ml), A (0,50 mg/ml), B (0,33 mg/ml), C (0,17 mg/ml),
D (0,09 mg/ml) a kontrolná skupina bez aplikácie kyseliny askorbovej. Po kultivácii buniek
bolo kultivačné médium odobraté z kultivačných platničiek a uskladnené pri teplote –20 oC až
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do

doby

analýzy.

Monovrstva

buniek

na

chamber-slides

bola

fixovaná

4

%

paraformaldehydom v PBS (Phosphate Buffer Saline - Fosfátom pufrovaný fyziologický
roztok) 10 minút a až do doby analýzy uskladňovaná pri teplote +4°C (Kolesarova et al.,
2010a,b). Koncentrácia P4 bola stanovená metódou RIA v 25-100 µl inkubačného média
použitím RIA kitov (Immunotech SAS, Marseille Cedex, France) (Kolesarova et al., 2009).
V monovrstve granulóznych buniek bolo stanovené % buniek obsahujúce markery
proliferácie

a a poptózy

(PCNA,

kaspáza-3)

a anti-apoptotický

marker

(Bcl-2)

imunocytochemickou metódou (Kolesarova et al., 2010a,b). Štatistické rozdiely medzi
skupinami boli hodnotené t-testom alebo χ2-testom použitím štatistického programu Sigma
Plot 11.0 (Jandel, Corte Madera, USA). Signifikantnosť rozdielov medzi kontrolnou
a experimentálnymi skupinami sme určili na úrovni P<0,05.
VÝSLEDKY
Výsledky práce naznačujú signifikantnú (P<0,05) stimuláciu sekrécie P4 ovariálnymi
granulóznymi bunkami vplyvom kyseliny askorbovej vo všetkých použitých koncentráciách
(Tab. 1). V kontrolnej skupine bez prítomnosti kyseliny askorbovej bola zaznamenaná nízka
koncentrácia P4 (Tab. 1). Percento buniek obsahujúce marker PCNA (Tab. 2) a antiapoptotický marker Bcl-2 (Tab. 3) bolo signifikantne (P<0,05) stimulované takmer vo
všetkých experimentálnych skupinách okrem použitia najnižšej koncentrácii kyseliny
askorbovej. Na druhej strane percento buniek obsahujúce marker apoptózy kaspáza-3 bolo
signifikantne

(P<0,05)

redukované

účinkom

kyseliny

askorbovej

vo

všetkých

experimentálnych skupinách (Tab. 4).
Tab. 1: Sekrécia progesterónu bunkami po aplikácii kyseliny askorbovej in vitro

Skupina

Kontrola

D

C

B

A

Max

Min.

0,00

1,28

0,59

2,43

1,93

1,83

Max.

0,05

1,93

0,89

3,04

2,31

3,16

Priemer

0,02

1,57*

0,71*

2,73*

2,14*

2,45*

SD

0,03

0,27

0,16

0,25

0,19

0,55

Kontrola bola bez prítomnosti kyseliny askorbovej. Skupina Max - koncentrácia kyseliny askorbovej 1,00 mg/ml
média, skupina A 0,50 mg/ml, skupina B 0,33 mg/ml, skupina C 0,17 mg/ml, skupina D 0,09 mg/ml. * P<0,05
signifikantné diferencie medzi kontrolnou a experimentálnymi skupinami. RIA.
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Tab. 2: Percento buniek obsahujúcich PCNA po aplikácii kyseliny askorbovej in vitro
Skupina

Kontrola

D

C

B

A

Max

Min.

20,00

25,00

41,00

63,00

80,00

93,00

Max.

25,00

30,00

46,00

68,00

84,00

97,00

Priemer

21,67

27,33

44,00*

66,33*

82,00*

95,00*

SD

2,88

2,52

2,65

2,89

2,00

2,00

Kontrola bola bez prítomnosti kyseliny askorbovej. Skupina Max - koncentrácia kyseliny askorbovej 1,00 mg/ml
média, skupina A 0,50 mg/ml, skupina B 0,33 mg/ml, skupina C 0,17 mg/ml, skupina D 0,09 mg/ml. * P<0,05
signifikantné diferencie medzi kontrolnou a experimentálnymi skupinami. Imunocytochemická analýza.

Tab. 3: Percento buniek obsahujúcich Bcl-2 po aplikácii kyseliny askorbovej in vitro
Skupina

Kontrola

D

C

B

A

Max

Min.

25,00

22,00

38,00

47,00

67,00

83,00

Max.

28,00

30,00

40,00

50,00

73,00

90,00

Priemer

26,67

26,67

39,00*

49,00*

70,00*

86,00*

SD

1,53

4,16

1,00

1,73

3,00

3,61

Kontrola bola bez prítomnosti kyseliny askorbovej. Skupina Max - koncentrácia kyseliny askorbovej 1,00 mg/ml
média, skupina A 0,50 mg/ml, skupina B 0,33 mg/ml, skupina C 0,17 mg/ml, skupina D 0,09 mg/ml. * P<0,05
signifikantné diferencie medzi kontrolnou a experimentálnymi skupinami. Imunocytochemická analýza.

Tab. 4: Percento buniek obsahujúcich kaspázu-3 po aplikácii kyseliny askorbovej in vitro
Skupina

Kontrola

D

C

B

A

Max

Min.

53,00

45,00

28,00

33,00

17,00

10,00

Max.

56,00

46,00

35,00

41,00

21,00

15,00

Priemer

55,00

45,67*

30,67*

36,33*

19,33*

12,67*

SD

1,73

0,58

3,79

4,16

2,08

2,52

Kontrola bola bez prítomnosti kyseliny askorbovej. Skupina Max - koncentrácia kyseliny askorbovej 1,00 mg/ml
média, skupina A 0,50 mg/ml, skupina B 0,33 mg/ml, skupina C 0,17 mg/ml, skupina D 0,09 mg/ml. * P<0,05
signifikantné diferencie medzi kontrolnou a experimentálnymi skupinami. Imunocytochemická analýza.

DISKUSIA
Výživa má veľký vplyv na fyziologické funkcie živočíchov. Už v predchádzajúcich in vitro
štúdiách bol skúmaný vplyv olova na granulózne bunky vaječníkov prasničiek a hydiny
(Kolesárová a i., 2009; 2010a,b), ale aj biogénnych prvkov kobaltu na ovariálne granulózne
bunky prasničiek (Kolesárová a i., 2010b) a molybdénu na ovariálne granulózne bunky nosníc
(Kolesárová a i., 2009). Teoretické poznatky o pôsobení kyseliny askorbovej na bunkovej
259

úrovni, mechanizmy účinku daného vitamínu v pohlavných bunkách nie sú preskúmané
dostatočne. Zvýšená steroidogenéza ovariálnymi bunkami môže byť indukovaná zvýšenou
produkciou gonadotropínov (Cox, 1997), pričom schopnosť produkcie steroidov pretrváva aj
in vitro bez ďalšieho vplyvu folikulostimulačného hormónu (FSH) a luteinizačného (LH)
hormónu (Kolesárová a i., 2008). Naše pozorovanie je dôkazom uvoľňovania P4
granulóznymi bunkami vaječníkov nosníc, ktoré v súlade s doterajšími štúdiami o produkcii
P4 granulóznymi bunkami vaječníkov hydiny (Kolesárová a i., 2009) a prasničiek (Kolesárová
et al., 2010a,b). Zaznamenali sme signifikantne vyššie koncentrácie P4 po aplikácii kyseliny
askorbovej v podmienkach in vitro. Výsledky našej práce naznačujú možné zapájanie sa
kyseliny askorbovej do regulácie steroidného hormónu progesterónu.

Vývoj folikulu je

závislý od rovnovážneho stavu vplyvu faktorov, ktoré buď podporujú bunkovú proliferáciu,
rast a diferenciáciu a tých, ktoré indukujú apoptózu (Jiang a i., 2003). Naše výsledky
imunocytochemickej analýzy poukazujú na signifikantnú indukciu markera proliferácie
PCNA v granulóznych bunkách nosníc, a zároveň potvrdzujú údaje autorov o zapájaní sa
PCNA do regulácie bunkového cyklu (Naryzhny a i., 2001). Podobne expresia PCNA bola
pozorovaná v granulóznych bunkách prasničiek. Priebeh proliferácie ovariálnych buniek
závisel od zapájajúcich sa jednotlivých proliferačných peptidov do jednotlivých fáz
bunkového cyklu (Kolesárová et al., 2008). Podobne ako predchádzajúce štúdie, aj naše
zistenia potvrdzujú, že proliferačný peptid PCNA sa zapája do regulácie bunkového cyklu
a može byť ovplyvnený kyselinou askorbovou. Expresia daného peptidu môže byť
ovplyvnená vitamínom C. Apoptóza sa objavuje vtedy, ak príde apoptózový signál („death
signál“), alebo keď bunka naopak nedostane potrebný signál (napríklad rastový faktor), alebo
keď prenos takéhoto signálu inhibuje toxická látka (Hulín a i., 2002). Apoptóza je nutná
z hľadiska odstránenia nepotrebných a nadbytočných folikulových buniek (Kolesárová a i.,
2008). Bcl-2 hrá dôležitú úlohu v potlačení apoptózy humánnych granulóznych buniek
(Sasson a i., 2001). V našej práci sme zaznamenali indukciu antiapoptotického peptidu
v granulóznych bunkách vaječníkov nosníc v závislosti od expozície kyseliny askorbovej.
Naše zistenia sú v súlade s predchádzajúcimi štúdiami, kde bol pozorovaný účinok vitamínu
C na apoptózu neutrofilov Autori zaznamenali výraznú expresiu antiapoptotického peptidu
Bcl-2 (Ferron-Celma a i., 2008). Z pohľadu fyziológie bunky je dôležité zaoberať sa
problematikou apoptózy a antiapoptotickými mechanizmami, ktoré zabezpečujú určitú
rovnováhu v bunke. Výsledky našich experimentov poukazujú na zapájanie sa kyseliny
askorbovej do antiapoptotických mechanizmov cez Bcl-2 peptid. Na regulácii apoptózy sa
zúčastňuje množstvo faktorov, ktoré pôsobia na jednotlivých úrovniach procesu apoptózy
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(Hulín a i., 2002). Výsledky našej práce naznačujú inhibíciu % buniek obsahujúcich marker
apoptózy kaspázu-3 účinkom kyseliny askorbovej, čo je v súlade s účinkom vitamínu C pri
parenterálnom podávaní (Ferron-Celma a i., 2008). Na druhej strane bola apoptóza
indukovaná kyselinou askorbovou v prípade humánneho karcinónu žalúdka (Obara a i.,
2008). Výsledky našej práce poukazujú na redukciu expresie kaspázy-3, čo smeruje
k inhibícií apoptózy zdravých ovariálnych granulóznych buniek v podmienkach in vitro.
ZÁVER
Výsledky z nášho experimentu obohacujú doterajšie poznatky o účinku kyseliny askorbovej
na granulózne bunky vaječníkov hydiny. Získané výsledky prinášajú nové informácie
a teoretické poznatky z oblasti ovariálnej fyziológie.
POĎAKOVANIE
Práca bola realizovaná za finančnej podpory projektov VEGA 1/0022/13 a APVV-0304-12
a v rámci Diplomovej práce Veroniky Tóthovej „Kyselina askorbová a jej účinky na
granulózne bunky vaječníkov nosníc in vitro“.
SÚHRN
Kyselina askorbová patrí do skupiny vo vode rozpustných vitamínov. Množstvo
absorbovaného vitamínu C je závislé na kvantite daného vitamínu v konzumovanej strave.
Vstrebávanie kyseliny askorbovej je realizované v enterocytoch formou aktívneho transportu.
Cez sliznicu čriev sa expresne dostáva do krvi a do cieľových buniek, ktorými môžu byť aj
bunky reprodukčného systému. Cieľom experimentu bolo sledovanie vplyvu kyseliny
askorbovej na granulózne bunky vaječníkov nosníc vo vzťahu k sekrécii progesterónu (P4) a k
proliferačnému (PCNA), antiapoptotickému (Bcl-2) a apoptotickému (Bax, kaspáza-3)
peptidu. Uvoľnenie P4 sme analyzovali metódou RIA a markery PCNA, Bcl-2, a kaspázu-3
imunocytochémiou. Zistili sme, že kyselina askorbová signifikantne (P<0,05) stimulovala
uvoľňovanie P4 granulóznymi bunkami hydiny. Podobne PCNA a Bcl-2 boli signifikantne
(P<0,05) indukované kyselinou askorbovou. Na druhej strane kaspáza-3 bola signifikantne
(P<0,05) inhibovaná kyselinou askorbovou. Výsledky in vitro štúdie naznačujú možný
pozitívny účinok kyseliny askorbovej na sekréciu progesterónu, stimuláciu procesu
proliferácie

a inhibíciu

procesu

apoptózy.

Dané

zistenie

prispieva

predovšetkým

k teoretickým poznatkom v ovariálnej fyziológii živočíchov.
Kľúčové slová: kyselina askorbová, granulózne bunky, progesterón, proliferácia, apoptóza
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VLIV DIFERENCOVANÉ APLIKACE DUSÍKU A SÍRY NA VÝNOS
A TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY ZRNA PŠENICE
EFFECT OF DIFFERENTIATED APPLICATION OF NITROGEN AND SULPHUR
ON YIELD AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF WHEAT GRAIN
Barbora Kotková – Luděk Hřivna
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
The aim of the work within small-plot field trials was to check out the effect of nitrogen
fertilizers and nitrogen fertilizers with sulphur in nutrition of winter wheat (variety Mulan).
The yields and parameters of miller's and baker's quality were determined on grain samples.
With the application of HPLC was analysed the percentage presence of individual proteinous
fractions (glutelins, gliadins, albumins and globulins) in the grain protein complex.
The greatest fertilization effect from the point of view of grain yield proved after the
application of the preparation NPK 7/12/25 and YB Sulfan + Thiotrac in the latest vegetation
phase. The content of N-substances was positively influenced after application of the 2q NPK
7:20:28 + LAV fertilizer. The grain with applied sulphur fertilizers had significantly higher
percentage proportion of HMW glutelins compared to the variants not treated this way. The
higher portion of sulphur-poor HMW glutelins had positive effect on bread volume.
Keywords: wheat, grain quality, grain protein, crop nutrition, HPLC
ÚVOD
Síra patří k významným esenciálním živinám a jako taková je pro vývoj a růst rostlin
nezbytná. Hraje zásadní roli v rostlinném metabolismu, její nedostatek negativně ovlivňuje
kvalitu sklizně (Zhao et al., 1996). Síra je z 80 – 90 % využita pro tvorbu sirných
aminokyselin. Při jejím deficitu tvoří rostliny méně sirných aminokyselin, které zásadním
způsobem ovlivňují kvalitu bílkovin, především lepkových (Wrigley et al., 1980; Hawkesford
& Kok, 2006). Dostatek síry se tedy příznivě projevuje na pekařské kvalitě zrna pšenice
(Hagel, 2005). Cílem práce bylo ověřit, zda má diferencovaná aplikace síry v průběhu
vegetace vliv na mlynářskou a pekařskou jakost a současně zjistit, jak ovlivňuje zastoupení
jednotlivých bílkovinných frakcí.
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MATERIÁL A METODY
Pokusy, ve kterých byl ověřován účinek aplikace tuhých NPK hnojiv, dusíkatých hnojiv bez
síry (Yara Bela Extran), se sírou (Yara Bela Sulfan) a kapalného hnojiva se sírou YaraVita
Thiotrac při výživě ozimé pšenice, byly založeny v roce 2013 na pozemku patřícím do
katastru ZP Agra Velký Týnec jako maloparcelkové. Pozemky se nachází v klimatickém
regionu mírně teplém, mírně vlhkém. Půdu lze charakterizovat jako středně těžkou, půdní typ
hnědozem. Průběh povětrnosti v nejvýznamnějších měsících uvádí tabulka č. 1. Pro pokus
byla použita odrůda ozimé pšenice Mulan (A), která byla zaseta po předplodině ozimé řepce.
Aplikace dusíkatých hnojiv a dusíkatých hnojiv se sírou byla provedena dle schématu
uvedeného v tabulce č. 2. Každá z variant byla založena ve čtyřech opakováních.
Tab. 1: Průběh povětrnosti

Měsíc

Průměrná
teplota oC

Normál
o
C

Odchylka od
normálu oC

Srážky
(mm)

Normál
(mm)

Srážky v
%

Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen

15
8,6
6,1
-2,3
-2,1
0
0,8
9,7
13,8
17,3
21,2
19,6

14
8,8
3,4
-1
-2,5
-0,7
3,5
9,5
14,6
17,3
19,4
19,1

1
-0,2
2,7
-1,3
0,4
0,7
-2,3
0,2
-0,8
0
1,8
0,5

83,2
66,8
22,4
33,3
26,5
43,4
55,5
41,8
112,7
117
1,2
87,7

51,7
32,6
35,9
28,1
21,9
18,1
27,8
29,8
63,8
68,3
71,4
62,7

161
205
62
119
121
240
200
140
177
171
2
140

Sklizeň pokusu proběhla v plné zralosti porostu maloparcelní sklízecí mlátičkou Wintersteiger
a Hege 2. a 8. 8. 2013 (každé opakování zvlášť). Byl zjištěn výnos zrna jednotlivých variant,
přepočítán na ha a odebrán vzorek zrna pro laboratorní analýzy. Mlynářská a pekařská jakost
byly stanoveny na Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně.
Ze znaků mlynářské jakosti byla u všech variant stanovena objemová hmotnost. Stanovení
bylo provedeno obilním měřičem o obsahu 1 litru podle ČSN 461011–5, podíl plných zrn
(PPZ) pro posouzení vyrovnanosti zrna (ČSN 461011–7). PPZ představuje podíl zrn, které
nepropadnou sítem o velikostí otvorů 2,5 x 22 mm a zjištěný podíl byl vyjádřen procentuálně.
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Pro určení pekařské jakosti bylo zrno pšenice pomleto na celozrnný šrot na šrotovníku MILL
120 fy Perten Instr. Byly stanoveny následující ukazatele: obsah N-látek v zrnu - v pomletém
zrnu stanoven obsah dusíku Kjeldahlovou metodou (% N x 5,7) v přepočtu na 100 % sušinu
(ČSN ISO 1871), sedimentační index dle Zelenyho, číslo poklesu v sekundách (Falling
Number fy ZEOS). Stanovení bylo provedeno dle ČSN ISO 3093.
Směsné vzorky byly semlety na laboratorním mlýnu Chopin a byl proveden pekařský pokus.
Stanovení proběhlo na pracovišti MENDELU. Hnětení těsta bylo provedeno na rychlohnětači
po dobu 1 min (1200 otáček/min). Následovalo kynutí po dobu dvaceti minut v laboratorní
kynárně (teplota 32 ± 1°C, relativní vlhkost vzduchu 80 ± 5 %). Tvarování těsta do klonků
o hmotnosti 80 g a pečení nejdříve v zapářené peci (50 ml vody na začátku pečení) po dobu
dvaceti minut. Hodnocení výrobků proběhlo 1 hodinu po upečení. Stanoven byl měrný objem
pečiva a další parametry.
Analýza procentuálního zastoupení jednotlivých bílkovinných frakcí (gluteninů, gliadinů,
albuminů a globulinů) v bílkovinném komplexu zrna pšenice byla provedena pomocí HPLC
s UV detekcí při vlnové délce 214 nm. Použitá kolona Vydac 218TP C18, vyhodnocení
pomocí software Agilent Chemstation for LC and LC/MS Systems.
Získané výsledky jsou prezentovány v tabulkách a grafech. Hodnocení získaných dat je
provedeno metodou jednofaktorové analýzy variance s následným testováním průkaznosti
rozdílů dle Tukeye. Hodnocení bylo provedeno za využití software STATISTICA 8.0
(StatSoft, Inc.).
Tab. 2: Varianty pokusu
Var. Schéma pokusu
1
2
3
4
5
6
7

Kontrola + LAV
Kontrola + LAV
Kontrola +YS
2q NPK 7:12:25
+ LAV
2q NPK 7:12:25
+ YS
2q NPK 7:20:28
+ LAV
2q NPK 7:20:28
+ YS

Termín aplikace a dávka
(kgN + l Thiotrac)
Regenerace
1.prod 2.prod
1B
40
30
30
40
30
30
40
30
30

Celkem kg/ha
kvalita N

SSulfan

SThiotrac

20
20*
20*

174
174
174 30

1,5
1,5

40

30

30

20*

174

1,5

40

30

30

20*

174 30

1,5

40

30

30

20*

174

1,5

40

30

30

20*

174 30

1,5

Poznámka: NPK – hnojiva aplikována na podzim. Porost byl plošně vyhnojen dusíkem v rámci 1A
regeneračního hnojení dávkou 54kg N/LAV/ha, tato dávka není v tabulce uvedena, celkový součet N a S (viz
poslední sloupec tabulky) s ní již ale počítá. Thiotrac aplikován v dávce 5 l/ha. Každá varianta měla 4 opakování.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Největší efekt hnojení z hlediska výnosu zrna je patrný u varianty 5 po aplikaci hnojiv YARA
Bela Sulfan a Thiotrac v pozdní fázi vegetace (tab. 3). Vzhledem k optimálním podmínkám
v průběhu celé vegetace však byly rozdíly ve výnosu poměrně malé. To koresponduje
s výsledky práce Erekul, 2012.
Tab. 3 Výnos zrna
var.

opakování

1
9,653
9,547
2
9,786
9,650
3
9,513
9,291
4
9,308
9,128
5
9,530
9,368
6
9,675
8,957
7
8,453
9,701
Ze znaků mlynářské jakosti byla pozornost

Průměr
(t/ha)
9,137
8,533
9,22
8,855
9,382
9,42
9,110
9,564
9,37
9,321
10,000
9,44
8,914
10,009
9,46
9,312
9,812
9,44
9,067
8,846
9,02
věnována objemové hmotnosti a stanovení podílu

plných zrn, včetně frakcionace na přepad zrna na sítě 2,5 a 2,8 mm.
Objemová hmotnost zrna se výrazněji neměnila (obr. 1) a pohybovala se v rozmezí 78,679,6 kg.hl-1. Roli zde sehrála zejména výše výnosu, která se promítala do všech mechanických
vlastností zrna. Mezi variantami nebyly zjištěny statisticky průkazné rozdíly. Optimální
rozmezí objemové hmotnosti je 78-82 kg.hl-1. Pro pekárenskou pšenici kategorie jakosti A kvalitní se vyžaduje hodnota minimálně 78 kg.hl-1, zjištěné hodnoty tedy byly akceptovatelné.
Nejvyšší hodnoty objemové hmotnosti zrna byly zaznamenány u var. 2-4. Nejvyšší hodnota
objemové hmotnosti byla dosažena po aplikaci hnojiva YB Extran a kvalitativním přihnojení
YV Thiotrac na počátku metání (var. 2).
Obr. 1: Objemová hmotnost

267

Obr. 2: Přepad zrna na sítě 2,8 mm

Obr. 3: Přepad zrna na sítě 2,5 mm

Ze znaků pekařské jakosti byla pozornost věnována stanovení sedimentačního indexu
a pádového čísla. Stanovení sedimentačního indexu (Zelenyho test) je důležitým kritériem
kvality bílkovin a jejich viskoelastických vlastností a tedy i kvality a množství lepku. Podle
objemu sedimentu se usuzuje na jakost pšenice. Kynuté pekárenské výrobky se vyrábí ze zrna
pšenice se sedimentačním indexem alespoň 30 ml.
Aplikace hnojiva YV Thiotrac příznivě ovlivnila kvalitu bílkovin téměř u všech variant.
Oproti kontrolní variantě (var. 1) byly nejvyšší hodnoty sedimentačního indexu dle Zelenyho
zaznamenány u var. 5, kde byl aplikován nejenom Thiotrac, ale i YB Sulfan (obr. 5).
Na hodnotách pádového čísla se aplikace hnojiv opět výrazněji neprojevila. Hodnoty
pádového čísla byly u všech variant příznivé a pohybovaly se v rozmezí 237-257 s (obr. 4).
Ukázalo se ovšem, že po aplikaci hnojiva YARA Bela Extran, a to u všech variant v interakci
s YB Sulfan (var. 2, 4, 6) je enzymatická aktivita zrna nepatrně vyšší (nižší pádové číslo).
Obr. 4: Pádové číslo

Obr. 5: Zelenyho test
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Obr. 6: Obsah bílkovin
Obsah bílkovin
Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
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Z pekařských zkoušek je nejdůležitější stanovení objemu pečiva (obr. 7). Podle studie Zhao
et al. (1999) se při pečení pečiva z mouky s dostatkem síry zvyšuje roztažnost těsta a snižuje
odpor proti tlaku plynů a obsah silných elastických lepkových bílkovin. To by se mělo
příznivě projevit na objemu pečiva. Zde dosahovala nejpříznivějších hodnot var. 2. Dále byla
hodnocena ztráta výpekem (tab. 4). Nejnižší ztráty výpekem byly zaznamenány u var. 6 a 7.
U všech variant s aplikovanou sírou byla ztráta výpekem nižší.
Obr. 7: Objemová výtěžnost pečiva

Tab. 4: Ztráta výpekem
Var.
1
2
3
4
5
6
7

hmotnost
těsta
pečiva [g]
[g]
832,9
834,3
832,9
827,2
828,2
832,4
834,5

697,2
708,7
711,9
700,5
705,9
717,3
712,2

Ztráta
pečením [%]

16,3
15,1
14,5
15,3
14,8
13,8
14,7

Analýza bílkovinného profilu zrna pšenice
V rámci pokusu byly analyzovány jednotlivé bílkovinné frakce u celozrnného šrotu. Mezi
nejdůležitější zásobní proteiny zrna pšenice patří skupina na síru bohatých gliadinů (S-rich:
frakce α, β a γ), na síru chudých gliadinů (S-poor: frakce Ω) a na síru chudá
vysokomolekulární frakce gluteninů (Shimoni & Galili, 1996). Oproti pokusům v předchozích
letech se nepotvrdil vliv aplikované síry na nižší zastoupení sumy Ω-gliadinů, albuminů
a globulinů (obr. 8). Jejich obsah u jednotlivých variant pokusu byl vyrovnaný. Tato
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skutečnost je zřejmě způsobena faktem, že na gliadinové složení má vliv také průběh teplot
během tvorby zrna (Dupont et al., 2006).
Obr. 8: Obsah Ω-gliadinů, albuminů a globulinů
Suma omega gliadinů, albuminů a globulinů
Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
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U nízkomolekulárních frakcí gliadinů (subfrakce α a β), které jsou označovány jako S: rich se
vliv aplikované síry mírně projevil. Jejich nejvyšší obsah byl stanoven u varianty 7, kde byl
aplikován přípravek Yara Bela Sulfan a Thiotrac (obr. 9). Očekávaný efekt aplikace síry na
vyšší zastoupení γ-gliadinů (obr. 10) se však nepotvrdil, jejich obsah byl u všech variant
vyrovnaný, u kontrolní varianty dokonce nejvyšší (33,2 %). Nepotvrdila se ani souvislost
vyššího obsahu bílkovin v zrnu a tím vyššího zastoupení gliadinové frakce (obr. 6, 9, 10).
Obr. 9: LMW gliadiny

Obr. 10: γ-gliadiny

Nízkomolekulární podjednotky gliadinů
Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
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V zastoupení na síru chudých vysokomolekulárních gluteninů, což jsou hlavní tvůrci elasticity
těsta, se aplikace Yara Bela Sulfan projevila příznivě, došlo k snížení jejich obsahu (var. 3, 5,
7) a potvrzuje to závěry studie Zhao et al., 1999 o vlivu aplikace síry na obsah elastických
bílkovin a tím na objem pečiva. Varianta 4, která měla výrazně vyšší podíl HMW gluteninů,
270

měla současně nejnižší objem pečiva (obr. 7). Obsah na síru bohatých nízkomolekulárních
podjednotek gluteninů byl u těchto variant (var. 3, 5, 7) naopak nejvyšší, což je pozitivní,
nicméně rozdíly nebyly statisticky průkazné (obr. 11, 12).
Obr. 11 LMW gluteniny

Obr. 12 HMW gluteniny
Vysokomolekulární podjednotky gluteninů

Nízkomolekulární podjednotky gluteninů
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ZÁVĚR
Pokusy prováděné ve vegetačním období 2012-2013 byly významně ovlivněny průběhem
povětrnosti. Nadprůměrné srážky během celého roku a vysoké teploty v průběhu dozrávání
zrna srovnaly jak výnos, tak i kvalitu zrna u jednotlivých variant. Rozdíly ve výnosu byly
poměrně malé. Nejvyšší výnos zrna byl zaznamenán u var. 5, tj. po aplikaci NPK 7/12/25
a YB Sulfan + Thiotrac. Aplikace hnojiva YV Thiotrac příznivě ovlivnila kvalitu bílkovin
téměř u všech variant. U všech variant s aplikovanou sírou byla ztráta výpekem nižší.
Nepotvrdil se vliv aplikované síry na nižší zastoupení Ω-gliadinů, albuminů a globulinů.
Jejich obsah u jednotlivých variant pokusu byl vyrovnaný. Tato skutečnost je zřejmě
způsobena faktem, že na gliadinové složení má vliv také průběh teplot během tvorby zrna.
V zastoupení na síru chudých HMW gluteninů, což jsou hlavní tvůrci elasticity těsta, se
aplikace Yara Bela Sulfan projevila příznivě, došlo k snížení jejich obsahu.
Výsledky pokusů potvrdily příznivý vliv aplikace síry v průběhu vegetace na mlynářskou
a pekařskou jakost i na kvalitu bílkovinného komplexu zrna pšenice. Současně je třeba
připomenout, že tvorba proteinů je multifaktoriálně podmíněný děj, a je tedy značně
ovlivněna nejen agrotechnickými zásahy, ale i průběhem povětrnosti v době vegetace.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou Interní grantové agentury AF MENDELU č. IP 19/2013.
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SOUHRN
Cílem práce bylo v rámci maloparcelních polních pokusů ověřit vliv tuhých NPK hnojiv,
dusíkatých hnojiv bez síry (Yara Bela Extran), se sírou (Yara Bela Sulfan) a kapalného
hnojiva se sírou YaraVita Thiotrac při výživě ozimé pšenice (odrůda Mulan). Byl hodnocen
výnos a parametry mlynářské a pekařské jakosti zrna, spolu s analýzou procentuálního
zastoupení jednotlivých bílkovinných frakcí (albuminů, globulinů, gliadinů a glutelinů)
metodou HPLC. Největší efekt hnojení z hlediska výnosu byl zaznamenán u variant po
aplikaci NPK 7/12/25 a YB Sulfan + Thiotrac v pozdní vegetační fázi. Obsah dusíkatých látek
byl pozitivně ovlivněn aplikací přípravků 2q NPK 7:20:28 + LAV. Výsledky pokusů
potvrdily příznivý vliv aplikace síry v průběhu vegetace na kvalitu bílkovinného komplexu
zrna. Varianty se sírou měly průkazně vyšší zastoupení na síru chudých HMW glutelinů, což
se příznivě projevilo na objemu pečiva.
Klíčová slova: pšenice ozimá, bílkovinný profil, HPLC
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VLIV SKLADOVÁNÍ NA KVALITU KONOPNÉHO OLEJE
THE EFFECT OF STORAGE ON THE QUALITY OF HEMP SEED OIL
Lenka Kouřimská – Petra Rezková
Katedra kvality zemědělských produktů, FAPPZ, ČZU v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
ABSTRACT
Fatty acid profile and oxidative stability of hemp seed oil under different packaging and
storage conditions was evaluated in this study. Samples were both in clear and coloured
containers; some of them were filled under nitrogen atmosphere. The highest peroxide value
among the samples stored in different types of packaging was determined in oil filled into
a clear glass bottle. Samples in purple and green glass bottles had approximately the same
peroxide values. Fatty acid profile was almost unchanged during storage. The biggest
decrease was observed in the content of linoleic acid.
Keywords: hemp seed oil, peroxide value, fatty acid profile, storage
ÚVOD
Konopný olej byl pro své blahodárné účinky na lidský organismus známý již v první polovině
druhého tisíciletí př. n. l. ve starém Egyptě (Ruman a Včeláková, 2008). Byl užíván
především jako součást mastí k vnějšímu užívání. V dnešní době se konopný olej uplatňuje
nejen v kosmetickém průmyslu, ale především v potravinářství.
Konopný olej se získává ze semen rostliny konopí setého (Cannabis Sativa, L.). Konopná
semena obsahují 20 – 25 % bílkovin, 20 – 30 % sacharidů, 25 – 35 % oleje, 10 − 15 %
nerozpustné vlákniny (Deferne et Pate, 1996; Pate, 1999), 5,6 – 8,5 % vody a 5,0 − 7,6 %
popelovin (Anwar et al., 2006). Konopné proteiny jsou rovnocenné například proteinům
vaječného bílku nebo sóji, navíc obsahují vyšší množství argininu a glutamové kyseliny.
Semena konopí obsahují všech osm esenciálních aminokyselin. Také obsahují vitaminy
thiamin a riboflavin, vitamin E a z minerálů fosfor, draslík, hořčík, vápník, sodík, mangan
a měď. Zajímavý je také obsah železa a zinku, které jsou důležitými kofaktory (Deferne et
Pate, 1996). Konopná semena neobsahují lepek, a proto jsou vhodnou potravinou pro
celiatiky. Z metabolismu terpenových látek vznikají v konopném oleji tetrahydrocannabinol
(THC) a cannabidiol (CBD), které mají antioxidační účinky. THC je hlavní látka
s psychoaktivním působením, naopak CBD je v tomto ohledu neaktivní. Tyto dva hlavní
kanabinoidy jsou základními markery pro posuzování konopného materiálu z hlediska
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odlišení povolených odrůd s obsahem CBD, oproti nelegálně pěstovaným THC bohatým
rostlinám. Odrůdy konopí pěstované v Evropské unii a Kanadě musí mít obsah THC menší
než 0,3 %.
Konopný olej se vyznačuje poměrně nízkým obsahem nasycených mastných kyselin 9 až
11 g/100 g oleje (Miovský, 2008; Filip, 2010). Monoenových mastných kyselin je kolem
12 % (Peč a Dušek, 2008; Porto, 2011), přičemž největší zastoupení má olejová kyselina. Pro
konopný olej je typický vysoký obsah esenciálních nenasycených mastných kyselin. Nejvíce
jsou zastoupeny linolová (50 - 57 %) a α-linolenová kyselina (15 - 23 %) (Leizer et al., 2000;
Oomach et al., 2002; Bagci et al., 2003; Abazaytoun et. Shahidi, 2006; Mathäus et Brühl,
2008). Dále konopný olej obsahuje γ-linolenovou, eikosadienovou a další kyseliny. Celkový
poměr omega 3 a omega 6 mastných kyselin je v konopném oleji je 3:1.
Přestože je konopný olej bohatý na tokoferoly (Oomah et al. (2002) uvádí obsah tokoferolů
v konopném oleji 79,7 mg/100 g), podléhá z důvodu vysokého obsahu nenasycených
mastných kyselin (Callaway (2004) uvádí až 90 %) snadno oxidaci během dlouhodobého
skladování či za zvýšené teploty při kulinárních úpravách. Konopný olej by měl proto být
skladován v temnu a pokud možno při chladnějších teplotách. Většina výrobců uvádí, že by
olej měl být skladován maximálně 6 měsíců a spotřebován do 3 měsíců po otevření balení.
S problémem žluknutí oleje se můžeme setkat nejen v domácnosti, ale také v prodejních
řetězcích. Jestliže je konopný olej balen do bílého skla, neměl by být vystaven světelnému
záření. Konopný olej není vhodný pro přípravu jídel, během níž je dosahováno vyšších teplot.
K bodu zakouření dochází u konopného oleje při 160 °C (Zemanová, 2010). Mathäus a Brühl
(2008) potvrzují nízkou oxidační stabilitu konopného oleje v porovnání se slunečnicovým
a řepkovým olejem při testu Rancimat. Při 120 °C došlo k poklesu oxidační stability
konopného oleje již během první hodiny, zatímco u slunečnicového a řepkového oleje to bylo
až během čtyř až šesti hodin.
Z důvodu oxidační lability by měl být konopný olej plněn do malých balení, které spotřebitel
nemusí dlouhodobě uchovávat. Většina výrobců také plní olej do tónovaných a tmavých lahví
také kvůli obsahu chlorofylu. Obsah chlorofylu v konopném oleji se pohybuje v rozmezí 0,63
až 1,05 mg/kg (Filip, 2010). Chlorofyl podléhá oxidaci působením světla. Změny v oleji se
projeví změnou tmavě zelené barvy na hnědožlutou a také změnou vůně. Stabilita oleje závisí
také na způsobu jeho získávání. Lisovaný olej má 4x vyšší oxidační stabilitu než olej
extrahovaný (Filip, 2010; Poustková et al., 2010). Labilita extrahovaného oleje je dána
pravděpodobně vyšším obsahem feofytinů, které se za určitých podmínek chovají jako
prooxidanty.
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Cílem této studie bylo kromě stanovení profilu mastných kyselin konopného oleje zhodnocení
jeho oxidační stability za různých podmínek skladování.
MATERIÁL A METODY
Pro všechna stanovení byl použit za studena lisovaný konopný olej od firmy Cannbis Pharmaderm s.r.o. Vzorky byly uchovávány v různých obalech, při různých teplotách a přístupu
světla. Některé byly plněny pod atmosférou dusíku (Tab. 1).
Tab. 1: Přehled vzorků konopného oleje, jejich obal a podmínky skladování
Typ balení

Teplota skladování

Přístup světla

4 °C

ne

Čiré sklo

pokojová teplota

ano

Zelené sklo

pokojová teplota

ano

Fialové sklo

pokojová teplota

ano

Zelené sklo + N₂

pokojová teplota

ano

Zelené sklo + N₂

pokojová teplota

ne

Zelené sklo + N₂

4 °C

ne

Zelené sklo + N₂

60 °C

ne

Plastový obal

Stanovení peroxidového čísla probíhalo dle normy ISO 3960, přičemž byl navažován 1 g
oleje. Profil mastných kyselin byl stanoven pomocí GC/FID, na kapilární koloně RT 2560,
100 m x 250 µm x 0,2 µm. K výpočtu zastoupení jednotlivých mastných kyselin byla použita
metoda vnitřní normalizace.
VÝSLEDKY A DISKUSE
V Tab. 2 jsou uvedena peroxidová čísla konopného oleje skladovaného po dobu 6 měsíců
v různých typech obalů. Vzorky byly skladovány při pokojové teplotě a za přístupu světla, až
na vzorek v plastovém obalu, který byl skladován v chladničce při 4 °C. Ve všech obalech byl
stejný konopný olej jedné šarže.
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Tab. 2: Peroxidová čísla konopného oleje skladovaného v různých typech obalů
Způsob skladování

Peroxidové číslo (mmol/kg)

Plastový obal (chladnička 4 °C)

7,0 ± 1,5

Čiré sklo

179,5 ± 6,6

Zelené sklo

15,6 ± 3,0

Fialové sklo

12,4 ± 1,6

V Tab. 3 jsou peroxidová čísla u vzorků konopného oleje baleného do zelených láhví,
plněných pod atmosférou dusíku. Všechny vzorky byly stejné šarže a byly skladovány
v daných podmínkách po dobu 6 měsíců.
Tab. 3: Peroxidová čísla konopného oleje baleného pod ochrannou atmosférou dusíku
Způsob skladování

Peroxidové číslo (mmol/kg)

Chladnička (4 °C)

0,5 ± 0,1

Pokojová teplota - bez přístupu světla

1,9 ± 0,4

Pokojová teplota - za přístupu světla

1,9 ± 0,4

Termostat (60 °C)

1,1 ± 0,1

Tab. 4: Profil mastných kyselin konopného oleje
Název MK

Značka MK

Obsah MK v %

Palmitová

C 16:0

6,13

Stearová

C 18:0

2,67

Olejová

C 18:1

11,75

Linolová

C 18:2

55,93

α-linolenová

C 18:3 (C 9, 12, 15)

15,92

γ-linolenová

C 18:3 (C 6, 9, 12)

4,14

Arachová

C 20:0

0,96

Arachidonová

C 20:1

0,46

Eikosadienová

C 20:2

1,28

Behenová

C 22:0

0,40

Lignocerová

C 24:0

0,18

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny mastné kyseliny, jejichž obsah byl větší než 0,1 %.

V profilu mastných kyselin konopného oleje (Tab. 4) jednoznačně převládá linolová kyselina,
α-linolenová kyselina, olejová kyselina, palmitová kyselina a γ-linolenová kyselina. Obsah
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ostatních kyselin byl menší než 3 %. Zastoupení mastných kyselin především závisí na varietě
pěstované rostliny, z které se olej získal. Matthäus a Brühl (2008) přikládají význam také
pěstebním podmínkám, typu půdy a půdním živinám.
Z výsledků stanovení peroxidového čísla v tabulkách č. 2 a 3 je vidět, že největší vliv na
stabilitu konopného oleje mělo osvětlení. U vzorku, který byl skladován při pokojové teplotě
v průhledném obalu, bylo peroxidové číslo zhruba 10× vyšší než u stejných vzorků
skladovaných v zabarvených obalech. Ačkoliv konopný olej obsahuje velké množství
nenasycených mastných kyselin, z výsledků lze usoudit, že největší vliv na změnu
peroxidového čísla mělo sluneční záření. To potvrzuje i měření vzorku konopného oleje, který
byl skladován 6 měsíců při teplotě 60 °C pod atmosférou dusíku. Po otevření balení bylo
peroxidové číslo nižší, než u stejného vzorku, který byl skladovaný při pokojové teplotě za
přítomnosti světla. Atmosféra dusíku ochránila mastné kyseliny před oxidačním žluknutím
i za zvýšené teploty. Nejnižší peroxidové číslo ze všech vzorků vykazoval olej s dusíkem,
který byl umístěný v chladničce při 4 °C. Nepotvrdila se domněnka některých zahraničních
výrobců konopného oleje, že vzorek umístěný ve fialovém skle, podléhá oxidačním změnám
pomaleji.
Kromě oxidace mohou v oleji probíhat i další děje, například hydrogenace nenasycených
mastných kyselin. Profil mastných kyselin byl proto stanoven jak v čerstvém oleji, tak i ve
vzorcích

vystavených

slunečnímu

záření

a

vyšším

teplotám.

Výsledky

plynové

chromatografie však tuto hypotézu příliš nepotvrdily. Změny v zastoupení mastných kyselin
se pohybovaly v řádech do desetin procent, největší byly u linolové kyseliny a to 0,5 %.
ZÁVĚR
Na stabilitu konopného oleje během skladování mělo největší negativní vliv světlo. Vzorek
skladovaný v průhledném obalu vykazoval nejvyšší hodnoty peroxidového čísla. Vzorky ve
fialovém a zeleném skleněném obalu měly přibližně stejné hodnoty peroxidového čísla.
Atmosféra dusíku účinně zpomalila oxidaci oleje i při zvýšené teplotě. Peroxidové číslo se
ukázalo jako lepší indikátor probíhajících změn v oleji nežli stanovení profilu mastných
kyselin, jejichž zastoupení se během skladování téměř nezměnilo. Snížení obsahu bylo
největší u linolové kyseliny.
PODĚKOVÁNÍ
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SOUHRN
V práci byly hodnoceny profil mastných kyselin a oxidační stabilita konopného oleje za
různých podmínek balení a skladování. Vzorky byly v čirých i barevných obalech, některé
plněné v atmosféře dusíku. Ve vzorcích skladovaných v různých typech obalů bylo stanoveno
nejvyšší peroxidové číslo v oleji plněném do obalu z čirého skla. Vzorky ve fialovém
a zeleném skleněném obalu měly přibližně stejné hodnoty peroxidového čísla. Profil
mastných kyselin se během skladování téměř nezměnil. Snížení obsahu bylo největší
u linolové kyseliny.
Klíčová slova: konopný olej, peroxidové číslo, profil mastných kyselin, skladování
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DOZRÁVÁNÍ HRUŠEK PYRUS PYRIFOLIA NAKAI A PYRUS COMMUNIS L.
V OBDOBÍ ZRÁNÍ NA STROMĚ
RIPENING OF PEAR FRUITS PYRUS PYRIFOLIA NAKAI AND PYRUS COMMUNIS
L. DURING RIPENING ON THE TREE
Jarmila Kožíšková
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, Zahradnická fakulta
MENDELU, Valtická 337, 69144 Lednice
ABSTRACT
Quality and ripening potential of pears is closely related to harvest maturity of the fruit. The
degree of maturity at harvest has a direct effect on the period for which fruit can be stored
without losing quality. Fruits from three Asian pear cultivars (Pyrus pyrifolia Nakai) 'Pung
Su', Hosui', 'Chojuro' and three European pear fruit cultivars (Pyrus communis L.)
'Conference', 'Boscova lahvice', 'Pařížanka' were harvested during maturation at five weekly
intervals. Changes in firmness, soluble solids concentration (SSC), titratable acidity (TA),
starch index were evaluated to determine the optimum harvest date. From these parameters
a single maturity index according to Streif was calculated: 'Hosui' 0,46; 'Chojuro' and 'Pung
Su'0,7; 'Pařížanka' 0,77; 'Conference' 0,89 and 'Boscova lahvice' 0,97. There was no
statistically significant differences in flesh firmness and titratable acidity between harvest
dates for the individual pear cultivars. A higher rate of change in SSC was associated with
a less rapid decline in TA and less rapid decline in firmness.
Keywords: pear fruits, firmness, soluble solids content, Streif index, starch breakdown,
harvest
ÚVOD
Kvalita plodů hrušek je zásadně ovlivněna stupněm jejich zralosti. Vzhledem k tomu, že
hrušky jsou sklízeny v preklimakterické fázi a jejich následné zrání je závislé na
autokatalytickém nárůstu etylénu, které umožní vyrovnané zrání plodů hrušek, musí být
sklizeň provedena v optimálním termínu (GARRIZ et al., 2008). Aby nedocházelo ke ztrátám
během skladování a udržovala se odpovídající posklizňová kvalita plodů, je pro producenty
zásadní znalost optimální sklizňové zralosti (SUGAR & EINHORN, 2011). Stupeň zralosti
při sklizni má přímý vliv na dobu, po kterou mohou být plody skladovány bez významnější
ztráty kvality (KADER, 1999). Měření pevnosti plodů, barevnosti, obsahu škrobu, kyselin,
rozpustné sušiny a produkce etylénu společně se stanovením intenzity dýchání, jsou
281

významnými metodami nejen k určování kvalitativních vlastností ovoce, ale také ke stanovení
sklizňové zralosti (WATKINS, 2003). Někteří autoři navrhli rovněž použití Streifova indexu
ke stanovení optimální sklizňové zralosti jablek a hrušek určených k dlouhodobému
skladování (STREIF, 1996, CHIRIBOGA et al., 2012). Rychlost změn těchto indexů zralosti
závisí na fyziologických a biochemických změnách, ke kterým dochází v průběhu zrání
a dozrávání plodů, v nichž pěstitelské podmínky a prostředí také hrají důležitou roli a a liší se
od sezóny k sezóně (LÖTZE & BERGH, 2005). Definování optimální sklizňové zralosti je
důležité z důvodu snižování posklizňových ztrát a dosažení přijatelné konzumní kvality plodů
po skladování. Detailní informace pro stanovení optimálního stupně zralosti jsou dostupné
pouze u některých odrůd hrušek.
Cílem této práce bylo použití různých indexů zralosti a jejich rychlosti změn během zrání
plodů, k identifikaci proměnných, které mohou být použity ke stanovení optimální sklizňové
zralosti u 3 evropských a 3 asijských odrůd hrušní.
MATERIÁL A METODY
Bylo sklízeno šest odrůd hrušek (3 evropské 'Conference', 'Boscova lahvice', 'Pařížanka', a 3
asijské odrůdy 'Pung Su', Hosui', 'Chojuro') v pěti postupných týdenních odběrech (pro asijské
odrůdy: I. – 9.8.2013, II. – 15.8.2013, III. – 20.8.2013, IV. – 26.8.2013, V. – 5.9.2013, a pro
evropské odrůdy: I. – 21.8.2013, II. – 30.8.2013, III. – 5.9.2013, IV. – 13.9..2013, V. –
25.9.2013 ). Plody byly získány z ovocného sadu Zahradnické fakulty v Lednici. V těchto
pravidelných pěti časových intervalech byly provedeny odběry vzorků vždy u pěti plodů
u každé odrůdy a u každého odběrového termínu, pro analýzy vybraných jakostních
parametrů. V rámci hodnocení postupného dozrávání plodů hrušek bylo provedeno stanovení
následujících jakostních parametrů: pevnost dužniny penetrometricky, veškeré kyseliny
titračně, rozpustná sušina refraktometricky, škrobový test (Lugolovým roztokem). Byl
vypočten Streifův index zralosti (pevnost/rozpustná sušina x škrob). Pevnost plodů byla
stanovena penetrační technikou na stacionárním elektronickém penetrometru Turoni (Itálie).
Rozpustná sušina byla stanovena refraktometricky (°Brix) digitálním refraktometrem Atago
(Japonsko). Veškeré kyseliny byly stanoveny potenciometrickou titrací 10 g šťávy 0,1 mol.l-1
NaOH do pH 8,1. Ke stanovení škrobového testu byla použita polovina plodu rozříznuta
v nejširší části, která se namočí do Lugolova roztoku (4 g jodu, 10 % KI). Velikost plochy
zbarvení se porovná se standardní stupnicí 1 (modré zbarvení, škrob) až 10 (bez zabarvení,
bez škrobu) EUROFRU (Ctifl, Paris, France). Všechna data byla statisticky vyhodnocena
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analýzou rozptylu a průměry byly porovnány pomocí Tukeyova testu na hladině významnosti
0,05. Pro zpracování výsledků byl použit statistický program Statistica 10 (StatSoft).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Pevnost dužniny plodů hrušek se během zrání u všech odrůd snižovala (tabulka 1), kromě
odrůdy 'Boscova lahvice' a 'Pařížanka', u kterých pevnost dužniny ve všech odběrových
termínech zůstala nezměněna. Nebyl zjištěn statisticky průkazný vliv termínu sklizně na
pevnost dužniny, což potvrzuje i studie podle Blažka a Pištěkové (2009). Stanovení
optimálního termínu sklizně podle parametru pevnosti dužniny není dostačující. Nejvyšší
pevnost dužniny 1,36 ± 0,14 MPa byla zjištěna u odrůdy 'Pařížanka' ve druhém odběrovém
termínu (20.8.2013). Z asijských odrůd vykazovala nejvyšší pevnost odrůda 'Chojuro', u které
došlo k poklesu z počáteční hodnoty pevnosti dužniny z 0,95 ± 0,02 MPa na 0,71 ± 0,11 MPa
v posledním odběrovém termínu. Rychlost měknutí dužniny byla nejvyšší u odrůdy 'Hosui',
kdy došlo v každém odběrovém termínu ke snížení pevnosti o 0,11 MPa (není však statisticky
průkazné). Pevnost plodů je indikátorem stupně zralosti a chuťové kvality odrůd, u kterých je
žádoucí dosažení máslovité konzistence (17,8 N) (SUGAR & EINHORN, 2011). Optimální
sklizňové hodnoty pevnosti dužniny se liší v závislosti od odrůdy a stanoviště. Podle Mitcham
a Mitchell (2007), hrušky odrůdy 'Williamsova' zrají normálně během chladírenského
skladování, pokud dosahují hodnoty pevnosti dužniny v období sklizně 0,80 – 0,88 MPa. Pro
odrůdu 'Boscova lahvice' se uvádí hodnoty pevnosti v období sklizně 0,56 – 0,65 MPa
(SUGAR & BASILE, 2009).
Celková rozpustná sušina má výrazný vliv na senzorické vlastnosti, protože významně
přispívá k chuti hrušek. Stanovení rozpustné sušiny v kombinaci s pevností dužniny, se
ukázalo jako spolehlivé pro stanovení optimální sklizňové zralosti (LITTLE & HOLMES,
2000). Statisticky významný rozdíl v hodnotě refrakce (tabulka 1) plodů mezi jednotlivými
odběrovými termíny byl zjištěn u odrůdy 'Hosui', u které došlo ke zvýšení z počáteční
hodnoty refrakce 10,93 ± 0,17 °Brix na hodnotu 14,56 ± 0,06 °Brix v posledním odběrovém
termínu (P = 0,0003). U odrůdy 'Hosui', 'Chojuro' a 'Boscova lahvice' došlo ke statisticky
vysoce významnému zvýšení rozpustné sušiny v posledním odběrovém termínu oproti
počátečním hodnotám (P < 0,01).
Obsah veškerých kyselin (Tab. 1) se u evropských hrušní pohyboval od 0,14 % ('Conference')
do 0,35 % ('Pařížanka') a u asijských od 0,16 % ('Chojuro') do 0,29 % ('Pung Su'). Nebyl
zjištěn statisticky průkazný vliv termínu sklizně na obsah veškerých kyselin u jednotlivých
odrůd, což omezuje jeho využití ke stanovení sklizňové zralosti (LITTLE & HOLMES,
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2000). Zvýšení celkové rozpustné sušiny během dozrávání plodů bylo spojeno s menším
poklesem celkových kyselin a pevností dužniny.
Tab. 1: Změny pevnosti dužniny, celkové rozpustné sušiny, titrační kyselosti, škrobovém testu
a Streifova indexu u tří asijských a tří evropských odrůd hrušeksklízených v pěti postupných
sklizňových termínech (průměr ± střední chyba průměru). Statisticky nevýznamné rozdíly
v rámci jednotlivých odrůd jsou označeny společnými písmeny
odrůda
Pung Su

Hosui

Chojuro

Pařížanka

Conference

Boscova
lahvice

termín
odběru

rozpustná
sušina
(°Brix)

titrační
kyseliny
(%)

škrobový
test
[1-10]

pevnost
(MPa)

Streifův
index

I

10,43 ± 0,33 a

0,29

b

0,82 ± 0,02

a

8,33 ± 0,33

a

0,86 ± 0,05

a

II

0,72 ± 0,06

a

9,66 ± 0,33

ab

0,61 ± 0,06

a

11,53 ± 0,28 a

0,26 ± 0,02

ab

III

10,7 ± 0,7

a

0,22 ± 0,01

ab

0,71 ± 0,13

a

9,66 ± 0,33

ab

0,65 ± 0,11

a

IV

10,13 ± 0,33 a

0,21 ± 0,01

a

0,72 ± 0,01

a

9,66 ± 0,33

ab

0,7 ± 0,02

a

V

11 ± 0,37

0,22 ± 0,01

ab

0,63 ± 0,14

a

10

b

0,55 ± 0,14

a

I

10,93 ± 0,17 a

0,25

b

0,71 ± 0,01

a

7,33 ± 0,33

a

0,87 ± 0,04

b

II

13,66 ± 0,03 ab

0,2

a

0,63 ± 0,05

a

8,33 ± 0,88

ab

0,53 ± 0,04

a

0,18

a

0,51 ± 0,06

a

8,33 ± 0,33

ab

0,46 ± 0,07

a

a

III

12,7 ± 0,36

IV

12,83 ± 0,63 b

0,17 ± 0,01

a

0,59 ± 0,08

a

9,66 ± 0,16

b

0,46 ± 0,07

a

V

14,56 ± 0,06 c

0,21 ± 0,01

a

0,45 ± 0,04

a

10

b

0,3 ± 0,01

a

I

11,26 ± 0,14 a

0,24 ± 0,01

b

0,95 ± 0,02

a

7

a

1,12 ± 0,03

c

II

b

11,8 ± 0,26

ab

0,16

a

0,94 ± 0,07

a

8,66 ± 0,66

a

0,87 ± 0,03

abc

III

12,4 ± 0,2

abc

0,16 ± 0,01

a

0,89 ± 0,12

a

7,33 ± 0,88

a

0,93 ± 0,03

bc

IV

12,5 ± 0,41

bc

0,16

a

0,73 ± 0,16

a

8,16 ± 0,44

a

0,67 ± 0,14

ab

V

13,03 ± 0,08 c

0,18

a

0,71 ± 0,11

a

9,16 ± 0,6

a

0,51 ± 0,1

a

I

14,83 ± 0,06 ab

0,3

a

1,08 ± 0,08

a

5,33 ± 0,66

ab

1,33 ± 0,13

ab

II

14,06 ± 0,33 a

0,35 ± 0,01

a

1,36 ± 0,14

a

4,5 ± 0,5

a

2,11 ± 0,35

b

III

14,96 ± 0,37 ab

0,29 ± 0,02

a

0,87 ± 0,2

a

7,16 ± 0,44

bc

0,75 ± 0,12

a

IV

16,7 ± 0,3

0,32 ± 0,03

a

0,95 ± 0,14

a

7 ± 0,57

abc

0,78 ± 0,14

a

V

15,76 ± 0,44 bc

0,29 ± 0,03

a

1,08 ± 0,08

a

8 ± 0,57

c

0,81 ± 0,03

a

I

11,3 ± 0,34

ab

0,16 ± 0,03

a

0,91 ± 0,1

a

6,5 ± 0,76

a

1,24 ± 0,28

a

II

0,14 ± 0,01

a

0,96 ± 0,04

a

7±1

a

1,38 ± 0,26

a

c

9,96 ± 0,24

a

III

11,13 ± 0,5

ab

0,14

a

1,08 ± 0,14

a

8,33 ± 0,33

ab

1,12 ± 0,17

a

IV

12,53 ± 0,26 b

0,14

a

0,71 ± 0,1

a

8,33 ± 0,33

ab

0,65 ± 0,12

a

V

11,7 ± 0,4

b

0,08

a

0,74 ± 0,05

a

10

b

0,6 ± 0,05

a

I

11,76 ± 0,06 a

0,18

ab

0,83 ± 0,16

a

5,5 ± 0,28

ab

1,24 ± 0,25

ab

II

11,86 ± 0,39 a

0,21 ± 0,01

ab

0,85 ± 0,07

a

4 ± 0,28

a

1,72 ± 0,18

b

III

12,7 ± 0,2

ab

0,17

ab

0,86 ± 0,13

a

6,91 ± 0,65

bc

0,93 ± 0,12

ab

IV

13 ± 0,11

ab

0,21 ± 0,01

b

0,83 ± 0,12

a

6,08 ± 0,22

ab

1,01 ± 0,18

ab

V

13,66 ± 0,37 b

0,16 ± 0,01

a

0,89 ± 0,07

a

8,33 ± 0,66

c

0,74 ± 0,02

a
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Škrobový test se používá mnoho let k označení zahájení sklizně, tj. když průměrný vzorek
škrobu se snížil na dvě třetiny maximálního barevného pokrytí. Obr. 1 ukazuje průběh
Streifova indexu pro asijské odrůdy hrušek, Obr. 2 pro evropské odrůdy hrušek. Podle Streifa
(1996) je konverze škrobu nejdůležitější pro stanovení optimální sklizňové zralosti. To se
odráží také ve Streifově vzorci, kde počátek vymizení škrobu má velmi vysoký vliv na
výsledky. Byl zjištěn významný pokles hodnoty Streifova indexu u odrůdy Chojuro
z počáteční hodnoty 1,12 ± 0,03 na 0,51 ± 0,10 v posledním odběrovém termínu (Tab.1).
Z grafů je patrné, že evropské a asijské odrůdy vykazují typické křivky. Asijské odrůdy mají
nižší hodnoty Streifova indexu. Křivka je strmá a více lineární u odrůd s nižší konverzí škrobu
a proto jsou hodnoty indexu pro optimální sklizňovou zralost vyšší. Zatímco odrůdy
vykazující sigmoidní křivku mají nižší index v poslední, více ploché části křivky. Což podle
Streifa (1996) odpovídá hodnotě 0,46 pro odrůdu 'Hosui' a 0,7 pro 'Chojuro' a 'Pung Su'.
Asijské hrušky dosahovaly těchto hodnot v období od 20. do 26.8.2013. Podle Johnson &
Luton (1996) je pro odrůdu 'Conference' hodnota Streifova indexu rovna 0,8. Optimální
sklizňový termín pro evropské odrůdy hrušek je v termínu od 5.9.2013 do 13.9.2013 což
odpovídá hodnotám indexu 0,77 pro odrůdu 'Pařížanka', 0,89 pro odrůdu 'Conference' a 0,97
pro 'Boscovu lahvici'.
Wilksov o lambda=,07621, F(40, 116,13)=2,3371, p=,00023
Vertikální sloupce označují 0,95 interv aly spolehliv osti
1,4
1,2

Streifův index

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

I

II

III

IV

V

odběr

odrůda
Pung Su
odrůda
Hosui
odrůda
Chojuro

Obr. 1: Průběh Streifova indexu u asijských odrůd hrušek Pyrus pyrifolia Nakai. Svislice
u každého bodu představuje střední chybu průměru (n=5).
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Wilksov o lambda=,24917, F(40, 116,13)=1,0901, p=,35347
Vertikální sloupce označují 0,95 interv aly spolehliv osti
3,0

2,5

Streifův index

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

I

II

III

IV

V

odběr

odrůda
Pařížanka
odrůda
Konf erence
odrůda
Boscov a lahv ice

Obr. 2: Průběh Streifova indexu u evropských odrůd hrušek Pyrus communis L. Svislice
u každého bodu představuje střední chybu průměru (n=5).
ZÁVĚR
Stupeň zralosti je důležitým faktorem, který ovlivňuje jakost plodů určených pro skladování
a dozrávání. Proto je důležité, aby byly plody sklízeny v odpovídajícím stupni zralosti.
Nejlepší konzumní kvalita plodů hrušek je spojena s nízkým obsahem škrobu a vysokým
obsahem rozpustné sušiny při sklizni. Na základě metod, použitých k hodnocení zralosti
plodů hrušek a zapojením těchto parametrů do výpočtu Streifova indexu, lze označit termín
od 20. do 26.8.2013 u asijských odrůd a odběrový termín od 5.9.2013 do 13.9.2013
u evropských odrůd hrušní jako optimální pro následné skladování a dozrávání odrůd hrušek.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek vznikl za podpory Interní grantové agentury č. 5/2013/591.
SOUHRN
Kvalita a potenciál zrání hrušek je úzce spjat se sklizňovou zralostí plodů. Stupeň zralosti
v době sklizně, má přímý vliv na dobu, po kterou mohou být plody uloženy bez významnější
ztráty kvality. Plody ze tří asijských odrůd hrušek (Pyrus pyrifolia) 'Pung Su', 'Hosui'
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a 'Chojuro' a tři evropských odrůd hrušek (Pyrus communis) odrůd 'Conference', 'Boscova
lahvice', 'Pařížanka' byly sklizeny v průběhu zrání v pěti postupných týdenních odběrech.
Změny v pevnosti, celková rozpustná sušina, titrační kyselost, škrobový test byly hodnoceny
pro určení optimálního termínu sklizně. Z těchto parametrů byl vypočten index zralosti podle
Streifa: 'Hosui' 0,46; 'Chojuro' a 'Pung Su '0,7, 'Pařížanka' 0,77; 'Conference' 0,89 a 'Boscova
lahvice' 0,97. Nebyl zjištěn statisticky průkazný vliv termínu sklizně na pevnost dužniny
a titrační kyselost u jednotlivých odrůd hrušek. Vyšší tempo růstu celkové rozpustné sušiny
bylo spojeno s menším poklesem obsah veškerých kyselin a pevnosti.
Klíčová slova: hrušky, pevnost, celková rozpustná sušina, Streifův index, škrobový test,
sklizeň
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VYUŽITÍ FT-NIR SPEKTROMETRIE
PŘI POSUZOVÁNÍ SKLADOVANÉHO MEDU
CLASSIFICATION OF STORED HONEY
BY DISCRIMINANT ANALYSIS FT-NIR SPECTROSCOPY
Michaela Králová – Eva Zajícová – Zuzana Procházková –
Klára Bartáková – 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 honey by Fourier transform near
infrared spectroscopy method (FT-NIRs). In total, 11 analysed honey samples came directly
from bee-keepers from the Czech Republic. The samples were stored at different conditions:
at laboratory temperature (21 ± 3 °C) on light and in darkness and at refrigerated temperature
(3 ± 1 °C). The spectra of samples were measured on the integration sphere in reflectance
mode with the use of transflectance cell 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 the spectra of honey stored two years consecutively and between
different storage conditions.
Keywords: discriminant analysis, honey, near infrared spectroscopy
ÚVOD
V posledních letech v souvislosti se vzrůstajícím zájmem o zdravé stravování je viditelný
trend návratu k tradičním potravinám. Med jako jedna z mála potravin živočišného původu se
dostává ke spotřebiteli v přirozené podobě, bez technologických úprav, což je spotřebiteli
vysoce ceněno. Med je odjakživa vnímán jako ryze přírodní potravina s mnoha blahodárnými
účinky na lidské zdraví (Procházková et al., 2012). V legislativě ČR jsou fyzikální a chemické
požadavky na med zakotveny ve Vyhlášce č. 76/2003 Sb. v platném znění. Med je nutné
skladovat v těsně uzavřeném obalu (např. sklo, plast), aby nepřijímal vlhkost ze vzduchu.
Neměl by být na světle. Správná teplota je nejdůležitější podmínkou pro dlouhodobé
skladování medu. Optimální teploty se pohybují mezi 10 – 15 °C (max. do 20 °C) a relativní
vlhkosti do 70 %. Čím je teplota nižší, dochází k zpomalení všech biochemických reakcí
(Steinhauserová, 2003).
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Blízká infračervená spektrometrie (NIRs) představuje jednu z metod, která je schopna
v reálném čase měřit vstupní suroviny až po konečný výrobek. NIR je běžně používána
pro kvantitativní stanovení řady fyzikálně-chemických parametrů a současně pro hodnocení
kvality potravin (Woodcock et al., 2007). Spotřebitelé stále častěji vyhledávají kvalitu
a bezpečné potraviny a očekávají, že výrobci a maloobchodníci poskytnou výrobky vysoké
jakosti (Cen a He, 2007). Cílem práce bylo využití diskriminační analýzy metodou blízké
infračervené spektrometrie při posouzení různých podmínek skladování medů.
MATERIÁL A METODY
Celkem bylo vyšetřeno 11 vzorků českých medů. Všechny vzorky byly skladovány za
různých podmínek: při laboratorní teplotě na světle (21 ± 3 °C), při laboratorní teplotě ve tmě
(21 ± 3 °C) a chladírenské teplotě (3 ± 1 °C). Před měřením byl každý med homogenizován
důkladným promícháním. Měření vzorků probíhalo v roce 2006 a 2007 na spektrometru FTNIR 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
s použitím transflektanční kyvety o tloušťce vrstvy 0,5 mm. Každý vzorek medu byl změřen
třikrát a pro kalibraci bylo použito průměrné spektrum. 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, spektrum bez matematických úprav
a rozsah regionu 9881,46 – 4119,21 cm-1.

Obr. 1: Spektra medů skladovaných za různých podmínek naměřená v roce 2006
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Metoda diskriminační analýzy byla použita pro posouzení způsobu skladování medů
za různých podmínek. Byla porovnána spektra medů skladovaných při laboratorní teplotě
na světle, ve tmě a při chladírenské teplotě po roce skladování. Příklady spekter medů jsou
uvedeny na Obr. 1 a 2.

Obr. 2: Spektra medů skladovaných za různých podmínek naměřená v roce 2007
Jedno spektrum vzorku medu skladovaného při chladírenské teplotě v roce 2006 bylo
zařazeno do skupiny medů skladovaných ve tmě. Metoda diskriminační analýzy naznačila
rozlišení do jednotlivých clusterů, ty však byly umístěny blízko sebe (viz Obr. 3).

Obr. 3: Diskriminační analýza spekter medů skladovaných v chladničce (□) a ve tmě (∆)
naměřených v roce 2006
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U vzorků medů, které byly proměřeny po roce skladování za výše uvedených podmínek,
došlo k zařazení všech spekter vždy do správné skupiny. Zřetelné průkazné rozdělení skupin
po roce skladování je uvedeno na Obr. 4. V každém vymezeném obdélníku v diagonálním
uspořádání je umístěn daný cluster pro jednotlivé třídy medů.

Obr. 4: Diskriminační analýza spekter medů skladovaných na světle (□), ve tmě (∆) a
v chladničce (o) naměřených v roce 2007
U všech kalibračních modelů byla nalezena 100% variabilita i v případě porovnání vždy
stejných podmínek skladování mezi oběma roky.
Diskriminační analýza NIR spektrometrie 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. 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).
Diskriminační analýza FT-NIR spektrometrií byla použita pro odlišení vzorků tvarůžků
skladovaných za různých teplot Královou et al. (2014).
Diskriminační analýza představuje nejen vhodnou metodu po posouzení podmínek
skladování, ale je významná také v oblasti geografického určení medů, jak popisuje
Woodcock et al. (2007). Uvedení autoři popisují, že medy byly správně zařazeny dle země
původu s vysokou pravděpodobností. Obdobnou problematikou se zabýval také Davies et al.
(2002).
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ZÁVĚR
Metoda

diskriminační

analýzy

představuje

jednu

z moderních,

nedestruktivních,

kvalitativních metod FT-NIR spektrometrie vhodných pro posouzení způsobu skladování
medů. Pro medy skladované za různých podmínek byla nalezena vždy 100% variabilita.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za podpory výzkumného záměru MSM6215712402 Veterinární aspekty
bezpečnosti a kvality potravin.
SOUHRN
Cílem práce bylo využití diskriminační analýzy metodou blízké infračervené spektrometrie
s Fourierovou transformací pro posouzení podmínek skladování medu. Bylo vyšetřeno
11 vzorků medů, které byly získány od včelařů z České republiky. Vzorky byly skladovány
za různých podmínek: při laboratorní teplotě (21 ± 3 °C) na světle, ve tmě a při chladírenské
teplotě (3 ± 1 °C). Spektra vzorků byla měřena na integrační sféře v režimu reflektance
s použitím transflektanční kyvety ve spektrálním rozsahu 10 000 – 4000 cm-1 se 100 scany
a 10 Principal component. Mezi spektry medů skladovaných dva roky po sobě a současně
mezi různými skladovacími podmínkami byla popsána vysoká variabilita.
Klíčová slova: diskriminační analýza, med, blízká infračervená spektrometrie
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KVALITA PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ
S POUŽITÍM ALTERNATIVNÍCH SLADIDEL
QUALITY OF BREAD PRODUCTS USING ALTERNATIVE SWEETENED
Jindřiška Kučerová – Viera Šottníková – Aneta Jackowská
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
The influence of sugar substitutes on the sensory quality of baked products was assessed. For
production was used five different kinds of added sweeteners. The amount of added
sweeteners have been adjusted to match the sweetness of sugar. The rolls with added sugar
were used as a control. The quality of the products was determined by sensory analysis. The
descriptors included roll appearance and shape, crust colour, crumb elasticity, aroma,
sweetness and the overall taste. The highest values were assigned to the reference rolls with
sugar and to the rolls with the addition of Sweet 2000. Most deficiencies were indicated in the
Sorbit samples. Sweetener Clara was the color of the crust assessed comparably with control
for other sweeteners showed a statistically significant difference (p<0.5) compared to the
control in a worse color.
Keywords: sugar substitute, sweetener, baking experiment, sugar, sensory analysis
ÚVOD
Náhražky cukru neboli alternativní sladidla jsou látky, které mají podobné vlastnosti i použití
jako cukr. Umělá sladidla, vyráběná synteticky, mají sladivost mnohonásobně vyšší než je
sladivost sacharosy a zanedbatelnou energetickou hodnotu. Nahrazení cukru pouze jedním
druhem sladidla způsobí výrazné zhoršení většiny parametrů, zejména chuti (Hui, 2006).
Umělá sladidla se často kombinují s přírodními sladidly, polyoly, která maskují jejich hořkou
chuť. Jejich sladivost je v průměru o polovinu nižší než má sacharosa, ale výrobku dodají
objem. Vhodnou kombinací sladidel a jejich poměrem lze výrazně zlepšit jejich senzorickou
kvalitu (Schiffman et al., 2007). Přírodní sladidla mají nižší sladivost než cukr, proto jejich
konzumaci musíme zahrnout do energetického příjmu. Zájem o výrobky s alternativními
sladidly je zejména mezi lidmi trpícím diabetem a těmi, kteří se snaží kontrolovat svou
tělesnou hmotnost.
MATERIÁL A METODY
Pro pekařské pokusy byly použity následující směsi sladidel.
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Cukren – jedná se o stolní sladidlo v prášku na bázi sukralosy. Je vhodné i pro diabetiky
v rámci stanoveného dietního režimu a pro redukční dietu. Jedna lžička sladidla je srovnatelná
s 2, 9 g cukru. Energetická hodnota na 100 g sladidla je 1693 kJ/398 kcal.
Sweet 2000 jedná se o sladidlo složené z fruktosy a acesulfamu K (1,5%). Výrobky jsou
vhodné pro diabetiky i v rámci diet doporučených lékařem. Doporučená denní dávka činí
maximálně 50 g. Je 4krát sladší než cukr, má pouze čtvrtinu jeho kalorií. Energetická hodnota
na 100 g sladidla je 1670 kJ/399 kcal.
Clara jedná se o sladidlo složené z fruktosy, laktosy a acesulfamu K. Je určeno pro přípravu
pečiva, dortů a cukroví, pudinků, kompotů, džemů a marmelád i k přímému slazení. Je
vhodné pro diabetiky i v rámci diet. Při tepelné úpravě neztrácí svou sladkost a nezanechává
pachuť. Sladidlo je méně sladké než cukr, 100 g sladidla Clara nahradí 63 g cukru.
Energetická hodnota na 100 g sladidla je 1697 kJ/406 kcal.
Kandisin je stolní sladidlo v tekuté formě na bázi cyklamátu a sacharinu. Je vhodné pro
pečení a vaření, ke slazení ovoce, ovocných a zeleninových salátů a dezertů. Objem balení je
125 ml, nahradí 1, 6 kg cukru. Energetická hodnota na 100 ml sladidla je 166 kJ/39 kcal.
Sorbit jsou jemné granulky sorbitolu. Je vhodný zejména pro přípravu těst na pečení
moučníků, dia výrobků, cukrovinek, pro konzervaci ovoce, ale i pro přímé slazení (Kroger,
2006). Dosahuje asi 60% sladivosti cukru. Při vysokých teplotách neztrácí svou sladkou chuť.
Je vyráběn v tekuté i práškové formě. Jeho nadměrná konzumace nad 50 g/den, může vyvolat
laxativní účinky. Energetická hodnota na 100 g sladidla je 1000 kJ/239 kcal.
Z dalších surovin byla použita mouka pšeničná hladká z obchodní sítě PENAM, zakoupená
v tržní síti Albert, Čerstvé droždí NOLi, výrobce Lesaffre Česko, cukr krystal, výrobce Česká
Republika, tuk Hera, výrobce Unilever, česká vejce (velikost M) z tržní sítě, jedlá kamenná
sůl s jodem, jemně mletá, mléko Populár trvanlivé polotučné, výrobce Olma a.s. Česká
Republika, sušené mléko nízkotučné, výrobce Promil Česká Republika.
Analýzy byly provedeny na Ústavu technologie potravin (ÚTP) Mendelovy univerzity v Brně.
Stanovoval se obsah mokrého lepku ČSN ISO 56 0512-10, číslo poklesu ČSN ISO 3093
(461026), vlhkost mouky ČSN 56 0512-7, obsah popela ČSN 56 0512-8, sedimentační index
ČSN EN ISO 5529, obsah bílkovin přístroji Inframatic 8100, vaznost mouky na přístroji
Valorigraf. ČSN ISO 5530-3.
Pokusné pečení se uskutečnilo v technologické laboratoři ÚTP s použitím pece s kynárnou
polské firmy Zaklad Badawczy Przemyslu Piekarskiego. Standardní výrobky byly upečeny
s cukrem (sacharosou), do ostatních těst bylo přidáno místo cukru sladidlo v takovém
množství, aby odpovídalo sladivosti sacharosy.
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Receptura pekařského pokusu: hladká mouka pšeničná–500 g, tuk–40 g, cukr krupice nebo
sladidlo–30 g/ přepočet na sladivost sacharosy, vejce–2 ks, droždí–21 g, mléko–150 ml.
Postup pekařského pokusu: hnětení ve hnětači SP–100D po dobu 1 minuty, rychlost turbo,
zrání těsta 20 min v laboratorní kynárně při teplotě 32° C ± 1 °C a relativní vlhkost 80 % ±
5 %. Tvarování na klonky o hmotnosti 80 g, kynutí 25 minut v kynárně. Po dokynutí se
výrobky sázely do zapářené pece vyhřáté na teplotu 230 ° C. Po upečení se výrobky nechaly
jednu hodinu vychladnout při laboratorní teplotě. Poté byla zjištěna hmotnost pečiva, objem,
tvar a vypočtena výtěžnost těsta, výtěžnost pečiva a zjištěny ztráty pečením.
Senzorického hodnocení se zúčastnilo 29 hodnotitelů. Hodnocení probíhalo dle podmínek
senzorické analýzy. K hodnocení byla použita grafická nestrukturovaná stupnice o délce
100 mm. Každý milimetr stupnice odpovídal jednomu bodu. Byly hodnoceny znaky: vzhled
a tvar výrobku, barva kůrky, pružnost střídy, vůně a sladkost a celková chuť.
Pro statistické zpracování výsledků byl použit Friedmanův a Wilcoxonův test. Pro výpočty
byl použit Microsoft Office Excel 2007, Statistika 8.0.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Laboratorní vyhodnocení mouky
Použitá mouka k pekařským pokusům měla vlhkost 13,3 %, obsah popela 0,58 % v suš.,
obsah N – látek 11,8 % v suš., Zelenyho test 35,7 ml, číslo poklesu 327 s, obsah mokrého
lepku 32,5 %. Vaznost mouky stanovená valorigrafem byla 65 %. Mouka vyhovuje vyhlášce
333/1997 Sb. a normě ČSN 46 1100-2 Obiloviny potravinářské, část 2: pšenice potravinářská
pro pekárenské využití. Rovněž obsah mokrého lepku je nad doporučenou hodnotou
minimálně 30 % v sušině.
Vyhodnocení pekařského pokusu
Výsledky pekařského pokusu jsou uvedeny v Tab.1. Všechna těsta se nelepila. Použití
sladidel ovlivnilo pružnost těsta. Těsto po přídavku Cukrenu bylo méně pružné, málo pružné
po použití sladidla Clara a Kandisinu, nepružné bylo po použití Sorbitu. Výtěžnost těsta
závisela na použitém sladidle. Výtěžnost vyšší než u kontroly (166,2 %) byla zaznamenána
u přídavku sladidel Sorbit (176,7 %) a Clara (173,8 %), u ostatních sladidel se příliš nelišila
od výtěžnosti kontroly. Hmotnost pečiva byla přepočtena na jeho výtěžnost. Nejvyšší
výtěžnosti dosáhlo pečivo s přídavkem sladidel Sweet 2000 a Sorbit (164,4 %). Objemová
výtěžnost byla nejvyšší u sladidla Sweet 2000 532 ml/100g pečiva. Nejvyšší ztráty pečením
13,3 % byly zjištěny u sladidla Cukren.
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Tab. 1: Vyhodnocení pekařského pokusu
Parametr

Kontrola Cukren

Sweet 2000 Clara

Kandisin

Sorbit

Pružnost těsta
Výtěžnost těsta (%)
Výtěžnost pečiva (%)
Objemová výtěžnost
(ml/100g pečiva)
Poměrové číslo (v/d)
Ztráta pečením (%)

pružné

méně pružné

pružné

málo pružné

málo pružné

nepružné

166,2
159,5
506

168,1
145,7
430

160,4
164,4
532

173,8
158,8
466

159,7
146,2
420

176,7
164,4
302

0,57
4,0

0,54
13,3

0,71
9,9

0,79
8,6

0,81
8,5

0,63
6,9

Senzorické hodnocení sladidel oproti kontrole je znázorněno paprskovými grafy (Obr. 1-5).

Obr. 1: Sladidlo Cukren

Obr. 2: Sladidlo Sweet 2000

Obr. 3: Sladidlo Sorbit

Obr. 4: Sladidlo Kandisin
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Obr. 5: Sladidlo Clara
V deskriptoru vzhled a tvar výrobku bylo zjištěno statisticky průkazné zhoršení (p<0,05)
u sladidla Sorbit oproti kontrole.

Sladidlo Sweet 2000 a Clara posuzovaný deskriptor

ovlivnilo pozitivně, klonky byly dobře nakynuté a byly hodnoceny statisticky významně lépe
(p<0,05) než kontrola. V barvě kůrky bylo sladidlo Clara hodnoceno srovnatelně s kontrolou,
u ostatních sladidel byl prokázán statistický průkazný rozdíl (p<0,5) oproti kontrole ve
zhoršené barvě. Pečivo bylo příliš světlé. V deskriptoru pružnost střídy bylo zjištěno zhoršení
pružnosti statisticky průkazně (p<0,5) u všech sladidel oproti kontrole kromě sladidla Sweet
2000. V deskriptoru sladkost se od kontroly statisticky významně (p<0,5) lišily 4 vzorky.
Přídavek sladidel významně ovlivnil chuť výrobků. Celkovou chuť negativně ovlivnil
přídavek sladidla Kandisin a Sorbit (p<0,5).
Z výsledků senzorické analýzy vyplývá, že nejlépe byla hodnocena kontrola, mouka se 100%
obsahem sacharosy (Obr.1–5). Zjištění je v souladu s výsledky jiných studií (Campbell, Bell,
2011, Frugia et al., 2001). Ze všech sladidel bylo ve většině parametrů hodnoceno nejlépe
sladidlo Sweet 2000 a druhým nejlépe hodnoceným sladidlem byla Clara, obě sladidla
obsahují Acesulfam K. Frugia et al., 2001 uvádějí, že sladidla s obsahem acesulfamu K jsou
senzoricky hodnocena lépe než sladidla s obsahem sukralosy, což se potvrdilo i v našem
případě.
ZÁVĚR
Pokusy prokázaly, že přídavek sladidel do pekařských výrobků má vliv na jejich senzorickou
jakost. Výrobky s přídavky sladidel byly hodnoceny jako vyhovující. Po použití sladidla
Sweet 2000 bylo dosaženo velmi podobných výsledků jako při použití cukru.
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SOUHRN
Byl posouzen vliv náhražek cukru na senzorickou jakost pekařských výrobků. Pro výrobu
byla použita sladidla: Cukren, Sweet 2000, Clara, Kandisin a Sorbit. Množství přidaného
sladidla bylo přepočteno tak, aby odpovídalo sladivosti cukru. Bulky s přídavkem cukru
sloužily jako kontrola. Kvalita bulek byla posouzena senzorickou analýzou. Posuzovány byly
deskriptory: celkový vzhled a tvar pečiva, barva kůrky, pružnost střídy, vůně, sladkost
a celková chuť. Nejlépe byla hodnocena kontrola a vzorky se sladidlem Sweet 2000. Nejvíce
nedostatků bylo u vzorků se sladidlem Sorbit. Sladidlo Clara bylo v barvě kůrky hodnoceno
srovnatelně s kontrolou, u ostatních sladidel byl prokázán statistický průkazný rozdíl (p<0,5)
oproti kontrole ve zhoršené barvě.
Klíčová slova: náhražka cukru, sladidlo, pekařský pokus, cukr, senzorická analýza
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VLIV GENOTYPU NA CHEMICKÉ SLOŽENÍ M. QUADRICEPS FEMORIS
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ABSTRACT
The aim of the experiment was to define the effect of genotype on the chemical composition
of the Quadriceps femoris muscle in lambs reared under organic farming conditions. An
integral part of the experiment was to evaluate the growth and basic characteristics of carcass
value. The experimental animals were 24 single male crossbred lambs. Three different
genotypes of Suffolk-sired crossbreds were included in the experiment: F1 Suffolk-Charollais
(SF 50 CH 50, n=8), F2 Suffolk-Charollais (SF 75 CH 25, n=8) and F1 Suffolk-Improved
Walachian (SF 50 IW 50, n=8). The genotype did not have any effect on age at slaughter,
daily gain and carcass yield. However, compared to other genotypes, the SF 75 CH 25 lambs
displayed a significantly lower live weight at slaughter, lower cold carcass weight and lower
content of kidney fat. In terms of chemical composition of the Quadriceps femoris muscle, in
this case the genotype had no significant effect on contents of dry matter, intramuscular fat
and ash. However this factor had a significant effect on protein content. Finally, it should be
added that the meat of all observed groups of lambs can be considered as lean, due to the fact
that in any of groups of lambs the limit of 5% of the IMT content was not exceeded.
Keywords: Lamb, crossbreed, Suffolk, Charollais, Improved Wallachian, chemical
composition of meat, organic farming
ÚVOD
Plemena suffolk (SF) a charollais (CH) patří mezi významná plemena ovcí chovaná v ČR,
když plemeno SF je v současnosti nejpočetnějším čistokrevným plemenem zde chovaným.
Ovce plemene SF jsou v ČR chovány v podstatě ve všech výrobních oblastech, a to buď jako
čistokrevné plemeno, nebo jsou berani tohoto plemene využíváni v otcovské pozici pro
užitkové křížení s cílem zvýšení růstové schopnosti a zlepšení jatečné hodnoty. Naproti tomu
ovce plemene CH jsou chovány především v příznivějších klimatických podmínkách
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a zpravidla v čistokrevné formě. V poslední době se začalo toto plemeno také chovat
i v podhorských a horských oblastech. V souvislosti s výše uvedeným je však nutno
konstatovat, že jehňata tohoto plemene jsou po porodu poměrně málo ovlněná, když
v nepříznivých klimatických podmínkách tato skutečnost může vést k podchlazení či zhoršení
zdravotního stavu. S ohledem na výše uvedené proto mnoho farem v podhorských a horských
oblastech začalo využívat bahnice plemene CH v užitkovém křížení s berany plemene SF.
Ovce zušlechtěná valaška (ZV) patří u nás mezi minoritní plemena, když část jeho populace
se dojí. Nicméně většina populace ZV se chová pro produkci jatečných jehňat. V případě této
produkce je mnohdy aplikováno užitkové křížení, přičemž v rámci tohoto křížení jsou
poměrně často využíváni berani plemene SF.
Růst a jatečná hodnota jehňat jsou především ovlivňovány výživou, zdravotním stavem,
plemenem a pohlavím (Da Cunha et al., 2000; Kuchtík a Horák, 2001). Chemické složení
masa jehňat také především ovlivňují výše uvedené faktory (Kuchtík et. al., 1996), přičemž
Kremer et al. (2004) uvádějí, že poměrně významným faktorem je také živá hmotnost jehňat
při porážce.
Cílem experimentu bylo zhodnotit vliv genotypu na chemické složení m. quadriceps femoris
u jehňat odchovaných v ekologickém režimu. Nedílnou součástí experimentu bylo
i zhodnocení růstu a základních ukazatelů jatečné hodnoty jehňat.
MATERIÁL A METODIKA
Experiment byl realizován na ekologické ovčí farmě v Růžďce. Celkem bylo hodnoceno
24 kusů beránků jedináčků následujících kříženců: kříženci F1 suffolk x charollais (SF 50 CH
50, n = 8), kříženci F2 suffolk x charollais (SF 75 CH 25, n = 8) a kříženci F1 suffolk
x zušlechtěná valaška (SF 50 ZV 50, n = 8). Porody jehňat probíhaly ve stáji, v druhé
polovině ledna. V období od jejich narození až do konce dubna byla všechna jehňata chována
ve stáji s jejich matkami. Denní krmná dávka jehňat v tomto období se skládala z mateřského
mléka (ad libitum), když jehňata měla volný přístup ke krmivu, jež bylo podáváno matkám.
Odstav jehňat byl realizován v průběhu poslední dekády měsíce dubna. Od 1. května až do
porážky byla všechna jehňata chována na pastvě. V tomto období se jejich denní krmná
skládala z pastvy (ad libitum), lučního sena (ad libitum) a ekologického minerálního lizu (ad
libitum). V průběhu experimentu byla všechna jehňata chována v jednom stádu za stejných
podmínek, bez podstatných rozdílů ve výživě nebo managementu.
Živá hmotnost (ŽH), věk při porážce a průměrný denní přírůstek (DP) byly hodnoceny v den
porážky. Následující den, po zchlazení JUT po dobu cca 24 hodin, byly hodnoceny hmotnost
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jatečně upraveného těla (JUT), výtěžnost JUT, podíl ledvinového tuku a také byly odebrány
vzorky m. quadriceps femoris pro následné chemické analýzy. Chemické analýzy
m. quadriceps femoris byly realizovány standardními laboratorními metodami. Statistická
analýza byla realizována s využitím STATISTICA CZ verze 6.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Z Tab.1. především vyplývá, že genotyp měl průkazný vliv na ŽH jehňat při porážce
a hmotnost JUT za studena, když nejvyšší ŽH při porážce a hmotnost JUT byla zjištěna
u kříženců SF 50 CH 50. Naproti tomu nejnižší ŽH při porážce a nejnižší hmotnost JUT byly
v obou případech zjištěny u kříženců SF 75 CH 25. Nicméně genotyp neměl průkazný vliv na
růst jehňat, když průměrné DP se pohybovaly od 190.8 g do 198.3 g v závislosti na sledované
skupině. Obecně lze však konstatovat, že průměrné DP byly u všech sledovaných skupin
kříženců s plemenem SF poměrně nízké ve srovnání s výsledky, jež uvádějí u různých
kříženců s plemenem SF Bianchi et al. (2003) a Snowder a Duckett (2003). Poměrně nízké
průměrné DP jehňat v rámci našeho sledování je možno vysvětlit jejich poměrně extenzivní
výživou a relativně nepříznivými klimatickými podmínkami (vysoké srážky a nízké noční
teploty). Na druhou stranu je však nutno dodat, že námi zjištěné průměrné DP jehňat jsou
srovnatelné s přírůstky jehňat kříženců se SF, jež uvádějí Fantová a Čislíkovská (1991)
a Da Cunha et al. (2000).
Tab. 1: Vliv genotypu na růst a základní ukazatele jatečné hodnoty jehňat
Ukazatel
ŽH při narození (kg)
ŽH při porážce (kg)
Věk při porážce (dny)
Denní přírůstek (g)
Hmotnost JUT (kg)
Výtěžnost JUT (%)
Ledvinový tuk (%)

± SEM
± SEM
± SEM
± SEM
± SEM
± SEM
± SEM

SF 75 CH 25
3.8 ± 0.38
32.1Aa ± 1.08
150.0 ± 16.5
198.3 ± 12.09
14.1Aa ± 0.49
43.79 ± 0.33
0.11A ± 0.02

Genotyp
SF 50 CH 50
4.1 ± 0.26
38.4B ± 1.70
181.0 ± 10.93
190.8 ± 4.33
16.8B ± 0.59
44.10 ± 0.89
0.29B ± 0.05

SF 50 ZV 50
4.1 ± 0.33
37.1b ± 1.67
173.8 ± 12.78
193.9 ± 9.16
16.0b ± 0.61
43.27 ± 0.94
0.20 ± 0.02

ŽH = živá hmotnost; JUT = jatečně upravený trup; a, b - P ≤ 0,05; A, B - P ≤ 0,01

Genotyp také neměl průkazný vliv na výtěžnost JUT, což je v souladu s výsledky, jež uvádějí
Kuchtík a Horák (2001) a Gutiérrez et al. (2005). Naproti tomu Rhee et al. (2003) a Kremer et
al. (2004) zaznamenali průkazný vliv genotypu na tento ukazatel. Co se týče podílu
ledvinového tuku, jeho průkazně nejvyšší podíl byl zjištěn u kříženců SF 50 CH 50. Dle
našeho názoru byly podíly ledvinového tuku u jednotlivých genotypů v rámci našeho
experimentu především ovlivněny rozdílnou průměrnou ŽH jednotlivých skupin jehňat při
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porážce. Podíly ledvinového tuku se v rámci našeho sledování pohybovaly v rozmezí 0.11 až
0.29 %,, což odpovídá údajům, které uvádějí Archimede et al. (2008), když v rámci jejich
sledování se podíly ledvinového tuku postupně zvyšovaly v závislosti na přídavku jadrných
krmiv.
Z hodnocení chemického složení m. quadriceps femoris (Tab. 2), především vyplývá, že
genotyp neměl průkazný vliv na obsahy sušiny, IMT a popelovin. Obsahy sušiny byly u všech
skupin kříženců s plemenem SF téměř totožné a jejich hodnoty byly srovnatelné s údaji, jež
uvádějí Kuchtík et al. (1996) a Foti et al. (2005). Obsahy IMT se v rámci naší studie
pohybovaly v rozmezí 2.1 až 2.7 %, což jsou srovnatelné hodnoty s údaji, které uvádějí
Kuchtík et al. (1996) v různých svalech u jehňat plemene charollais a merino. Food Advisory
Committee (1990) uvádí, že pokud je obsah IMT v mase nižší než 5 %, dané maso je možno
považovat za libové. Respektujíce výše uvedené je proto nutno dodat, že jehněčí maso všech
tří sledovaných skupin jehňat je možno také považovat za libové, vzhledem ke skutečnosti, že
ani u jedné skupiny nebyla překročena limitní hranice 5 % obsahu IMT. Obsahy popelovin
v rámci našeho sledování se pohybovaly v rozmezí 1.1 až 1.2 %, což jsou srovnatelné
hodnoty s údaji, které uvádějí Kuchtík et al. (1996). Závěrem k chemickému složení
m. quadriceps femoris je nezbytné konstatovat, že genotyp sice průkazně ovlivňoval obsahy
bílkovin v tomto svalu, nicméně tato skutečnost byla, dle našeho názoru, především ovlivněna
jak nejnižší ŽH při porážce, tak nejnižší hmotností JUT jehňat kříženců SF 75 CH 25
u kterých byl také zjištěn nejnižší obsah bílkovin. Výše uvedené vysvětlení je také v souladu
se závěry, které uvádějí Kremer et al. (2004).
Tab. 2: Vliv genotypu na chemické složení m. quadriceps femoris
Genotyp
Ukazatel
SF 75 CH 25
SF 50 CH 50
SF 50 ZV 50
Sušina (%)
23.17 ± 26.0
23.22 ± 28.3
± SEM 23.42 ± 18.7
IMT (%)
2.69 ± 15.3
2.12 ± 22.7
2.28 ± 31.1
± SEM
a
b
Bílkoviny (%)
19.79 ± 10.2
19.701b ± 13.6
± SEM 19.24 ± 19.4
Popeloviny (%)
1.12 ± 0.1
1.12 ± 0.1
1.49 ± 0.1
± SEM
IMT = intramuskulární tukt; a, b - P ≤ 0,05.

ZÁVĚR
Z našeho experimentu vyplývá, že genotyp neměl žádný průkazný vliv na věk při porážce,
průměrný denní přírůstek a jatečnou výtěžnost. Nicméně u jehňat SF 75 CH 25 byla zjištěna
průkazně nižší živá hmotnost při porážce, nižší hmotnost JUT a také nižší podíl ledvinového
tuku. Z hlediska chemického složení m. quadriceps femoris, zde je možno konstatovat, že
genotyp neměl průkazný vliv na obsahy sušiny, IMT a popelovin. Nicméně tento faktor měl
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průkazný vliv na obsah bílkovin. Na úplný závěr je možno dodat, že maso všech sledovaných
skupin jehňat je možno považovat za libové vzhledem ke skutečnosti, že u žádné skupiny
nebyl překročen limit 5 % obsahu IMT.
SOUHRN
Hlavním cílem experimentu bylo zhodnotit vliv genotypu na chemickém složení
m. quadriceps femoris u jehňat odchovaných v ekologickém režimu. Nedílnou součástí
experimentu bylo i zhodnocení růstu a základních ukazatelů jatečné hodnoty z pohledu výše
uvedeného faktoru. Celkem bylo hodnoceno 24 kusů beránků jedináčků, a to následujících
kříženců: kříženci F1 suffolk x charollais (SF 50 CH 50, n = 8), kříženci F2 suffolk
x charollais (SF 75 CH 25, n = 8) a kříženci F1 suffolk x zušlechtěná valaška (SF 50 ZV 50,
n = 8). V průběhu experimentu byla všechna jehňata chována v jednom stádu za stejných
podmínek, bez podstatných rozdílů ve výživě nebo managementu. Z našeho sledování
vyplývá, že genotyp neměl průkazný vliv na věk při porážce, průměrný denní přírůstek
a jatečnou výtěžnost. Nicméně u jehňat kříženců SF 75 CH 25 byla zjištěna průkazně nižší
živá hmotnost při porážce, nižší hmotnost jatečně upraveného těla a nižší podíl ledvinového
tuku. Z hlediska chemického složení m. quadriceps femoris, zde je možno konstatovat, že
genotyp neměl průkazný vliv na obsahy sušiny, intramuskulárního tuku a popelovin. Nicméně
tento faktor měl průkazný vliv na obsah bílkovin. Na úplný závěr je možno dodat, že maso
všech sledovaných skupin jehňat je možno považovat za libové vzhledem ke skutečnosti, že
u žádné skupiny nebyl překročen limit 5 % obsahu intramuskulárního tuku.
Klíčová slova: jehňata, kříženci, suffolk, charollais, zušlechtěná valaška, chemické složení
masa, ekologické zemědělství
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VLIV TEPLOTY SKLADOVÁNÍ NA PRŮBĚH VISKOZITY BURČÁKU
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ABSTRACT
This article deals with effect of storage temperature on the half-fermented wine viscosity.
Four samples of half-fermented wine (Pinot Gris) were observed. Two samples were stored in
cold temperature 5 °C and another two samples were stored in the temperature 22 °C. The
kinematic viscosity has measured for 132 hours from start of stormy fermentation (in the
interval about 16 hours). Rotary viscometer with standard spindle and low-volume adapter
was used to experimental measured. Results of kinematic viscosity process were
mathematically modelled using logarithms function. Created mathematical models were
precision because correlation coefficients and values of significance achieved very high
values. Results and trends from this article can use to the half-fermented wine viscosity
process prediction.
Keywords: half-fermented wine, viscosity, storage temperature, modelling
ÚVOD
Z hlediska českého vinařského zákona lze jako burčák označit částečně zkvašený hroznový
mošt pocházející výlučně z vinných hroznů, které byly sklizeny a zpracovány na území ČR.
Termín částečně zkvašený hroznový mošt definují předpisy EU jako produkt získaný
kvašením hroznového moštu se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 1 obj. % a nižším
než tři pětiny celkového obsahu alkoholu. Dle vinařského zákona lze burčák nabízet k přímé
konzumaci mezi 1. srpnem a 30. listopadem kalendářního roku (Zákon č. 312/2004 Sb.).
Burčák je meziproduktem při výrobě vína, je specialitou zejména Čech a Moravy, případně
sousedního Rakouska, kde se prodává pod označením sturm, v jiných zemích se pije spíše
výjimečně. Stejně jako u vína je i u burčáku pro jeho kvalitu určující odrůda a vyzrálost
hroznů. Kvalitní burčák v nejlepší fázi tzv. vrcholného kvašení obsahuje 4 – 6 % obj. %
alkoholu a vyznačuje se harmonickým poměrem cukrů a kyselin, obsahuje velké množství
vitamínů (komplex vitamínů skupiny B – thiamin, kyselinu nikotinovou, nikotinamid,
kyselinu pantothenovou) a dalších složek. Burčák je vyroben z moštu vzniklého při lisování
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hroznů a jeho zkvašením, které má několik fází. Kvašení vinného moštu způsobují kvasinky –
samotný proces kvašení rozkládá cukr za vzniku alkoholu a oxidu uhličitého. Burčák vzniká
v bouřlivé fázi kvašení (burčákomat.eu).
Kinematickou viskozitou vybraných vín se zabývá několik publikací (např.: Košmerl et al.,
2000 a Havlíček et al., 2007), pro burčák byla nalezena pouze jedna publikace (López et al.,
1989). Jelikož se jedná o málo zkoumané téma, je každá publikace s touto problematikou
velmi přínosná.
MATERIÁL A METODIKA
Připraveny a sledovány byly vzorky burčáku z plodů révy vinné odrůdy Rulandské šedé.
Odběr burčáku byl proveden při tzv. bouřlivé fázi kvašení a následně byl rozdělen na čtyři
stejné vzorky o objemu 100 ml. Dva vzorky byly skladovány po dobu 132 h v chladném
prostředí s teplotou 5 °C a dva vzorky byly skladovány po stejnou dobu při pokojové teplotě
22 °C. Vzorky z chladného prostředí byly označeny jako cold_1 a cold_2, vzorky uchovávané
v pokojové teplotě byly označeny jako temp_3 a temp_4.
Experimentální měření viskozity bylo provedeno na rotačním viskozimetru Anton
Paar DV-3P osazeném standardizovaným vřetenem TR8. Použit byl rovněž adaptér pro
měření malých vzorků vykazujících nízkou viskozitu podobně jako v publikaci Kumbár et al.
(2007). Otáčky vřetene byly nastaveny na 100 a na 200 min-1 a frekvence vzorkování 1 s-1.
Schéma měřící geometrie přístroje je zobrazena na Obr. 1.
Vztah pro výpočet kinematické viskozity je dán poměrem absolutní nebo dynamické viskozity
a měrné hmotnosti (hustoty):
(1)
kde ν je kinematická viskozita, η je absolutní nebo dynamická viskozita a ρ je měrná hmotnost
(hustota). V základních jednotkách SI má kinematická viskozita jednotku m.s-1, někdy je
v literatuře uváděna i starší jednotka Stoke (St).

308

Obr. 1: Schéma měřící geometrie přístroje
VÝSLEDKY A DISKUZE
Nejprve byla provedena měření, která dle předpokladu i dle literatury Pickering et al. (1998) a
Yanniotis et al. (2007) potvrdila, že burčák vykazuje vlastnosti newtonské kapaliny. Rovněž
byla prokázána časová nezávislost viskozity. Výsledky kinematické viskozity jednotlivých
vzorků burčáku jsou zobrazeny v následující Tab. I. Graficky jsou zpracovány tyto výsledky
v grafech na Obr. 2 pro vzorky skladované v chladném prostředí 5 °C a na Obr. 3 pro vzorky
skladované při teplotě 22 °C.
Tab. I: Hodnoty kinematické viskozity vzorků
Kinematická viskozita, mm2.s-1
hodina

cold_1

cold_2

temp_3

temp_4

3

1,258 ± 0,063

1,282 ± 0,064

1,378 ± 0,069

1,373 ± 0,063

19

1,301 ± 0,065

1,251 ± 0,063

1,263 ± 0,063

1,282 ± 0,064

25

1,265 ± 0,063

1,254 ± 0,063

1,254 ± 0,063

1,368 ± 0,068

43

1,281 ± 0,064

1,268 ± 0,063

1,154 ± 0,058

1,248 ± 0,062

50

1,327 ± 0,066

1,236 ± 0,062

1,265 ± 0,063

1,280 ± 0,064

68

1,224 ± 0,061

1,277 ± 0,064

1,253 ± 0,063

1,298 ± 0,065

98

1,263 ± 0,063

1,321 ± 0,066

1,293 ± 0,065

1,167 ± 0,058

108

1,305 ± 0,065

1,319 ± 0,066

1,288 ± 0,064

1,223 ± 0,061

132

1,341 ± 0,067

1,318 ± 0,066

1,192 ± 0,060

1,203 ± 0,060
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Obr. 2: Průběh kinematické viskozity vzorků skladovaných při 5 °C

Obr. 3: Průběh kinematické viskozity vzorků skladovaných při 22 °C
Z naměřených hodnot a grafického zpracování všech vzorků jsou patrny různé trendy.
U vzorků, které byly uchovány v chladném prostředí 5 °C, kinematická viskozita nejprve
stoupala a poté setrvávala na ustálené hodnotě. Naopak vzorky uchovávané v pokojové
teplotě 22 °C vykazovaly nejdříve pokles kinematické viskozity a poté rovněž setrvávaly
na ustálené hodnotě. V souladu se zjištěnými trendy viskozitního chování jednotlivých vzorků
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burčáku byla k následnému matematickému modelování (aproximaci) zvolena vhodná
logaritmická funkce dle obecného tvaru:
.

(2)

Pro výpočet kinematické viskozity při známém čase (v hodinách) v daném intervalu platí
vztah:
,

(3)

kde ν je kinematická viskozita, t je čas (v hodinách), ai jsou koeficienty.
V Tab. II jsou zobrazeny hodnoty koeficientů ai, korelační koeficienty R, hladiny
významnosti p a koeficienty determinace R2 pro logaritmické funkce jednotlivých vzorků
burčáku.
Tab. II: Hodnoty koeficientů
cold_1

cold_2

temp_3

temp_4

a0
1,2483
1,2346
1,3744
1,4479
a1
0,0099
0,0125 –0,0310 –0,0480
R
0,38
0,77
–0,33
–0,82
p
0,318
0,014
0,392
0,006
2
R
0,10
0,21
0,33
0,64
Po vyhodnocení statistických ukazatelů v Tab. II je patrné, že vhodnější k predikci
viskozitního chování se jeví proložení logaritmickou funkcí u vzorků burčáku cold_2
a temp_4. Je to dáno především vysokými absolutními hodnotami korelačního koeficientu
R = 0,77 a R = 0,82 a dále nízkými hodnotami hladiny významnosti p = 0,014 a p = 0,006.
Průběhy kinematické viskozity jsou komparativně zobrazeny v grafu na Obr. 4.

Obr. 4: Průběh kinematické viskozity vzorků cold_2 (5 °C) a temp_4 (22 °C)
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ZÁVĚR
V tomto článku byl sledován průběh kinematické viskozity čtyř vzorků burčáku z plodů révy
vinné odrůdy Rulandské šedé (Pinot Gris). Burčák byl odebrán při tzv. bouřlivém kvašení.
Dva vzorky byly uchovávány v chladném prostředí o teplotě 5 °C a dva vzorky byly
uchovávány při pokojové teplotě 22 °C. Z naměřených hodnot a grafického zpracování
vzorků jsou patrny různé trendy. U vzorků, které byly uchovány v chladném prostředí,
kinematická viskozita nejprve stoupala a poté setrvávala na ustálené hodnotě. Naopak vzorky
uchovávané v pokojové teplotě vykazovaly nejdříve pokles kinematické viskozity a poté
rovněž setrvávaly na ustálené hodnotě. V souladu se zjištěnými trendy viskozitního chování
jednotlivých vzorků burčáku byla k matematickému modelování zvolena vhodná logaritmická
funkce. Po vyhodnocení statistických ukazatelů bylo zjištěno, že vhodnější k predikci
viskozitního chování se jeví proložení logaritmickou funkcí u vzorků burčáku cold_2
a temp_4. Je to dáno především vysokými absolutními hodnotami korelačního koeficientu
R = 0,77 a R = 0,82 a dále nízkými hodnotami hladiny významnosti p = 0,014 a p = 0,006.
Kinematickou viskozitou vybraných vín se zabývá několik publikací, pro burčák nebyl popis
těchto experimentů nalezen. I proto se může jednat o originální a původní článek v této
problematice. Výsledky obsažené v tomto článku mohou sloužit k predikci tokového chování
burčáku z plodů révy vinné.
SOUHRN
Tento článek se zabývá problematikou teploty skladování burčáku. Sledovány byly čtyři
vzorky burčáku z plodů révy vinné odrůdy Rulandské šedé (Pinot Gris). Dva vzorky byly
uchovávány v chladném prostředí 5 °C a dva vzorky byly uchovávány při pokojové teplotě
22 °C. Měřena byla kinematická viskozita v průběhu 132 hodin od začátku bouřlivého
kvašení, a to vždy po cca 16 hodinách. K experimentům byl použit rotační viskozimetr se
standardizovaným vřetenem a adaptérem pro měření malých vzorků vykazující nízkou
viskozity. Průběh kinematické viskozity byl dále zpracován a matematicky modelován
pomocí logaritmické funkce. Navržené matematické modely dosahovaly vysokých přesností,
což dokazovaly hodnoty korelačních koeficientů a hodnoty významnosti. Výsledky obsažené
v tomto článku mohou sloužit k predikci tokového chování burčáku z plodů révy vinné.
Klíčová slova: burčák, viskozita, teplota skladování, modelování
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ABSTRACT
The aim of this study was to monitor occurrence of Lactobacillus curvatus and Lactobacillus
sakei in raw pork meat and slices of pork ham, to compare results of MALDI-TOF MS and
genus and species-specific polymerase chain reaction for their identification, and to assess the
ability of each method to identify these lactobacilli species. The 23 analyzed samples of pork
meat and ham were collected from one slaughterhouse and producer in the Czech Republic.
Catalase and oxidase negative isolates cultivated on MRS agar were identified by MALDITOF mass spectrometry and then by using PCR method. The results of identification by using
these methods were identical. Lactobacillus curvatus was identified in one sample of raw
pork meat (4%) and in 6 samples of slices of pork ham (26%). Lactobacillus sakei was
identified in 6 samples of raw pork meat (26%) and in 13 samples of slices of pork ham
(57%).
Keywords: meat products, Lactobacillus spp., MALDI-TOF MS, PCR
INTRODUCTION
Lactic acid bacteria (LAB) is a group of “generally recognized as safe” (GRAS) bacteria
united by a constellation of morphological, metabolic and physiological characteristics. The
whole group consists of around 20 genera united by the same rode (producing lactic acid as
the end product during fermentation of saccharides) and the largest genera of this group is the
genus Lactobacillus (just it alone includes about 154 recognized species) (Salmien et al.,
2004, Limsowtin et al., 2002, Kant et al., 2011).
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The genus Lactobacillus is a heterogeneous group of Gram-positive and catalase-negative
non-sporeforming rods. With their important implications in food and feed fermentation, for
decades they are used in food preservation, as starter cultures for dairy and meat products, in
fermented vegetables, as probiotics, and in silage as well. On the other hand, lactobacilli can
cause spoilage of food (meat), form biogenic amines and become vectors of antibiotic
resistance genes (Cury and Crow, 2002; Giraffa et al., 2010).
Lactobacillus sakei and Lactobacillus curvatus are two related bacteria that belong to the
Lactobacillus casei group (Pot and Tsakalidou, 2009). Both of these bacteria are presented as
dominant lactic acid bacteria in spontaneously fermented meat products and are frequently
used as starter cultures in producing fermented meat products (Rimauxa et al., 2011). Because
of the species metabolism (ability to produce lactic acid during the fermentation of
saccharides which lowing pH value) they influence the occurence and change of color, taste
and consistency of meat and end product. Some of their strains can be bacteriocinogenic, so
they can also be used to reduce pathogens (such as Escherichia coli, Listeria monocytogenes
etc.) and to reduce the production on biogenic amines which is useful for meat preservation
(Lücke 2000; Martinović and Vesković-Moračanin, 2006; Todorov et al., 2013).
Meat is a commodity that has high nutritional and consummated value. Its high water, protein
and other water-soluble constituent content makes it a perfect medium for growth of
microorganisms, involving either initial microflora or microorganisms that can cause its
spoilage (Fernandes, 2009).
The aim of this study was to monitor occurrence of Lactobacillus curvatus and Lactobacillus
sakei isolated from raw pork meat and slices of pork ham, to compare results of their
identification by methods MALDI-TOF MS and polymerase chain reaction and to assess the
capability of each method to properly identify these lactobacilli species.
MATERIALS AND METHODS
Together 23 samples (6 raw pork meat and 17 slices of pork ham) were collected from one
slaughterhouse and producer in the Czech Republic in period of April and May 2013. Samples
were processed immediately, but some of them (pork ham and slices) were stored in the fridge
for 4 weeks and extracted and processed in weekly intervals.
Basic processing of the samples was carried out according to the ISO 7218 and ISO 6887-1
standards. The samples in amount of 25 g were diluted with the 225 mL of sterile buffered
MRS (De Man – Rogosa - Sharp) broth (Oxoid,UK) and homogenized. Samples of raw meat
were swabbed at the surface with the sterile swab (area 100 cm2) and placed in the tube with
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MRS broth. The amount of 200 µL of prepared dilution was applied on MRS (De Man –
Rogosa - Sharp) agar (Oxoid,UK) for the isolation of lactobacilli. MRS plates were incubated
under aerobic conditions at 15°C for 6 days. All colonies from each sample, that showed
different morphological characteristics, were selected and purified on MRS agar for further
characterization. Isolation of bacterial DNA was performed by 20% Chelex 100 (Bio-Rad
Laboratories, Inc., Hercules, CA, USA).
Isolates with negative oxidase and catalase tests were further identified using MALDI-TOF
MS. Isolates were prepared for MALDI-TOF MS analysis according to standard protocol
(Freiwald and Sauer, 2009). Mass spectra measurements were carried out using an Ultraflex
III instrument (Bruker Daltonik, Bremen, Germany) operated in the linear positive ion mode
using FlexControl 3.0 software. Mass spectra were processed using Flex Analysis (version
3.0; Bruker Daltonik) and BioTyper software (version 3.0; Bruker Daltonik). The
identification results were expressed by BioTyper log(scores) indicating the similarity of the
unknown MALDI-TOF MS profile to available database entries. A BioTyper log(score)
exceeding 2.3 indicates a highly probable identification at the species level. A BioTyper
log(score) between 2.0 and 2.3 means a highly probable identification at the genus level and
probable identification at the species level. Only isolates with log(score) over 2.0 were taken
into account.
Genotype confirmation of isolates, that were identified by MALDI-TOF MS as Lactobacillus
curvatus and Lactobacillus sakei were carried out using polymerase chain reaction (PCR)
method for confirmation (Berthier and Ehrlich, 1988; Dubernet et al., 2002).
RESULTS AND DISCUSSION
In this study the occurrence and identification of Lactobacillus curvatus and Lactobacillus
sakei were investigated in two kinds of meat products. A total of 38 suspected lactobacilli
isolates were obtained from 23 meat samples (Tab. 1).
Identification by MALDI-TOF MS showed presence of two Lactobacillus species: L.
curvatus and L. sakei as the most abundant isolates in the analyzed samples (Fig.1.).
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Tab. 1: The origin and frequence of lactobacilli isolates and the results of identification with
PCR method.
Commodity
raw pork meat
slices of pork ham
Total

Number
of samples

Number of
suspected
isolates

6
17
23

10
28
38

Lactobacillus
curvatus

Lactobacillus sakei

identified by PCR / MALDI-TOF MS
method

1/1
7/7
8 (21%)

9/9
21/21
30 (79%)

L. curvatus

L. sakei

Distance Level

Fig. 1: Dendrogram created based on MALDI-TOF MS results.
Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF
MS) is recognized as a bacterial chemotaxonomic method, which is nowadays widely applied
for the identification and typing of microorganisms due to its simplicity, reliability and high
specificity (Šedo et al., 2011; Doan et al., 2012).
According to obtained results of MALDI-TOF MS and PCR there were more L. sakei strains
(82%) presented in 19 analyzed meat samples than L. curvatus, which was found only in
7 meat samples (30%). All of the total 38 analyzed strains had the BioTyper log(score) higher
than 2.0. – 12 strains (31,5%) had the BioTyper log(score) between 2.0 and 2.3. The BioTyper
log(score) higher than 2.3 results in 26 strains what indicates a highly probable identification
at the species level in 68,5% of strains.
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Eight of the isolated cultures were also identified using PCR method, where identical results
to those acquired with MALDI-TOF MS were obtained. The concordance of these two
methods in Lactobacillus spp. identification has also been acknowledged by Dušková et al.
(2012) who used same methods on L. sakei and L. curvatus.
In total 79% isolated cultures were identified as L. sakei and only 21% of them were
identified as L. curvatus.
CONCLUSION
In conclusion, the results of this study point out the presence of Lactobacillus curvatus and
Lactobacillus sakei in raw meat and processed meat products (pork meat and pork ham). The
outputs of MALDI-TOF mass spectrometry were supported by PCR.
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SOUHRN
Cílem této studie bylo sledovat výskyt baktérií Lactobacillus curvatus a Lactobacillus sakei
kultivačními metodami v syrovém vepřovém mase a vepřové šunce, porovnat výsledky
identifikace baktérií metodami MALDI-TOF MS a polymerázovou řetězovou reakcí
a vyhodnotit výsledky těchto metod identifikace. Vzorky (n=23) byly získány z jedněch jatek
a výrobce v České republice. Kataláza a oxidáza negativní izoláty vykultivované na MRS
agaru byly identifikovány metodami MALDI-TOF MS a rodově a druhově specifickou PCR.
Výsledky identifikace byly oběma metodami shodné. Lactobacillus curvatus byl detekován
v 1 vzorku syrového vepřového masa (4 %) a v 6 vzorcích vepřové šunky (26 %).
Lactobacillus sakei byl detekován v 6 vzorcích syrového vepřového masa (26 %) a v 13
vzorcích vepřové šunky (57 %).
Klíčová slova: masné výrobky, Lactobacillus spp., MALDI-TOF MS, PCR
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ZMĚNA STRUKTURY SUŠENÉHO PLNOTUČNÉHO MLÉKA
PŘI RŮZNÝCH VLHKOSTNÍCH REŽIMECH
STRUCTURAL CHANGES OF WHOLE MILK POWDER
UNDER VARYING RELATIVE AIR HUMIDITY CONDITIONS
Jitka Langová – Václav Vlášek
Ústav hygieny a technologie mléka, FVHE, VFU Brno, Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno
ABSTRACT
This work presents crystal modifications of whole milk powder during water adsorption and
desorption at temperatures 5 and 20°C in the microscope. Equilibrium moisture content has
been reached by six certified saturated hygroscopic salts ranging from 11 to 97%.
The manometric method has been used for measurement of water activity. Sorption properties
of whole milk powder were significantly influenced primarily by crystallization of amorphous
lactose. Lactose crystals were the most visible at 5°C and relative air humidity 11%, both
for adsorption and desorption. Crystals were more obvious at elevated temperature up during
desorption. Moisture content of sample was higher during desorption than adsorption, both for
5 and 20°C. Whole milk powder kept 18.80% moisture content w.b. at 5°C and 22.19% w.b.
at 20°C, both for 97% relative air humidity.
Keywords: moisture content, water activity, crystal modification, dairy powders
ÚVOD
Spékání během sušení rozprašováním a následné tvrdnutí při manipulaci a skladování
sušených mléčných výrobků představují významné kvalitativní problémy, které vedou
k poklesu produkční efektivity. Tyto jevy nastávají v důsledku kombinace vlivu teploty
a relativní vlhkosti prostředí (RH) (Hogan a O’Callaghan, 2010) a výrazně ovlivňují
povrchové složení těchto výrobků. Dalšími problémy jsou dehydratace a aglomerace.
Hydrofilní proteiny obsahující polární skupiny absorbují vodu z okolního prostředí nebo ze
samotné potraviny. Rychlost permeace obvykle vzrůstá s vyšší sorpcí vody, protože voda
působí jako plastifikátor a zvyšuje volný objem polymeru (Kim a Ustunol, 2001).
Sorpční vlastnosti jsou jedny z nejdůležitějších fyzikálních parametrů sušených mléčných
výrobků. Schopnost absorbovat vodu je přisuzována primárně proteinům a laktóze (MurrietaPazos et al., 2011). Hodnoty vodní aktivity (Aw) nebo RH skladování jsou často důležitějším
faktorem stability než obsah vlhkosti. Nejběžnějším mechanismem spékání je plastifikace
v důsledku sorpce vody a následné spojování částic (Roos, 2002).
321

Amorfní laktóza v sušeném mléce je nestabilní a má během skladování probíhajícím
nad kritickým obsahem vlhkosti nebo Aw tendenci ke krystalizaci. Rychlé odstranění vody
z přesyceného roztoku během sušení neumožňuje dostatečný prostor pro průběh krystalizace
a uvádí cukry do amorfního, termodynamicky nestabilního stavu. Takové materiály následně
podléhají fyzikálním změnám vedoucím v konečném důsledku ke krystalizaci (Hogan
a O’Callaghan, 2010). Krystalizace laktózy při konstantní teplotě a vysoké RH
má za následek uvolnění adsorbované vody. Krystalizace se s poklesem RH zpomaluje.
Zvýšená teplota snižuje RH, při které dochází ke krystalizaci a zvyšuje rychlost krystalizace
při konstantní RH nebo při konstantním obsahu vody. Obsah tuku snižuje míru krystalizace,
ale množství adsorbované vody po úplné krystalizaci je konstantní a nezávislé na obsahu tuku
(Jouppila a Roos, 1994).
Cílem práce bylo analyzovat strukturální změny sušeného plnotučného mléka během
adsorpčních a desorpčních procesů v mikroskopu a vyhodnotit je.
MATERIÁL A METODY
K testu bylo použito sušené plnotučné mléko od výrobce Bohemilk zakoupené v tržní síti.
Obsah vlhkosti byl stanoven halogenovým analyzátorem vlhkosti Mettler Toledo HB-43
a na počátku měření činil 3,95 %. Počáteční hodnota Aw sušeného plnotučného mléka
byla 0,275 při teplotě 5 °C a 0,227 při 20 °C. Obsah tuku byl stanoven acidobutyrometrickou
metodou dle ČSN 57 0530 jako 22,8 g/100 g sušeného mléka, tj. 2,5 g/100 ml mléka
obnoveného.
Sorpční vlastnosti vzorků se testovaly manometrickou metodou, kdy byla stanovována Aw
na přístroji Novasina. Sušené plnotučné mléko se umístilo do uzavřené komory Aw-metru
do ustálení rovnovážného stavu při konstantní teplotě, kdy došlo k výměně vody mezi
sušeným mlékem a prostředím okolního vzduchu. Vlastní test probíhal tak, že po dosažení
rovnovážné vlhkosti vzorku při konstantních parametrech mikroklimatu (teplota a RH)
byla změněna RH prostředí výměnou hygroskopické soli, která toto prostředí zajistila.
Jestliže byl materiál nejprve sycen vlhkostí – adsorpce a následně vysušován – desorpce, bylo
získáno tímto testem celkem 11 hodnot rovnovážných vlhkostí a jim odpovídajících hodnot
Aw. Konstantní relativní vlhkost vzduchu byla získána za použití šesti standardů nasycených
solných roztoků Novasina SALT-T & Sensor-Check SC o rovnovážné vlhkosti 11 až 97 %.
Složení solí použitých k testu je uvedeno v Tab. 1.
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Tab. 1: Složení nasycených standardů solných roztoků
Standard

Složení soli

11 %
33 %
58 %
75 %
84 %
97 %

LiCl (> 25 %)
MgCl2 × 6 H2O
NaBr
NaCl
KCl
K2SO4 (> 20 %)

Stanovení probíhala při teplotách 5 a 20 °C. Každé měření bylo třikrát zopakováno.
Strukturální změny povrchu vzorků sušeného plnotučného mléka během sorpčních testů
byly pozorovány a zaznamenány mikroskopem se zvětšením 120.
VÝSLEDKY A DISKUZE
V Tab. 2 jsou uvedeny hodnoty rovnovážné vlhkosti (w) vzorků sušeného plnotučného mléka,
kterých bylo dosaženo v průběhu sorpčních testů. Hodnoty w se s rostoucí RH zvyšovaly
a se snižující se RH klesaly. Na počátku a na konci sorpčních testů byl obsah vlhkosti
ve vzorcích při teplotě 5 °C nižší než při 20 °C. Během desorpce bylo ve vzorcích dosaženo
vyšší rovnovážné vlhkosti než během adsorpce, a to jak při 5 °C, tak i při 20 °C. Vzorek
získal při 97% RH 18,80 % vlhkosti při 5 °C a 22,19 % při 20 °C.
Tab. 2: Hodnoty rovnovážné vlhkosti vzorků, w, v prostředí odpovídajícím standardům
nasycených solných roztoků
Standard nasyceného roztoku

w [%] při 5 °C

w [%] při 20 °C

11 %
33 %
58 %
75 %
84 %
97 %
84 %
75 %
58 %
33 %
11 %

3,96
4,45
11,38
12,11
14,44
18,80
16,55
11,40
9,67
6,32
5,41

7,06
7,61
10,42
12,94
16,30
22,19
17,34
13,67
10,96
9,48
8,08

Obr. 1 zachycuje změny mikroskopické struktury povrchu sušeného plnotučného mléka
během adsorpce a následné desorpce při teplotách 5 a 20 °C při zvětšení 120.
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Obr. 1: Povrchová struktura částic sušeného plnotučného mléka při adsorpci a desorpci
sledovaná mikroskopem při různé RH (11– 97 %) při 5 a 20 °C
Dle Obr. 1 je patrné, že během sorpčních testů se krystalová modifikace sušeného
plnotučného mléka měnila v závislosti na měnící se RH a teplotě. Během adsorpce při teplotě
5 °C jsou krystaly při RH 11 a 33 % výraznější. Se zvyšující se RH se pak povrch stává
vyrovnanější. Při desorpci až k RH 11 % je povrch vyrovnaný, avšak při RH 11 %
jsou krystalky již opět velmi zřetelné. Lze pozorovat formované krystalky laktózy.
Při pozorování adsorpce při teplotě 20 °C jsou krystalky větší a rovnoměrněji uspořádané než
při 5 °C. Povrch je relativně hladký a pravidelný. Při desorpci je pak povrch sušeného
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plnotučného mléka naopak nepravidelný a rozbrázděnější, kdy vlivem ztráty vlhkosti mění
svou strukturu. Krystalky se shlukují, vysychají, tvoří hrudky a na povrchu vzorku vznikají
prasklinky.
ZÁVĚR
Byly analyzovány strukturální povrchové změny sušeného plnotučného mléka společně s jeho
sorpčními vlastnostmi. Znalost těchto vlastností je velmi důležitá pro lepší kontrolu sušených
výrobků během jejich manipulace a skladování. Pochopení strukturních změn v sušených
mléčných výrobcích umožňuje zabránění vzniku problémů probíhajících při jejich skladování,
jako je spékání a tvrdnutí. Nejčastější změnou u těchto výrobků během skladování
bývá krystalizace.
SOUHRN
Práce se zabývala analýzou změn krystalické struktury sušeného plnotučného mléka
v mikroskopu během adsorpčního a desorpčního procesu při teplotách 5 a 20 °C. Vzorky
byly nejprve syceny vlhkostí a následně podrobeny desorpci. Rovnovážná vlhkost prostředí
byla zajištěna šesti standardy nasycených solných roztoků v rozmezí 11 až 97 %. Vodní
aktivita vzorků byla stanovena manometrickou metodou. Sorpční vlastnosti sušeného
plnotučného mléka byly výrazně ovlivněny především krystalizací amorfní laktózy. Krystalky
laktózy byly nejviditelnější při 5 °C při relativní vlhkosti prostředí 11 %, a to jak při adsorpci,
tak při desorpci. Při zvýšené teplotě byly krystalky zřetelnější až během desorpce. Hodnoty
rovnovážné vlhkosti ve vzorcích byly vyšší při desorpci než při adsorpci, a to jak při 5 °C, tak
při 20 °C. Vzorek získal při 97% relativní vlhkosti prostředí 18,80 % vlhkosti při 5 °C
a 22,19 % při 20 °C.
Klíčová slova: vlhkost, vodní aktivita, krystalová modifikace, sušené mléčné výrobky
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ABSTRACT
The phytochemicals are compound from plants, which are used in traditional medicine. For
example Punica granatum (Pomegranate) is one of the oldest edible fruit on the world and
contains more bioactive compounds like ellagitannins, polyphenols etc. A compound of
pomegranate is punicalagin – it is contained in husk, pulp, seed etc. Mainly compound of
commercial extract was punicalagin. The aim of the study was to examine the effect of
commercial extract prepared from pomegranate´s pills at the concentrations 10, 100 and 1000
on secretion of progesterone and 17β-estradiol by external and internal fragments of corpora
lutea from ovaries of pigs. Progesterone and 17β-estradiol were evaluated by ELISA.
Progesterone secretion by fragments of internal and external parts of corpora lutea reached
maximum levels impossible to measure by ELISA (absorbance of progesterone was over the
40 ng/ml). 17β–estradiol secretion by fragments of internal and external parts of corpora
lutea were not significantly (P >0.05) changed by pomegranate´s treatment at the
concentrations 10, 100 and 1000 µg/ml. In our study the effects of phytochemicals of
pomegranate on secretion of steroid hormones by corpora lutea were not found but it was
only a pilot study.
Keywords: 17β-estradiol, granulose cells, progesterone, pomegranate, theca cells
INTRODUCTION
Pomegranate contains more bioactive compounds like ellagitannins - punicalagin and ellagic
acid (Seeram et al., 2005). Punicalagins and ellagic acid are responsible for antioxidant
activity and healthy benefits of pomegranates (Tyagi, 2012). Punicalagin presents very high
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antioxidant capacity - approximately 50%, by contrast ellagic acid as single molecule has 3%
of antioxidant capacity (Aqila, 2012; Calín Sánchez and Carbonell Barrachina, 2012).
Punicalagin is inducted in pericarp, husk or seeds. Extraction of punicalagin is 7.6% in water
and 7.0% in alcohol. There are differences between amount of ellagic acid (0.2 % in water
extraction and 0.4% in alcohol extraction) and punicalagins in pomegranates (Tyagi, 2012).
Pomegranate (Punica granatum), a fruit is used by ancient women to prevent conception. The
seeds of the fruit contain an oestrone identical to the natural hormone estrogen (Ravichandran
et al., 2009). Estrogene, progesterone and testosterone are products of ovary as endocrine
gland. The ovary is the central organ of female reproductive system (Sirotkin, 2010).
Mammalian ovaries have two principal functions. They produce sex steroids to prepare the
adult female for reproduction, and they release eggs at appropriate intervals during the fertile
years of the organism (Espey, 1999). The mammalian ovary contains a large number of
primary follicles that gradually grow and mature as the animal matures. As the follicle grows,
the oocyte increases in diameter. The dominant follicle produces oestradiol, which acts on the
brain to induce oestrous behaviour. Oestradiol also stimulates the production of oestradiol
receptors in the hypothalamus and pituitary. Oestradiol then acts by positive feedback on the
pituitary to increase luteinizing hormone (LH) production, while reducing follicle
stimulating hormone (FSH) levels by negative feedback. This leads to a surge in LH release
that culminates in rupture of the follicle and release of the ovum and formation of the corpus
luteum on the ovary (Squires, 2003). Also compounds of pomegranate could stimulate
serotonin and estrogens receptors (Tyagi et al., 2012). Extract from pomegranate has relieving
effect on women's menopause symptoms, anxiety disorders, depression or attention deficit
disorders (Lee, 2013).
The aim of the study was to examine the effect of commercial extract prepared from
pomegranate´s pills on secretion of progesterone and 17β-estradiol by external and internal
fragments of corpora lutea from ovaries of pigs.
MATERIAL AND METHODS
Ovaries of cycling pigs were collected and transported to the laboratory at the ambient
temperature in a glass container within 30 minutes of slaughter. Ovaries were washed in
sterile physiological solution. Corpora lutea were isolated form cycling ovaries and were
divided to 2 parts: internal and external parts. The external and internal parts were dissected
using a blade knife to 8 approximately equal fragments (average size 1,0-1,5 mm). These
ovarian fragments were cultured in medium DMEM/F12 1:1 (BioWhittaker TM, Verviers,
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Belgium) supplemented with 10 % fetal calf serum (BioWhittaker TM) and 1 % antibiotic–
antimycotic solution (Sigma, St. Louis, MO, USA) and without (control group) or with
commercial extract prepared from pomegranate´s pills at various concentrations 10, 100, 1000
µg/ml during 24 h. Progesterone and 17β-estradiol were evaluated by ELISA (DIALAB,
Microwell Method). The results were evaluated by One Way ANOVA test by statistical
program Sigma Plot 12.0 (Jandel, Corte Madera, USA). The values are presented average ±
SEM.
RESULTES AND DISCUSION
Progesterone secretion by fragments of internal and external parts of corpora lutea reached
maximum levels impossible to measure by ELISA (absorbance of progesterone was over the
40 ng/ml). 17β–estradiol secretion by fragments of internal and external parts of corpora
lutea were not significantly (P >0.05) changed by pomegaranate´s treatment at the
concentrations 10, 100 and 1000 µg/ml (Figs. 1, 2). According to authors pomegranate could
contain oestrone identical to the natural hormone estrogen, but oestrone is described into the
seeds (Ravichandran et al., 2009). Extract from pomegranate has relieving effect on women's
menopause symptoms, anxiety disorders, depression or attention deficit disorders (Lee, 2013).
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Fig. 1: Effect of extract prepared from pomegranate´s pills on 17β–estradiol (%) secretion by
fragments of internal parts of corpora lutea from ovaries of pigs. ELISA.
Natural substances like resveratrol could be have influenced to secretion of porcine granulosa
cells (Kádasi et al., 2013). The theca cells degenerate and the granulosa cells hypertrophy and
luteinize to form lutein cells. The lutein cells produce progesterone (Squires, 2003) what is
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accordance with our study where was detected too high concentration of progesterone. The
values of 17β–estradiol were measurable but differences between the control and groups were
not detected. The theca cells are responsible for androgen synthesis, and the granulosa cells
are responsible for conversion of androgens to estrogens, as well as progesterone synthesis
(Havelock et al., 2004). The molecular mechanisms regulating these cells are essential for
understanding the regulation of steroidogenesis and reproduction (Havelock et al., 2004). The
corpus luteum develops from the follicle after ovulation and is present during a large part of
the oestrous cycle known as the luteal phase (Squires, 2003). According to Gorospe and
Freeman (1981) indeed, the diurnal surge is terminated by the gradual withdrawal of
progesterone as the corpus luteum wanes at the end of pseudopregnancy, whereas the
nocturnal surge is terminated by the rising level of estradiol secreted by the newly developing
follicle at this time.
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Fig. 2: Effect of extract prepared from pomegranate´s pills on 17β-estradiol (%) secretion by
external part of corpora lutea from ovaries of pigs. ELISA.
CONCLUSION
The research focused on possible effects of phytochemicals of pomegranate on secretion of
steroid hormones by corpus luteum was studied. In previous studies were examined the effect
of punicalagin and ellagic acid as bioactive phytochemicals on animal cells. Compounds of
pomegranates or their metabolites could have an impact on different animal cells and regulate
their intracellular mechanism. In our study the effects of phytochemicals of pomegranate on
secretion of steroid hormones by corpora lutea were not found but it was only a pilot study.
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VYHODNOCENÍ POLNÍHO POKUSU S CUKROVOU ŘEPOU V ROCE 2013
EVALUATION OF FIELD EXPERIMENT WITH SUGAR BEET IN 2013
Jana Pechková – Luděk Hřivna
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
Liquid leaf fertilizers have become a significant factor of intensification for targeted
optimalization of profit production in recent years. In our experiments, we have focused on
this topic. The highest yield of root (125 t / ha) was detected in the variants treated Bortrac
fertilizer. Harvest sugar content values were positively affected by the application of
Carbonbor (19,6 % sugar content). Harvest MB factor value was (with regard to the harvest
dates) suitable and all variants were moving below the 30.
Keywords: sugar beet, yield, digestion, MB-factor
ÚVOD
Cukrová řepa je strategická a energická plodina, jelikož je schopna nejlépe znásobit přijatou
energii. Je výbornou předplodinou. V současnosti nachází uplatnění i jako energetická
plodina. Po cukerné reformě v roce 2006 se v Evropské unii pěstuje cukrovka na 1,5 až
1,6 mil. ha. Česká republika má v současné době přidělenou kvótu ve výši 2,8 % (60 tis. ha)
celkové kvóty EU. Národní kvóta cukru České republiky je nyní 372 459,21 t (1). Průměrný
výnos za roky 2008 – 2012 se pohybuje na úrovni 57,92 t.ha-1 (2). Vlastní náklady na hektar
cukrové řepy činí přibližně 50 000 Kč. Konkurenceschopnost produkce cukrové řepy,
zejména její ekonomická stránka je závislá na cenových, technologických, manažerských,
povětrnostních a agrárně politických vlivech (3). Významným intenzifikačním faktorem při
pěstování cukrovky a výrobě cukru jsou proto listová kapalná hnojiva. Obohacují rostlinu
o momentálně potřebné makro, ale především mikroelementy, které můžeme mimokořenovou
výživou doplnit. Navíc ekonomicky výhodněji než jejich aplikací do půdy (4). Aplikaci je
vhodné kombinovat s fungicidy, insekticidy, herbicidy a regulátory růstu. Listová výživa
nachází svoje uplatnění zejména v období sucha, v období intenzivního růstu, při
nedostatečném provzdušnění půdy, pokud je inhibovaná mikrobiální činnost a neuvolňují se
mikroživiny z půdní zásoby (5).
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MATERIÁL A METODY
Maloparcelní polní pokus, v rámci kterého byl testován vliv mimokořenové výživy
a fungicidů na změnu kvality cukrovky, 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., že všechny posklizňové zbytky zaorává. Popis lokality a základních
agrotechnických charakteristik je uveden v Tab 1.
Tab. 1: Popis lokality včetně základních agrotechnických charakteristik
Lokalita
Plodina
Odrůda
Předplodina
Datum setí
Výsevek
Datum sklizně

Velká Bystřice pozemek: U vily
cukrovka
Lucata (Syngenta)
pšenice (sláma zaorána)
17. 4. 2013
1,24 VJ (konečná vzdálenost 17,8cm)
14. 10. 2013

Tab. 2: Přehled variant
Varianta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hnojivo
CARBONBOR
CARBONBOR Na
CARBONBOR K
CARBONBOR Zn+Cu+S
Bortrac
Brassitrel
Thiotrac
CARBON Síra
Magnitra L
NaNO3
NaCl
NaCl + DAM
Glukorapid
Nanofyt
Kontrola

Dávka/ha
1l
1l
1l
2,67 l
1,23 l
2,3 l
10 l
2,5 l
10 l
15kg
10,2kg
10,2kg+6 l
4kg
0,5 l/ha

Přehled základních variant uvádí Tab. 2. Každá varianta byla ošetřena během vegetace
2x hnojivem formou postřiku na list. Dávka vody představovala 300 l.ha-1. První ošetření
proběhlo 16. 7. 2013 a druhé 14. 8. 2013. V průběhu vegetace (30. 7. – 14. 10.) byly z každé
varianty odebírány vzorky rostlin, byla stanovena hmotnost jejich chrástu a kořene. U kořene
byla stanovena digesce, obsah rozpustného popela, alfaaminodusíku. Digesce byla změřena na
přístroji POLAMAT – S, stanovení popela v řepě bylo provedeno na konduktometru Inolab
Level 1 WTW. Hodnota alfa-aminodusíku (modrého čísla) – byla určena na přístroji
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spektrofotometr Konica Minolta CM 3500d. Vzorky k provedení jednotlivých analýz byly
připraveny dle metodik uvedených v publikaci Friml, Tichá (6). Odběry byly provedeny
v termínech 30. 7., 14. 8., 28. 8., 10. 9., 24. 9. Z každé varianty byly vždy odebrány tři
rostliny v řadě za sebou. Konečná sklizeň byla provedena dne 14. 10. 2013. Z každé varianty
bylo odebráno deset řep. 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. Pro bližší posouzení účinků jednotlivých hnojiv
bylo provedeno statistické zpracování dat dle Stávková, Dufek (7). Hodnocení bylo
provedeno za využití software STATISTICA 10.0 (StatSoft, Inc.).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Dynamiku tvorby biomasy kořene v průběhu vegetace prezentuje Obr. 1. Z grafu je zřejmé, že
kořen pravidelně přirůstal až do čtvrtého odběru, kdy se pak v důsledku postupného dozrávání
a mírné retrovegetace nadzemní hmoty růst zastavil a dokonce se jeho hmotnost při pátém
odběru nepatrně snížila. Největší přírůstky kořene byly zaznamenány v období měsíce srpna,
kdy přírůstek kořene představoval více jak 200 g během 2 týdnů.
Z pohledu celkového hodnocení pokusu jsou rozhodující až sklizňové výsledky. Odběry
prováděné během vegetace mají pouze orientační charakter. Navíc při sklizni je v rámci
jednoho opakování sklízeno vždy 10 řep a výnos je přepočítáván na plochu, což dává
poměrně přesný údaj. Dobrý zdravotní stav porostu se odrazil v hmotnosti bulev sklizených
z jednotlivých variant pokusu. Nejvyšší výnos bulev (viz Obr. 2) byl zaznamenán u varianty 5
(125 t/ha), která byla ošetřena hnojivem Bortrac. Příznivě se projevil i bór aplikovaný
v hnojivu Carbobor (var. 1) a také aplikace mixu Damu s NaCl (var. 12). Nejméně příznivé
výsledky byly zaznamenány po aplikaci NaNO3 (var. 10), kde byl výnos nižší než
u neošetřené kontroly (var. 15).
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Obr. 1 Dynamika tvorby kořene
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Obr. 2 Výnos bulev
Cukernatost (viz Obr. 3) se během prvních třech odběrů výrazněji neměnila. Přirůstal hlavně
kořen, který obsah cukru v bulvě zřeďoval. Se snížením přírůstků kořene koncem měsíce
srpna a počátkem září začala cukernatost prudce narůstat a v polovině září již atakovala
hranici 16 % cukernatosti. Je nutné podotknout, že se na růstu projevily i menší přírůstky
hmotnosti kořene. Potvrzují to i výpočtem stanovené obsahy cukru v bulvě při 1.-5. odběru
(63,8g - 94,1g - 127,9g - 155,3g - 161,8g). Z nich můžeme vyčíst, že největší přírůstek obsahu
cukru v bulvách byl zaznamenán v období mezi 2. a 3. odběrem. Při sklizni se pak cukernatost
ještě zvýšila (viz Obr. 4) a pohybovala se v rozmezí mezi 18,7 – 19,8 %. Nejpříznivěji se na
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cukernatosti odrazila aplikace hnojiva Carbonbor, Brassitrel a Glukorapid. Potvrdilo se, že se
bór může uplatnit při zvyšování cukernatosti. Je to dáno jeho funkcí v metabolismu cukrů. Je
důležitý pro translokaci sacharidů přes membránu do kořenových a listových meristémů (8).
Z výsledků je zřejmé, že jedinou variantou, která nepřekročila hodnotu 19 % cukernatosti byla
varianta 5, kde byl aplikován Bortrac. Vzhledem k tomu, že zde byl ale dosažen nejvyšší
výnos bulev, můžeme předpokládat zředění obsahu cukru způsobené tímto faktorem.
Pozitivní je, že všechny ostatní varianty s aplikací hnojiv vykazovaly vyšší hodnotu
cukernatosti než kontrolní varianta.
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Obr. 3: Dynamika změn obsahu cukru v bulvách
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Obr. 4: Cukernatost (sklizeň)
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V průběhu vegetace byl rovněž sledován proces postupného vyzrávání cukrovky
charakterizovaného hodnotou MB faktoru (viz Obr. 5). Snižování hodnoty MB faktoru je
spojeno s růstem digesce na jedné straně a poklesem obsahu rozpustného popela a škodlivého
dusíku na straně druhé (9). Hodnota může být také ovlivněna hloubkou seříznutí. Čím vyšší je
podíl vysoko seříznutých bulev ve vzorku, tím vyšší je MB faktor. Hlavová část bulvy
obsahuje více popelovin a dusíkatých látek a má MB faktor = 80 (10). Technologická kvalita
postupně rostla. Hodnota MB faktoru klesala a při zářijových odběrech se již průměrné
hodnoty pohybovaly v přijatelném rozmezí, které pro sklizeň představuje hodnota MB faktoru
30 a nižší. Vzhledem k tomu, že sklizeň proběhla až za 14 dní od posledního odběru, dalo se
předpokládat, že vyzrálost řepy pro zpracování byla dostatečná a výsledky uvedené na Obr. 6
to potvrzují. Je třeba podotknout, že aplikace mimokořenové výživy přispívala oproti
kontrolní variantě k lepší vyzrálosti cukrovky.
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Obr. 5: Dynamika změn MB faktoru
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Obr. 6: MB faktor (sklizeň)
ZÁVĚR
V rámci pokusu byl sledován vliv mimokořenové výživy na výnos a kvalitu cukrové řepy
v roce 2013. Bylo zjištěno, že aplikovaná listová výživa přispívá ve většině případů k vyšší
hmotnosti bulev i jejich cukernatosti a podporuje jejich vyzrálost.
PODĚKOVÁNÍ
Tento příspěvek vznikl za finančního přispění IGA Mendelovy univerzity v Brně IP 7/2013.
SOUHRN
Kapalná listová hnojiva se v posledních letech stala významným intenzifikačním faktorem při
cílené optimalizaci tvorby výnosu. V našich pokusech jsme se na tuto tématiku zaměřili.
Nejvyšší výnos bulev (125 t/ha) byl zjištěn u varianty ošetřené hnojivem Bortrac. Sklizňové
hodnoty cukernatosti byly příznivě ovlivněny aplikací přípravku Carbonbor (19,6 %
cukernatosti). Sklizňová hodnota MB faktoru byla s ohledem na termín sklizně vhodná
a u všech variant se pohybovala pod hranicí 30.
Klíčová slova: cukrová řepa, výnos, cukernatost, MB faktor
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SENZORICKÉ HODNOCENÍ MARINOVANÉHO MASA
SENSORY EVALUATION MARINATED MEAT
Ludmila Prokůpková1 – Jiří Patrovský2 – Lucie Dlouhá1
1
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ABSTRACT
In this work is described influence of marination on organoleptic properties coating and heat
treatment of the meat. Chicken breast and pork neck meat were marinated at 3 different
marinades (red pepper-water, herbal-water with and red pepper-oil). Water soluble mixtures
contained different concentration of phosphates (red pepper 11% and herbal 7,6%
phosphates).
Marinades were applied for 30 min, 3 hours and 24 hours.
Evaluation of the sensoric analysis has found all samples of chicken meat marinated for 24 h.
as the most juicy ones at all marinades and at the pork meat it was the samples marinated for
30 min also at all marinades. Marination by 30 min of the pork neck was satisfactory enough
for consumers. Consistency of meat was most highly valued at 30 min marination for both
meats. Toughness was most highly valued at pepper-oil marinade without phosphates added
(30 min and 3 h marination).
Keywords: chicken and pork meat, marinade, phosphates, marinating time, juiciness
ÚVOD
Marinování masa je metoda kulinárního i technologického zpracování masa. V průmyslové
praxi se uplatňuje zvláště pro přípravu kuchyňských masných polotovarů, popř. pro přípravu
součástí lahůdkářských výrobků, např. baget plněných řízky nebo jinak upraveným masem
(Xargayó et al., 2001). Marinované kuřecí díly, zejména kuřecí prsní svalovina, se stává stále
oblíbenější (Hiu et al., 2006), kdežto v České republice je populární i vepřové maso
(Jandásek, 2007). Kromě toho se zákazníkům nabízí samostatně celá škála tekutých marinád a
suchých směsí pro marinování masa při domácí úpravě (Lawrie, 1991).
Pro hodnocení marinovaného masa jsou kromě sledování hmotnostních změn významné
rovněž organoleptické vlastnosti. Zvláště významné jsou texturní vlastnosti (šťavnatost,
křehkost aj.) v závislosti na složení marinády a době marinování.
Rostoucí doba marinování (120 – 180 min) zlepšovala barvu, chutnost i přijatelnost kuřecího
masa (Yusop, 2010). Rovněž složení marinád, včetně použití fosfátů, které vede ke zvýšení
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pH, pozitivně ovlivňuje křehkost, šťavnatost a chutnost vepřového masa (Santos, 2012). Také
u krůtího masa se osvědčil přídavek fosfátů, ale i kyseliny mléčné, ke zvýšení křehkosti
a šťavnatosti (Ergezer, 2011).
MATERIÁL A METODY
Pro analýzu bylo použito drůbeží maso (prsní svalovina hybridního plemene Ross 308 ve stáří
38 dnů) a vepřové maso (krkovice, třídy zmasilosti „U“). Pro marinování bylo maso
odblaněno, zbaveno přebytečného tuku a rozděleno na kousky o hmotnosti cca 30 g.
Marinování probíhalo ve třech marinádách (papriková vodová, papriková olejová a bylinková
vodová) po dobu 30 min, 3 h a 24 h. Po marinování byla z kousků odstraněna přebytečná
marináda, kousky byly obaleny v „průmyslovém“ trojbalu (zvláště upravená mouka, panáda
a strouhánka). Následovalo tepelné opracování ve fritéze při teplotě 170 - 180 °C po dobu
2 - 3 min. Vzorky byly hodnotitelům předkládány po vychladnutí.
Senzorického hodnocení se zúčastnilo vždy 45 proškolených hodnotitelů, kteří používali pro
jednotlivé charakteristiky grafickou, nestrukturovanou a orientovanou stupnici.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Měřením byly zjištěny statisticky významné (p = 0,05) rozdíly mezi absorpcí marinády, druhem
masa a časem marinování. Kuřecí prsní svalovinou se ve všech časech statisticky významně liší,
je vyšší, od absorpce marinád vepřovou krkovicí a to pro všechny sledované časy, přičemž roste
v pořadí: papriková olejová – bylinková vodová – papriková vodová marináda. To se odráží
v senzorickém hodnocení.

Šťavnatost získala nejvyšší hodnocení u všech marinád po 24 h, nejlépe byla přijímána
papriková olejová marináda (obr. č. 1), ale také bylinková vodová u krkovice (obr. č. 4), což
je ve shodě se zjištěními Santose (2012).
Chuťově nejintenzivnější se ukázala být paprikové olejové a bylinkové vodové marinády po
dobu 24 h (obr. č. 1 a 2). Někteří hodnotitelé však upozornili na chuť „nahořklou, nebo po
připálené paprice“ u paprikové olejové marinády.
Nejlepší hodnocení intenzity vůně dosáhla bylinkové vodové marinády po 30 min aplikace.
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Obr. č. 1 – Kuřecí prsní svalovina, papriková olejová marináda
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Obr. č. 2 – Vepřová krkovice, papriková olejová marináda

Nejvyšší tuhost masa se naopak projevila u paprikové olejové (30 min a 3 h) i vodové
marinády (30 min). Nejpřijatelnější soudržnost byla zjištěna vždy po 30 min marinování
u obou druhů masa (obr. č. 3 a 4).
Negativně hodnocená vláknitost byla nejvíce patrná u bylinkové vodové (24 h) a u paprikové
vodové marinády (3 h), což souvisí pravděpodobně s přítomností fosfátů ve vodou ředitelných
marinádových směsích.
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Obr. č. 3 – Kuřecí prsní svalovina – bylinková vodová marináda
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Obr. č. 4 – Vepřová krkovice, bylinková vodová marináda

ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že se rozdíly mezi marinádami a dobou
jejího působení se projevují shodně u obou druhů masa (vepřového a kuřecího). Nejvyšší
intenzita chuti se pravděpodobně vzhledem k nosiči projevila u paprikové olejové marinády.
Šťavnatost byla nejlépe hodnocena u kuřecího masa po 24 h marinování a po 30 min
u vepřového masa a to vždy bez ohledu na druh marinády.
Přítomnosti fosfátů sice přispěla k nárůstu šťavnatosti už za kratší dobu marinování, ale vyšší
koncentrace vedly k negativně hodnocené vláknitosti masa (u vepřového masa vždy po 24 h,
u kuřecího masa již po 3 h).
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PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou „S grantu“ MŠMT.
SOUHRN
Práce je zaměřena na sledování vlivu marinování na organoleptické vlastnosti masa. Kuřecí
prsní svalovina a vepřová krkovice byly marinovány ve 3 marinádách (papriková vodová,
papriková olejová a bylinková vodová), přičemž ve vodě rozpustné marinády obsahovaly
různé množství fosfátů (papriková 11 % a bylinková 7,6 %). Marinády byly aplikovány vždy
30 min, 3 h a 24 h. Takto připravené vzorky byly obaleny, fritovány a následně senzoricky
hodnoceny.
Z vyhodnocení senzorické analýzy bylo zjištěno, že jako nejšťavnatější se hodnotitelům jevily
vzorky kuřecího masa marinované po dobu 24 h, shodně u všech marinád. Ovšem zvýšená
hydratace může vést až k negativně hodnocené vláknitosti. Naopak jako nejtužší se jevila
paprikové olejové marinády (bez přídavku fosfátů) po 30min a 3h marinaci.
Klíčivá slova: kuřecí a vepřové maso, marinády, fosfáty, doba marinování, šťavnatost
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MICROSTRUCTURE OFFAL OF BOVINE ANIMALS
(TECHNOLOGICAL ASPECTS)
Maksim Borisovich Rebezov – Oksana Vladimirovna Zinina
South Ural State University, Chelyabinsk, Russia
ABSTRACT
The paper presents the study of the influence of processing on the microstructure biotech
collagen offal of bovine animals. Histological changes were found after processing of
prototypes lips and ears of cattle ferments propionic acid bacteria and bifidobacteria. The
positive effect of treatment on the microstructure of biotech-products of cattle. Spotted
destruction, swelling and loosening of collagen fibers.
Keywords: lips, ears, starter, bifid bacteria, propionic acid bacteria, microstructure
INTRODUCTION
Application of secondary raw collagen in the meat industry to reduce the current deficit of
dietary protein, enhances the range and increase in production of high quality meat products at
low cost, and improves the ecological condition of adjacent areas of meat processing
enterprises. Secondary collagen-containing raw material in the present time not enough
demand in the food industry, despite the fact that a large percentage of the total weight of
protein-containing animal resources. Promising avenue out of this situation is the creation of
new biotechnological methods for modifying collagen raw material. Today, there are
hydrothermal, chemical and enzymatic treatment. These methods allow the modification of
raw materials affect the connective tissue, improving the functional and technological and
organoleptic characteristics of the collagen material. The mechanism of action of existing
processing methods are different. Chemical and hydrothermal modification methods based on
mechanical or thermal impact on raw materials, resulting in an acceleration of the process of
cooking collagen. These processes are quite complex, they are connected with big labor,
energy and material costs. In recent years, with the rapid development of biotechnology,
particularly popular enzymatic processing of raw materials [1]. Application of enzymatic
treatment can more fully utilize the available collagen-containing raw materials, reduce the
duration of the process. Raw after modification enzyme preparations has more tender and
juicy texture. In practice enzyme preparations of animal, plant and microbial origin. Using
enzyme preparations on an industrial scale in most cases are not effective due to the high cost,
narrow spectrum and low-volume production of enzymes. Most promising and intense way
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modification is handling raw starter cultures of microorganisms. This treatment helps to
ensure a consistent quality of the finished product, deep processing of primary and secondary
raw materials, the implementation of technological regimes in the natural range of
temperatures, pH and pressure environment, with minimal material and energy resources.
Effectiveness of the action of microorganisms on recycled tissue can be assessed by
functional and technological change, physical properties, biological and nutritional value, and
in the first place - their morphological structure.

MATERIALS AND METHODS
The aim of this work is to establish the effects of treatment on microbial starter cultures
morphological structure of collagen offal - the lips and ears of cattle. The microstructure of
the samples was carried out lips and ears after treatment ferments propionic acid bacteria and
bifidobacteria [2]. Used for the treatment of sourdough BB -12 and PS- 4, manufactured by
Hansen (Denmark). Gistosrezy stained with hematoxylin- eosin and the changes detected after
modification individual structural elements at 200 × magnification.

RESULTS AND DISCUSSION
In the control sample lips (sample number 1) histological study notes a well-defined outer and
inner surface. The outer surface consists of a fibrous connective tissue, covered by squamous
stratified squamous epithelium. Basis lips striated muscle tissue is a circular muscle. Muscle
fibers are arranged along and across the entire organ parenchyma, have well-defined
elongated shape, close fitting filamentous connective structures to each other intensely and
uniformly colored dye eosin (Fig. 1). Transverse striations visible and easily visible.
Connective tissue stroma trophic support- body represented in greater numbers as unformed
loose connective tissue located between muscle bundles in the free form. The fibers have a
well defined threadlike structure interspersed with each other and arranged in a different
direction.
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Fig. 1: Test piece lip (sample number 1)
On histological preparations of the fragments of the lips (sample number 2) after treatment
with bifidobacteria, well looked fiber bundles of striated muscle tissue circular muscle, with
abundant eosinophilic intense contrast. Ratio of muscle bundles, their length, size and
thickness vary greatly in different parts of the body. Toward the middle of the lip muscle
fibers have a well-defined sarcoplasm, striated most noticeable and easily visible. Many
bundles of muscle fibers lose their places banding and surface connective tissue sheath,
become more fragmented in its structure, the individual fibers or defragmented, or take a
more elongated shape, until the filamentary structures, taper in diameter (Fig. 2).
Musculoskeletal connective tissue stroma trophic organ located between muscle bundles, also
becomes more fragmented. The fibers have a filamentary structure. In some places the
intermuscular space vastly expanded and filled with amorphous, friable masses. Cell nuclei of
connective tissue fibers are in a state of decay and karyolysis, their number reduced.
Myofibrillar apparatus also loses its structuring. In the study of histological preparations of
the lips after treatment (sample number 3) propionic acid bacteria also showed a significant
loosening of connective tissue fibers (Fig. 3). Intermuscular space vastly expanded
impregnated amorphous material. Most cores as connective tissue and muscle, are in a state of
decay (karyorhexis and karyolysis). Muscle fibers become more dispersed in some places
defragmented. Many of them lose their superficial connective tissue sheath and striated
striation.
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Fig. 2: Samples lips treated leaven bifidobacteria (sample number 2): fragmentation,
defragmentation and thinning of the muscle fibers
In addition to these structural and functional changes in the muscle parenchyma of noticeable
changes in the submucosal layer, where under the influence of drugs in this and in another
case, also marked loosening of the morphological structure of the end sections of the tubularalveolar apparatus of the salivary glands and ducts.

Fig. 3: Samples lips treated propionic acid bacteria ferment (sample number 3) expansion of
intermuscular space, loosening and fragmentation of muscle fibers and connective tissue

350

On histological preparations of the control sample of ears fragments (Fig. 4) are well looked
smooth muscle fiber bundles with weak striated striations in their longitudinal section. Muscle
bundles tightly adjacent to each other connective tissue components and have the same
direction. Structural components of the stroma ear presented dense and loose connective
tissue with a pronounced predominance of well-designed quantitative collagen and elastin
fibers and elongated serpentine shape. In some formations, indicated auricular muscle
parenchymal accumulation of a large number of fragments consisting of the adipose tissue,
which is represented by the preparation in the form of cellular structures cavity poluokrugloy
and rounded shapes. Fat cell wall unchanged. Cartilage is smooth formation. Its cells are flush
with each other. Skin (epidermis) in a cross section constructed of several layers, the
boundary between them is slightly flattened. The boundary of the epidermis with the
underlying subcutaneous loose fiber is well defined, clear, papilliform layers fit snugly
together.

Fig. 4: Control sample ears of cattle (sample number 4)
On histological preparations of the ear pieces (sample number 5) after treatment with
bifidobacteria, well looked fiber bundles of muscle tissue with slightly pronounced striated
striations in their longitudinal section. Many of the cell nuclei in a state of partial failure
(karyorrhexis ). Simultaneously, there is swelling and loosening of collagen fibers, which are
further deformed and homogenized (Fig. 5). Cell nuclei are not detected and are also
becoming homogenized. Muscle bundles have higher tinctorial properties are well-defined
eosinophilic intense color, indicating the presence of large amounts of protein fractions. In
some places sarcolemma of muscle fibers lose their structure, muscle cells become
amorphous. Structural components of the stroma ear presented a dense connective tissue with
a pronounced quantitative predominance well-designed fibers with a slightly thickened form.
In strata of muscle tissue destruction observed with destructive decay, causing cells to become
irregular poorly circumscribed form. Cartilage cells specific structural changes have not
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undergone, are flush with each other. Skin (epidermis) in a cross section constructed of
several layers. Thickened stratum corneum, uniform mauve, eosinophilic its increased.
Surface epithelium, and the upper portion of the stratum corneum substantially undergo
morphological changes as compared to the native drug. The surface layers are at a state of
destructive tissue loosening and homogenisation. Boundary with the adjacent epidermis
subcutaneous fat well defined, clear, sometimes not even, which increases the contact area
between the structural components of the dermis that fit snugly together. Parenchyma loose
connective tissue loosened fibers are unequal amount of amorphous colored pale pink color,
poor fatty tissue and vascular components. Places the individual fibers unstructured. Cells are
able to karyorhexis and karyolysis.

Fig. 5: Samples ears treated with the leaven of bifidobacteria (sample number 5)
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On histological preparations ears treated with propionic acid bacteria ferment (sample number
6), the picture changes morphostructural identical with the sample number 5. The difference is
that the epidermis changed its tinctorial properties (increased basophilic) and dilated hair
follicles, are not deformed (Fig. 6).

Fig. 6: Model of the ears treated with propionic acid bacteria ferment (sample number 6)
loosening of muscle fibers, homogenized cell nuclei, striated striation is not expressed.
Loosening and swelling of collagen fibers
CONCLUSION
The results of microstructural studies histological collagen offal of bovine animals, we can
conclude about the effectiveness of the treatment effects on the microbial starter cultures
individual structural elements of the tissues, particularly in the collagen fibers.
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VLIV POLYNENASYCENÝCH MASTNÝCH KYSELIN N-6 A N-3
V KRMIVU POTKANŮ NA HLADINU KREVNÍCH LIPIDŮ
EFFECT OF POLYUNSATURATED FATTY ACIDS N-6 AND N-3
IN THE DIET OF RATS ON BLOOD LIPIDS
Veronika Rozíková – Tomáš Komprda – Richard Krobot – Barbora Kotková
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 61300 Brno
ABSTRACT
The aim of the research was to test the hypothesis effect of long-term consumption of n-3
PUFA on plasma cholesterol levels in animal model. Three groups of rats were examined for
the effect of fatty acids contained in food on animal tissues. The sources of PUFA n-3 and n-6
were added to standard feed for mice and rats. The animals were divided into groups: with 6
% addition of safflower oil (n-6, control group, SA), with 6 % addition fish oil (n-3: EPA,
DHA; FO) and with 6 % addition oil of Schizochytrium alga (n-3: DHA; DHA). Each group
was composed of 10 animals. The animals were fed for 40 days ad libitum. The blood
samples were taken from the animals in heparin tubes, which were analyzed for the
concentration of total cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol and triacylglycerols at
the end of the experiment. The analytical determination of the content of fatty acids was
found in the liver tissues. The diet enriched of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic
acid has led to a significant decrease in non-esterified fatty acids and inhibition of LDL in the
blood.
Keywords: fish oil, safflower oil, PUFA n-6, PUFA n-3, total cholesterol, LDL cholesterol,
HDL cholesterol, fatty acids, Schizochytrium alga
ÚVOD
Vazba lipidů na apolipoproteiny umožňuje jejich transport na místo ukládání nebo
katabolismu. Cholesterol se váže na proteiny esterovou vazbou a spolu s triacylglyceroly
vytváří vnitřní část lipoproteinu. Lipoproteiny s nízkou hustotou (LDL) se syntetizují v játrech
a jsou zodpovědné za ukládání cholesterolu do tkání. Lipoproteiny s vysokou hustotou (HDL)
transportují cholesterol z periferních tkání do jater, kde dochází k jeho katalýze (Zehnálek,
2007). Polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) ovlivňují činnost a funkční stav cév, proces
aterogeneze a v konečném důsledku možný vznik srdečně-cévních onemocnění. Z PUFA n-6
vznikají eikosanoidy řady 2 (PG2, TA2), které působí prozánětlivě, vasokonstrikčně
a způsobují agregaci trombocytů. Na druhé straně PUFA n-3 jsou eikosanoidy řady 3 (PG3,
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TA3), působící protizánětlivě, vasodilatačně a proti shlukování trombocytů.

PUFA n-3

v konečném důsledku snižují riziko vzniku srdečně-cévních onemocnění, autoimunitních
onemocnění a rakoviny (Komprda, 2007). EPA a DHA působí jako ligandy pro izoformy
receptorem aktivovaného proliferátoru peroxizomu (PPAR) a na modulaci signální dráhy
transkripčního faktoru sterol vázající protein (SREBP), čímž ovlivňují biochemické
a molekulární mechanismy (Jump, 2008). Dieta obohacená (2 g/denně) o eikosopentaenovou
kyselinu (EPA) a dokosahexanovou kyselinu (DHA) vedla k průkaznému poklesu
neesterifikovaných mastných kyselin v krvi a inhibice produkce LDL a na cholesterolémii.
K nutriceutikům s prokázanou historii snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění patří
rybí olej s vysokým obsahem kyseliny eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA).
Dle jiných studií má DHA antihypertenzivní vliv a vykazuje vazodilatační účinky (Mourek,
2003). V experimentu byl sledován vliv EPA a DHA na hladiny krevních lipidů. K posouzení
byl přidán rybí olej do krmiva potkanů, který obsahuje EPA a DHA. K porovnání výsledků
vlivu na krevní lipidy potkanů sloužil olej z řasy Schizochytrium s vysokým obsahem DHA.
Kontrolní skupina měla k vyrovnání energetické bilance mezi skupinami přidán slunečnicový
oleje, který má zastoupení mastných kyselin bohaté na PUFA n-6.
MATERIÁL A METODY
Materiál
Modelovými zvířaty byli potkani, dospělí samci outbredního kmene Wistar albino ve stáří
56 dnů z chovu společnosti BioTest s.r.o., Konárovice, kteří byli krmeni 40 dní. Výchozím
krmivem byla kompletní krmná směs pro myši a potkany od firmy Biokron, do kterých bylo
přimícháno 6 % oleje světlice barvířské (kontrola, SA), 6 % rybího oleje (FO) a 6 % oleje
z řasy Schizochytrium (DHA). Zastoupení n-6 a n-3 mastných kyselin v použitých olejích je
zobrazenou tab. 1. Zvířata byla krmena a napájena každý den ad libitum. Po ukončení pokusu
byly u všech zvířat odebírány vzorky krve do heparinových zkumavek (Dispolab), u kterých
byly provedeny analýzy na koncentraci celkového cholesterolu (TC), HDL-cholesterolu
(HDLC), LDL-cholesterolu (LDLC) a triacylglycerolů (TAG). Vzorky jater sloužily pro
analytické stanovení obsahu mastných kyselin.
Metodika
Stanovení krevních lipidů
Stanovení celkového cholesterolu, triacylglycerolů, LDL a HDL cholesterolu bylo provedeno
v krevní plazmě. Vzorky krve byly odebírány do heparinem potažených zkumavek
(Dispolab). Veškerá biochemická vyšetření byla prováděna na Ústavu chemie a biochemie
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Mendelovy univerzity v Brně. Spektrofotometrická měření byla prováděna na automatickém
chemickém analyzátoru BS - 200 (Co. Mindray, China), přístroj je řízen softwarem BS - 200
(Co. Mindray, China).
Stanovení mastných kyselin
Ze vzorků jaterní tkáně byla lyofilizaci odstraněna volná i vázaná voda pro zvýšení výtěžnosti
lipidů při extrakci. Teplotní program lyofilizace byl nastaven: hlavní sušící program při 45˚C/24 hodin a konečné dosušení 3 hodiny při –50 ˚C pod tlakem 7 - 4 Pa. Tuk ze vzorků
jaterní tkáně byl vyextrahován metodou dle autorů Hara a Radin(1978) a následně byla
provedena esterifikace v alkalickém prostředí. Stanovení mastných kyselin bylo provedeno na
plynovém chromatografu Fisons GC 8000 series na kapilární koloně Db-23 (60 m x 0,25 mm
x 0,25 µm, Agilent Technologies J&W Scientific, USA). Injektor byl vyhříván na 260 ˚C
a detektor (FID) na teplotu 260 ˚C. Použitý teplotní program měl následující parametry:
140 ˚C/1 min, gradient 5 ˚C/min do 200 ˚C, gradient 3 ˚C/min do 240 ˚C se zádrží 15 minut.
Nosným plynem byl dusík s průtokem 1,5 ml/min., tlakem 200 kPa a split pomět 20:1.
Vyhodnocení výsledků ze stanovení mastných kyselin v tkáních a ze stanovení krevních
lipidů bylo provedeno v programu Statistica 12 (StatSoft Inc., Tulsa, USA). Rozdíly byly
posuzovány pomocí jednostupňového třídění analýzy rozptylu včetně zjištění kontrastů
Tukeyovým testem.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Přídavky olejů do krmiva potkanů průkazně neovlivnily konečnou hmotnost potkanů, denní
přírůstek hmotnost ani konečnou hmotnost jater u pokusných zvířat. Zastoupení
polynenasycených mastných kyselin n-6 a n-3 v rybím oleji, oleji světlice barvířské a v oleji
z řasy Schizochytrium je uvedeno v Tab. 1. Výsledky stanovení krevní lipidů v plazmě
potkanů krmených různými přídavky olejů je graficky zobrazeno na Obr. 1. Při stanovení
mastných kyselin v jaterní tkáni jsme se zaměřili na obsah polynenasycených mastných
kyselin, které ovlivňují metabolismus lipidů, cholesterolu i žlučových kyselin. Obsah PUFA
n-6 v jaterní tkáni potkanů v závislosti na přijatém oleji v krmivu je uveden na Obr. 2 a obsah
PUFA n-3 v jaterní tkáni je uveden na Obr. 3. Poměr polynenasycených mastných kyselin n-6
a n-3 je uveden na Obr. 4 rozdělený podle přídavku oleje do krmiva potkanů.

356

Tab. 1: Zastoupení PUFA n-3 a n-6 v olejích přidaných do krmiva potkanů (v % z celkové
sumy mastných kyselin)
Olej z řasy
Olej ze světlice
Mastná kyselina
Schyzochytrium Rybí olej
barvířské
linolová (n-6)
5,9
9,5
61,7
linolenová (n-3)
0,4
1,4
0,4
arachidonová (n-6)
0,7
0,8
0,5
EPA (n-3)
0,9
8,5
0,5
DHA (n-3)
32,3
11,2
1,4
EPA – eikosapentaenová kyselina, DHA – dokosahexanová kyselina

SA – 60 g oleje světlice barvířské v 1 kg krmiva (kontrolní skupina), FO – 60 g rybího oleje v 1 kg krmiva;
DHA – 60 g oleje z řasy Schizochytrium v 1 kg v krmivu. A, B – rozdíly lišící se na hladině P < 0, 05
(jednoduché třídění analýzy rozptylu, post hoc Tukeyův test, n = 10).

Obr. 1: Obsah celkového cholesterolu, LDLC, HDLC a TAG v krvi potkana a všech
testovaných skupin
Skupiny, u kterých byl zvýšen obsah PUFA n-3 v krmivu, měly průkazně sníženou hladinu
celkového a LDL cholesterolu (P < 0,05). U skupiny se zvýšeným obsahem dokosahexanové
kyseliny (skupina DHA) v krmivu byla snížena hladina triacylglycerolů v porovnání se
skupinou s přídavkem rybího oleje a skupinou s přídavkem oleje za světlice barvířské
v krmivu (P < 0,05). Negativně se projevilo zvýšení PUFA n-3 v krmivu potkanů na snížení
hladiny HDL cholesterolu u skupiny FO a DHA v porovnání se skupinou kontrolní
(SA, P < 0,05).
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SA – 60 g oleje světlice barvířské v 1 kg krmiva (kontrolní skupina), FO – 60 g rybího oleje v 1 kg krmiva;
DHA – 60 g oleje z řasy Schizochytrium v 1 kg v krmivu. A, B – rozdíly lišící se na hladině P < 0, 05
(jednoduché třídění analýzy rozptylu, post hoc Tukeyův test, n = 10).

Obr. 2: Obsah linolové a arachidonové kyseliny (PUFA n-6) v játerní tkáni potkanů u všech
testovaných skupin
V játrech potkanů krmených FO a DHA byl naměřen průkazně nižší obsah kyseliny linolové
a arachidonové ve srovnání s hodnotami u skupiny kontrolní (P < 0,05). Skupina FO měla
průkazně nižší obsah kyseliny arachidonové než skupina DHA (P < 0,05).

SA – 60 g oleje světlice barvířské v 1 kg krmiva (kontrolní skupina), FO – 60 g rybího oleje v 1 kg krmiva;
DHA – 60 g oleje z řasy Schizochytrium v 1 kg v krmivu. A, B – rozdíly lišící se na hladině P < 0, 05
(jednoduché třídění analýzy rozptylu, post hoc Tukeyův test, n=10).

Obr. 3: Obsah linolenové kyseliny, EPA a DHA (PUFA n-3) v játerní tkáni potkanů u všech
testovaných skupin
Nejvyšší obsah kyseliny α-linolenové kyseliny byl zjištěn u skupiny FO ve srovnání se
skupinou DHA a SA (P > 0,05). Obsah EPA byl několikanásobně vyšší u skupiny FO než
u skupiny kontrolní a DHA (P > 0,05). Obsah DHA měly skupiny FO a DHA vícenásobně
vyšší než skupina kontrolní (P > 0,05). Průkazný rozdíl mezi skupinou DHA a FO v obsahu
kyseliny dokosahexaenové nebyl zjištěn, pouze tendence o zvýšení u skupiny DHA.
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SA – 60 g oleje světlice barvířské v 1 kg krmiva (kontrolní skupina), FO – 60 g rybího oleje v 1 kg krmiva;
DHA – 60 g oleje z řasy Schizochytrium v 1 kg v krmivu. A, B – rozdíly lišící se na hladině P < 0, 05
(jednoduché třídění analýzy rozptylu, post hoc Tukeyův test, n = 10).

Obr. 4: Celkový poměr n-6/n-3 mastných kyselin v játrech potkanů u všech testovaných
skupin
Poměr celkových n-6 mastných kyselin k celkovým n-3 mastným kyselinám byl
mnohonásobně vyšší u skupiny kontrolní než u skupiny FO a DHA. U skupiny DHA
a skupiny FO byl zaznamenán průkazný rozdíl ve snížení poměru PUFA n-6/n-3 ve srovnání
s kontrolní skupinou (P < 0,05). Obsah kyseliny linolové v játrech potkanů byl v průkazně
pozitivní korelaci s hladinou plazmatického cholesterolu a jeho frakcí (v rozsahu R = 0,44 0,65; P < 0,05). Obsah nejvýznamnějšího metabolitu kyseliny linolové, kyselina arachidonová
byla podobně v pozitivní korelaci s TC i oběma jeho frakcemi. Vztah arachidonové kyseliny
k TAG nebyl zjištěn (P > 0,05). Obsah α-linolenové kyseliny a jejich metabolitů (EPA, DHA)
byl v průkazně negativní korelaci na TC, HDLC a LDLC (koeficient korelace byl v rozsahu
od -0,42 do -0,82; P < 0,05). Obsah DHA v játrech byl v průkazně negativním vztahu ke
koncentraci TAG v plazmě (R = -0,44; P < 0,05). Poměr n-6/n-3 kyselin v játrech byl
v pozitivní korelaci s hladinou všech uvedených frakcí lipidů (koeficient korelace měl rozsah
0,31 - 0,84; P < 0,05). Nečekaným výsledkem je snížení HDLC frakce u skupiny s přídavkem
DHA a FO oleje. Podle König et al. (2007) byl cholesterol v plazmě snížen jako následek
aktivace PPARα a redukci SREBP-2, což vede ke snížení biosyntézy cholesterolu. Tyto
uvedené transpkripční faktory modulují signální dráhy EPA a DHA. Další vysvětlení tohoto
snížení je, že rybí olej usnadňuje sekreci žlučových kyselin do jater transfery cholesterolu
(Takahashi, 2011). K poklesu HDL cholesterolu došlo v pokusu na

myších krmených

sójovým olejem (Kamisako et al, 2012). Zhang et al. (2009) ve své studii uvádějí v této
souvislosti, že křečci jsou lepšími pokusnými modely než potkani k posouzení vlivu diety na
hladinu krevních lipidů, jelikož syntetizují a vylučují cholesterol a žlučové kyseliny cestami
více podobnými lidem.
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ZÁVĚR
V pokusu bylo docíleno snížení celkového a LDL cholesterolu u skupin přijímající krmivo se
zvýšeným podílem polynenasycených mastných kyselin n-3 ve srovnání se skupinou
přijímající krmivo se zvýšeným obsahem PUFA n-6. Rozdílné zastoupení PUFA n-3 v rybím
oleji a v oleji z řasy Schizochytrium nemělo statisticky zjištěný rozdíl na hladiny celkového,
LDL a HDL cholesterolu.
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SOUHRN
Cílem našeho projektu bylo posoudit vliv zastoupení polynenasycených mastných kyselin
v dietě na živočišný organismus, na hladinu celkového, HDL a LDL cholesterolu
a triacylglycerolů v plazmě. Modelovými zvířaty byli potkani, kteří byli rozděleni do 3 skupin
po 10 ks: skupina s přídavkem 6 % oleje ze světlice barvířské (n-6, SA, kontrolní skupina),
skupina s přídavkem 6 % rybího oleje (n-3: EPA, DHA; FO) a skupina s 6 % přídavkem oleje
z řasy Schizochytrium (n-3: DHA; DHA). Po 40 dnech byla zvířata usmrcena podle pravidel
wellfare. Z odebraných vzorků krve byly stanoveny krevní lipidy metodou spektrofotometrie
na Ústavu chemie a biochemie Mendlovy univerzity v Brně. Stanovení polynenasycených
mastných kyselin n-3 a n-6 bylo metodou plynové chromatografie v jaterní tkáni potkanů.
Vlivem zvýšeného obsahu PUFA n-3 ve skupině FO a DHA byl snížen celkový a LDL
cholesterol v plazmě potkanů ve srovnání s hladinami u skupiny kontrolní. Vliv různého
zastoupení eikosapentaenové a dokosahexaenové kyseliny v přidaném rybím oleji a oleji
z řasy Schizochytrium na hladiny krevních lipidů nebylo statisticky průkazné.
Klíčová slova: rybí olej, olej ze světlice barvířské, cholesterol, olej z řasy Schizochytrium
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ABSTRACT
Lesser mealworm, Alphitobius diaperinus (Panzer), is generally classified as a cosmopolitan
pest of stored plant products with particular relevance as a vector and reservoir of several
poultry pathogens and parasites. In poultry bred in deep litter it reproduces very rapidly under
its optimal conditions, while damaging wooden devices, and for caregivers, who are in close
contact with the larvae and adults, may pose a health risk. With poor sanitation, threat exists
of transmitting the pathogens from the litter breeding to slaughter poultry, thereby
jeopardizing the health safety of processed poultry. For safe food producing it is necessary to
fight against the occurrence of lesser mealworm in poultry breeding by all available means,
and given the fact that it is not possible to entirely eliminate this bug, the aim should be at
least to keep its occurrence as low as possible.
Keywords: lesser mealworm, control, management, health risk
ÚVOD
Potemník stájový se v blízkosti člověka vyskytuje odnepaměti, jako saprofágní brouk
likvidující rozkládající se rostlinný materiál a plísně na něm rostoucí. Brouci i larvy byly
například nalezeny pod podlahami honosných domů ve starém Egyptě na zbytcích obilí, trusu
a mrtvol zvířat, což svědčí o funkčnosti a stálosti určitých potravinových řetězců
(Panagiotakopulu et al., 2010). Jestliže tedy vyjdeme z tohoto faktu, pak je více než jisté, že
potemník stájový se bude vyskytovat i v současnosti všude tam, kde pro svůj výskyt bude mít
vhodné podmínky. Jejich poznání může naopak pomoci chovatelům a pěstitelům v omezení
výskytu tohoto brouka.
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CHARAKTERISTIKA POTEMNÍKA STÁJOVÉHO
Původ a systematické zařazení
Předpokládá se, že potemník stájový pochází ze sub-saharské Afriky (Geden a Hogsette,
2001; Lambkin, 2001), odkud se rozšířil po celém světě. Patří do čeledi potemníkovití
(Tenebrionidae).
Morfologie
Dospělí brouci jsou čiroce ovální, lesklí a černo-hnědě zbarvení brouci, dlouzí přibližně
6-8 mm. Vajíčka jsou asi 1,5 mm dlouhá, krémově bílá až světle hnědě zbarvené a štíhlá
s mírně zaoblenými konci. Larvy mají segmentované tělo zužující se v zadní části, tři páry
končerin a velmi se podobají larvám potemníka moučného (rod Tenebrio). Larvy posledního
instaru bývají 7 až 20 milimetrů dlouhé. Čerstvě vylíhlé larvy jsou mléčně bílé, do žlutavě
hnědé barvy ztmavnou vždy před dalším svlékáním. Celý larvální vývoj prochází 6-11
larválními instary.
Životní cyklus
Alphitobius diaperinus se obvykle nachází v mouce a obilných produktech, a také ve špatně
skladovaných zrninách (Spilman, 1991), zejména v pšenici, ječmeni, rýži nebo ovesných
vločkách a lněném semínku (Hosen et al., 2004). Vzhledem k jeho tropickému původu mu
vyhovují také teplé a vlhké podmínky v chovech drůbeže (Francisco a Prado, 2001). Byl také
pozorován v hnízdech ptáků a hlodavců a v koloniích netopýrů (Falomo, 1986). Samice může
naklást více než 2000 vajíček, obvykle je však počet menší - 200 - 400. Vajíčka jsou kladena
do prasklin a trhlin v podlaze a zdech drůbežárny, do výkalů nebo podestýlky, pod krmné
nádoby a napáječky. Dospělci mohou žít 3-12 měsíců a samičky po celou tuto dobu kladou
vajíčka. Larvy se líhnou za 4-7 dnů a kompletní vývoj do dospělosti trvá 40 -100 dnů,
v závislosti na teplotě a kvalitě potravin (Calibeo - Hayes et al., 2005. Larvy se živí
rozsypaným krmivem, hnojem, ale také mrtvými kuřaty. Optimální teplotní podmínky vývoje
se pohybují v rozmezí 30° - 33°C s relativní vlhkostí přibližně 90 % (Francisco a Prado,
2001). Larvy i dospělci vykazují primárně noční aktivitu, s vrcholem za soumraku. Jsou velmi
aktivní a při vyrušení se rychle zavrtávají do úkrytu.
Poškození chovných zařízení, uskladněných produktů a patogenita
Při hledání vhodných míst k zakuklení mohou larvy rozžvýkat díry v polystyrenových
izolačních panelech a sklolaminátových deskách ve stěnách drůbežáren. Výsledné poškození
může způsobit zvýšení nákladů na vytápění a dodatečných nákladů na opravy budovy až
o 67% ve srovnání s halami bez poškození (Geden a Hogsette, 2001) Poškození uskladněných
rostlinných produltů není považováno za prioritní, neboť larvy a brouci se na těchto výrobcích
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vyskytují až sekundárně - po napadení a poškození jinými biologickými činiteli, zejména
plísněmi. Nicméně, nejzávažnější v souvislosti s výskytem potemníka stájového je možnost
přenosu různých druhů patogenů jak mezi chovanými kuřaty, tak také možnost přenosu
patogenů na chovatele a konzumenty, a dále lidská zdravotní rizika chovatelů spojená
s expozicí A. diaperinus. Podle Vyhlášky č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení
škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace
jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského
intervenčního patří A. diaperinus mezi škůdce, kteří svou přítomností v rostlinných
produktech mohou vyvolat alergická onemocnění, poškození sliznic a záněty kůže, případně
mohou být příčinou některých nebezpečných onemocnění lidí nebo hospodářských zvířat.
Mezi nejzávažnější patogeny živočichů patří leukóza a Markova choroba, krůtí koronavirus
(Watson et al., 2000), ptačí chřipka (Hosen et al., 2004), bakterie Salmonella typhimurium,
Escherichia coli, Staphylococcus spp. a spory plísní Aspergillus spp. (např. Chernaki - Leffer,
2002). Podle nejnovějších výzkumů je potemník stájový rovněž přenašečem bakterií rodu
Campylobacter (Hazeleger et al., 2008). Potemníci mouhou také přenášet parazity drůbeže,
například prvoky rodu Eimeria, způsobující kokcidiózu, hlístice Subulura brumpti
a Ascaridia galli a tasemnice, např. Davainea proglottina. Pro management boje s těmito
patogeny je důležité, že všechny mohou být přenášeny přes brouky a jejich larvy do hejn v po
sobě jdoucích chovných cyklech. Brouci z čeledi Tenebrionidae, včetně A. diaperinus,
produkují vysoce reaktivní benzochinony jako obranu proti predaci (Tschinkel, 1975). Tyto
chinony mohou být nebezpečné pro lidské zdraví a způsobit zdravotní rizika, pokud jsou lidé
vystaveni hmyzu po delší dobu. Objevují se symptomy astmatu, bolesti hlavy, dermatitidy,
alergické angioedémy, rýma, svědění či zarudnutí pokožky (Schroeckenstein et al., 1988),
expozice chinonovým parám může také vést k zánětu spojivek a rohovky (Schroeckenstein et
al., 1988). Pro osoby pracující v tomto prostředí to může znamenat nutnost používat ochranné
rukavice a ochranné masky při práci v kontaminovaných prostorách a chinony produkované
tenebrioidními brouky pak představují nebezpečí pro zdraví na všech úrovních výroby
a distribuce potravin (Phillips a Burkholder, 1984).
Boj proti potemníku stájovému
Biologická kontrola: Během výzkumů bylo zjištěno několik přirozených nepřátel potemníka
stájového, ale tyto druhy pro biologickou kontrolu nejsou využitelné. Naproti tomu houbové
patogeny Beauveria bassiana účinkují na larvy v 60 - 90 % (Geden et al., 1998). Hlístice rodu
Steinernema mohou být rovněž účinné, ovšem jen v určitých fázích vývoje potemníků
(Szalanski et al., 2004). Výskyt potemníků může na druhou stranu negativně ovlivnit jiný
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druh biologické ochrany, a sice interakci mezi mouchou domácí Musca domestica a broukem
Carcinops pumilio, který je využíván pro likvidaci larev mouchy domácí v podestýlce. Malé
larvy potemníků mohou výrazně snížit přežití vajíček i larev C. pumilio (Kaufman et al.,
2002).
Chemická kontrola: Z produktů dostupných v ČR je uváděn jako účinný Baycidal®WP 25,
jako Insekticidní přípravek pro profesionální použití ve formě smáčitelného prášku proti
larvám much a potemníka stájového a účinnou látkou triflumuron 250 g/kg.
Dále jsou to prostředky na bázi pyrethroidů případně vápenný hydrát nebo kyselina boritá
(Geden a Hogsette, 2001). Žádný z uvedených prostředků však není stoprocentně účinný,
úspěšnost velmi závisí na celkovém prostředí chovného zařízení a také pečlivosti pracovníků
provádějících postřiky.
Mechanická kontrola:

Využití chladného počasí je jednoduchou metodou - vystavení

teplotám pod bod mrazu na týden či více je velmi účinné. Časté odstraňování hnoje
a podestýlky omezuje potravní nabídku larev (Hinton a Moon, 2003).
Rezistence
Časté používání chemických prostředků při ošetření hal na výkrm drůbeže vedlo k vytvoření
rezistentních kmenů brouků, v současnosti se uvádí až 20% rezistentní populace. Před
použitím chemické ochrany se proto doporučuje nejprve test na rezistenci, což může zabránit
nákladům na zbytečně provedený zásah.
ZÁVĚR
Závěrem lze říci, že potemník stájový, Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797), je obecně
hodnocen jako kosmopolitní škůdce uskladněných rostlinných produktů se zvláštním
významem jako vektor a rezervoár několika drůbežích patogenů a parazitů. V chovech
drůbeže na hluboké podestýlce se v optimálních podmínkách rozmnožuje velmi rychle,
poškozuje dřevěná zařízení a pro ošetřovatele, kteří jsou s larvami a dospělci v úzkém
kontaktu, může představovat zdravotní riziko. Při nedostatečné hygieně hrozí přenos patogenů
z podestýlky chovných hal na jateční drůbež, čímž je ohrožena zdravotní nezávadnost
zpracovávané drůbeže. Pro výrobu bezpečných potravin je potřebné bojovat proti výskytu
potemníka stájového v chovech drůbeže všemi dostupnými prostředky a vzhledem k tomu, že
pravděpodobně nelze výskyt tohoto brouka zcela eliminovat, alespoň udržovat jeho množství
na co nejnižší úrovni.

365

PODĚKOVÁNÍ
Tento příspěvek byl finančně podpořen z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu
prostřednictvím projektu IGA AF č. TP 6/2013.
SOUHRN
Potemník stájový se v blízkosti člověka vyskytuje od dob vytváření zásob, což sebou
přinášelo také jejich plesnivění a tedy vytváření vhodných podmínek k rozmnožování pro tyto
brouky. Stejně tak i v současných podmínkách výkrmových hal s dostatečnou potravní
nabídkou, teplem a vlhkostí nachází tento brouk ideální podmínky svého vývoje. Největší
nebezpečí při jeho výskytu v chovech drůbeže se však netýká úbytku krmiv a exkrementů
drůbeže, ale potenciálu potemníků přenášet patogeny, a to jak mezi drůbeží, tak na chovatele
a případné zpracovatele. Jedná se o celou řadu infekcí od virových přes bakteriální až po
parazitární. Boj proti výskytu brouků je tedy namístě, a zahrnuje metody jak biologické, tak
chemické a mechanické, a většinou odborníků je doporučovaná integrovaná ochrana chovů,
zahrnující i prevenci výskytu potemníků a sledování výskytu rezistentních kmenů. V každém
případě by výskyt těchto brouků měl být sledován a pod kontrolou.
Klíčová slova: potemník stájový, management, regulace, zdravotní rizika
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VÝSKYT A VÝZNAM KARNOZÍNU V MÄSE
THE IMPORTANCE AND OCCURRENCE OF CARNOSINE IN MEAT
Ladislav Staruch – Marcel Mati
Ústav biotechnológie a potravinárstva, FCHPT, STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
ABSTRACT
This review deals with carnosine health benefits and its content in meat and meat products.
Carnosine (ß-alanyl-L-histidine) is a dipeptide and bioactive substance, discovered more than
100 years ago (1900) by the Russian professor Vladimir Sergeyevich Gulevitch. At the same
time it became the first described low-molecular-weight peptide in living organisms.
Carnosine is derived from Latin words “caro”, “carnis” because it was firstly isolated from
minced meat. Meat is considered as the richest natural source of it. The average daily
carnosine intake ranges from 50 to 250 mg, depending on the type of meat consumed. More
than 70 % of carnosine is transported as dipeptide in the human organism by special
transporting mechanisms located in the jejunum and provides antioxidant, neuroprotective,
antinociceptive, and other scientifically proven effects.
Keywords: carnosine, meat, meat products

ÚVOD
Karnozín je zložený z dvoch aminokyselín:
•

L-histidín je považovaný za esenciálnu aminokyselinu, významnú v procese

proteosyntézy. V našich podmienkach je veľmi dostupnou vo výžive. Nachádza sa
v pšeničnom chlebe, rybách, morských produktoch, orechoch, ovsenej kaši, hnedej ryži,
čokoláde, slnečnicových a sezamových semiačkach.
•

ß-alanín je neesenciálna aminokyselina, ktorá výrazne ovplyvňuje intramuskulárny obsah

karnozínu. Je prítomná v rybacom, hovädzom a hydinovom mäse (Acton, 2013).
Obe aminokyseliny sú teda dostupné vo výžive obyvateľstva rozvinutejších krajín,
a v tráviacom trakte vznikajú i cestou hydrolýzy karnozínu. Chemické štruktúry karnozínu, ßalanínu a L-histidínu sú uvedené na Obr 1.
Viacero od seba nezávislých vedeckých skupín dokázalo, že niektoré druhy peptidov sú
relatívne odolné voči hydrolýze, čo umožňuje ich transport z čreva do krvného riečišťa i vo
forme dipeptidov a tripeptidov. Následný objav existencie špecifických petidových
prenášačov a mechanizmov v ľudskom organizme poukázal na to, že organizmus neutilizuje
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len jednotlivé aminokyseliny, ale špecifickým spôsobom utilizuje i dipeptidy a tripeptidy
v ich nezmenenej podobe (Gilbert et al., 2008). Bolo zistené, že viac ako 70 % karnozínu sa
aktívnym transportným systémom resorbuje ako dipeptid v membránach buniek kefkového
lemu sliznice jejuna (Kajaba a kol., 2013).

Karnozín
Obr. 1: Chemické štruktúry karnozínu (vľavo 3D zobrazenie), ß-alanínu a L-histidínu
(Mora, 2008 - modifikované)
Zo špecifických petidových prenášačov, boli doteraz identifikované nasledovné:
•

PEPT1 (transport di- a tripeptidov do čreva, apikálnej membrány obličiek a lyzozomálnej

membrány).
•

PEPT2 (transport di- a tripeptidov do obličiek, pľúcnych lalokov, mozgu, mliečnej žľazy

a epitelu priedušiek).
•

hPTR3 (transport histidínu, di- a tripeptidov do pľúcnych lalokov, sleziny, týmusu,

mozgu, pečene, nadobličkovej žľazy a srdca).
•

PTR4 (transport histidínu, di- a tripeptidov do mozgu, sietnice a placenty).

Predpokladá sa, že PEPT1 môže slúžiť ako prenášač každého zo 400 dipeptidov ( i karnozínu)
a 8000 tripeptidov v ľudskom organizme. Tento prenos a absorpcia peptidov sú podporované
interakciou so Zn2+, Mn2+ a Cu2+ iónmi (Gilbert et al., 2008). Karnozín je najvýznamnejšie
zastúpený vo svaloch (približne 20 µmol/g sušiny) a to vrátane myokardu. Nachádza sa tiež
v životne dôležitých orgánoch: obličkách, pľúcach, pečeni, mozgu a mozočku (v posledných
dvoch zmienených prípadoch vo forme homokarnozínu) (Kajaba a kol., 2013). Viacero
vedeckých štúdií dokazuje vysoký obsah karnozínu v bunkách, ktoré sú charakteristické dlhou
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životnosťou v ľudskom organizme: myocyty, neuróny a iné (Gayova a kol., 1999). Karnozín
má charakteristický antioxidačný účinok chelatovaním kovov. Inhibuje oxidáciu lipidov, ktorá
je katalyzovaná železom, a oxidáciu hemoglobínu aktivovanú peroxidom vodíka. Taktiež
znižuje aktivitu singletového kyslíka, lipooxigenázy, či hydroxylových radikálov, a môže
inhibovať tvorbu koncových produktov pokročilej neenzýmovej glykácie, tvoriace sa pri
diabete a poškodzujúce štruktúry ciev obličiek a iných orgánov) (Gayova a kol., 1999). Práca
Khama-Murada et al. (2011) pojednáva o neuroprotektívnych účinkoch karnozínu na mozog
(in vitro štúdia), ktoré spočívajú v obnovení činnosti glutamatergických a GABA-ergických
receptorov pri hemoragii. Štúdie Wanga et al. (2013) uskutočnené na zvieracích modeloch
poukazujú na veľmi dôležitú úlohu karnozínu v inhibícii apoptózy buniek neurónov v mozgu
po jeho akútnej ischémii. Ohsawa et al. (2012) popisujú antinociceptívne (znižujúce citlivosť
voči bolesti) vlastnosti karnozínu (1000 mg/kg), ktoré sú takmer identické, ako u aspirínu
(500 mg/kg), pričom výsledky boli dosiahnuté in vivo na myšiach. Štúdia Li et al. (2012) na
myšiach ukázala možný antistresorový efekt karnozínu. Je tak vďaka inhibičnému efektu voči
apoptóze lymfocytov, taktiež súčasne stimulujúc ich tvorbu, čo vedie k náprave disbalancie v
imunitnej odpovedi organizmu na stres. Veľmi významnou pre bližšie pochopenie vyššie
spomínaných

účinkov

je

predpokladaná

existencia

karnozín-histidín-histamínovej

metabolickej cesty, ktorá je súčasťou centrálneho nervového systému človeka (Wu et al.,
2006).
Karnozín v mäse a mäsových výrobkoch
Mäso je považované za najvýznamnejší a najbohatší zdroj karnozínu. Odhaduje sa, že
konzumáciou 1 porcie (150 g a menej) mäsa denne (hovädzieho, bravčového, či kuracieho) sa
docieli príjem karnozínu na úrovni 50 – 250 mg (Talbott a Hughes, 2007). Obsah karnozínu
sa líši v závislosti od živočíšneho druhu a od príslušnej svalovej partie, ktorá je braná do
úvahy. Ako príklad možno uviesť v niektorých prípadoch jeho troj až sedemnásobne vyšší
obsah v kuracích prsiach v porovnaní s kuracím stehnom (Maikhunthod a Intarapichet, 2005).
Taktiež boli zistené odlišnosti vzhľadom k pohlaviu zvieraťa. Mäso sliepok (prsia –
993,2 mg/kg) obsahovalo v priemere o viac než 170 mg viac karnozínu než prsia kohútov
(818,6 mg/kg). Menej signifikantné rozdiely boli zistené v prípade mäsa zo stehna (mäso
sliepok = 311,9 mg/kg; mäso kohútov= 271,0 mg/kg). Zaujímavým je aj dvoj až štvornásobné
množstvo karnozínu získané extrakciou (modifikovanou metódou podľa Chana a Deckera
(1993) a Gopalakrishnana (1999) ) z rovnakých svalových partií hydiny (Intarapichet
a Maikhunthod, 2005). Obsah karnozínu v rôznych anatomických častiach ošípaných je
uvedený v Tab. 1.
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Tab. 1: Obsah karnozínu v jednotlivých anatomických častiach ošípaných (Mora et al.,
2008)
Svalová partia

Obsah karnozínu
(mg/kg)

Musculus semimembranosus

4194,1

Biceps femoris

3675,3

Gluteus maximus

3264,2

Musculus longissimus dorsi

3244,8

Gluteus medius

2594,9

Musculus trapezius

2108,4

Musculus masseter

135,5

Z výsledkov uvedených v Tab. 1 vyplýva, že najvyšší obsah karnozínu bol prítomný vo
svalovine bravčového stehna (Musculus semimembranosus), zatiaľ čo najnižší v žuvacích
svaloch (Musculus masseter). Vyšší obsah karnozínu bol teda pozorovaný u glykolytických
svalov (Mora et al., 2008). Obsah karnozínu vo vybraných anatomických častiach hovädzieho
mäsa je uvedený v Tab. 2.
Tab. 2: Obsah karnozínu vo vybraných anatomických častiach hovädzieho dobytka (Purchas
a Busboom, 2005; Purchas et al., 2003).
Svalová partia

Obsah karnozínu
(mg/kg)

Musculus semitendinosus

4526,0

Musculus longissimus dorsi

4326,0

Triceps brachii

2991,0

Musculus malaris

790,0

U hovädzieho dobytka bol najvyšší obsah karnozínu zistený v stehennej svalovine (Musculus
semitendinosus). Najnižší obsah v lícnom svale (Musculus malaris) (Purchas a Busboom,
2005; Purchas et al., 2003). Pokusy Peirettiho et al. (2011), ktoré boli uskutočnené
v súvislosti so stabilitou karnozínu pri tepelnom opracovaní morčacieho mäsa ukazujú, že pri
varení mäsa vo vode (100 °C po dobu 10 minút) predstavujú hmotnostné straty karnozínu
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približne 48 %. U morčacieho mäsa pripraveného pečením pri 140 °C (10 minút) sú tieto
straty 37 % a pri pečení o teplote 200 °C (10 minút) sú 33 %. Mikrovlnnou prípravou mäsa
pri 100 °C (7 minút) straty karnozínu predstavovali iba 18 %. V zmysle absencie tepelných
strát karnozínu, možno vzhľadom na obsah karnozínu vyzdvihnúť fermentované mäsové
výrobky. Experimenty Wu et al. (2003) dokazujú, že karnozín je vysoko účinným inhibítorom
autooxidácie kyseliny linolovej s indukčnou periódou kratšou, ako BHA (0,5 mM), a to už
v koncentrácii 2,5 mM. Taktiež bola dokázaná jeho vysoká redukčná schopnosť ako
zachytávača voľných radikálov a schopnosť chelatovania iónov medi (Wu et al., 2003). Tieto
vlastnosti podnietili k výskumu možností jeho využitia ako prírodného antioxidantu. Podľa
Deckera a Cruma (1991) sa prídavkom 1,5 % karnozínu dosiahla efektívna prevencia vývinu
zatuchlého zápachu, a zintenzívnenie červenej farby u nasoleného a zmrazeného mletého
bravčového mäsa.

Aplikácia 50 mM roztoku karnozínu do pirohov plnených mletým

hovädzím mäsom, ktoré boli skladované v modifikovanej atmosfére (O2:CO2:N2=70 %: 20 %:
10 %) sa prejavila v inhibícii oxidácie lipidov (Kim, 2013). Podobné výsledky dosiahli
Djenane s kolektívom (2004), ktorí sledovali antioxidačnú aktivitu karnozínu počas
skladovania čerstvých hovädzích stejkov v modifikovanej atmosfére (O2:CO2:N2=70 %: 20
%: 10 %). Karnozín (50 mM roztok) bol aplikovaný postrekom (2 ml) na povrch stejkov. Jeho
antioxidačný účinok bol porovnávaný s roztokmi kyseliny askorbovej (500 ppm) a karnitínu
(50 mM). Najvýraznejší antioxidačný efekt počas 28 dní skladovania pri teplote + 1°C bol
zaznamenaný u karnozínu. Vyšší antioxidačný účinok sa dosiahol iba kombináciou kyseliny
askorbovej a karnozínu (Djenane et al., 2004). Karnozín funguje ako donor elektrónov, vďaka
čomu je schopný interagovať s voľnými radikálmi, čím sú konvertované na stabilnejšie
produkty. Mechanizmus vďaka ktorému karnozín inhibuje oxidáciu myoglobínu nie je
založený na jeho priamej reakcii s ním (Shahidi, 1997). Schopnosť karnozínu pôsobiť ako
antioxidant je zároveň pH- dependentná. Karnozín katalyzuje konverziu metmyoglobínu na
oxymyoglobín pri pH >7 v koncentráciii vyššej ako 25 mM. Pri pH< 6 a koncentrácii 1 – 50
mM však katalyzuje tvorbu metmyoglobínu a pôsobí skôr ako prooxidant. Zároveň bola
zistená vyššia antioxidačná účinnosť karnozínu vo forme vodného roztoku, než v práškovej
forme (Bekhit, et al., 2004). Decker a Faraji (1990) svojim výskumom dokázali, že záhrevom
karnozínu na 100 °C po dobu 15 minút tento nestratil svoju schopnosť inhibície katalýzy
oxidácie lipidov železom, hemoglobínmi, lipooxidázou a singletovým kyslíkom.
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ZÁVER
Odporúčaný denný príjem karnozínu sa podľa rôznych výskumov líši. Autor Mendelson
(2008) uvádza, že odporúčaný denný príjem je na úrovni 1000 mg. Iné literárne zdroje
uvádzajú podstatne nižšie množstvá, a to 150 – 200 mg denne. Moneysmith (2004) to
zdôvodňuje menšou klinickou štúdiou, ktorá tvrdí, že toto množstvo bolo účinnejšie, než
množstvá vyššie ako 500 mg denne. Vzhľadom na to, že konzumáciou jednej porcie mäsa
denne je možné docieliť príjem až 250 mg karnozínu, má konzumácia mäsa a mäsových
výrobkov vysoký a nenahraditeľný nutričný význam pre človeka. Tento fakt dokazuje
i vedecká štúdia Everaertovej a kolektívu (2011), ktorá u probandov-vegetiariánov zistila o 17
– 26 % nižší obsah karnozínu vo svaloch, než u jedincov, ktorí sú konzumentmi mäsa
a mäsových výrobkov. Vzhľadom na vysoký obsah karnozínu a ostatné nutrične hodnotné
zložky možno mäso povážovať za potrebnú a ťažko nahraditeľnú súčasť výživy človeka.
SÚHRN
Témou tejto review práce sú zdravotné účinky karnozínu a jeho obsahové zastúpenie v mäse
a mäsových výrobkoch. Karnozín (ß-alanyl-L-histidín) je dipeptid a bioaktívna látka, ktorá
bola objavená pred vyše sto rokmi (rok 1900) ruským profesorom Vladimírom Sergejevičom
Gulevičom. Zároveň v tom čase šlo o prvý popísaný nízkomolekulárny peptid vyskytujúci sa
v živých organizmoch. Slovo karnozín pochádza z latinského “caro” , “carnis”, pretože bol
prvýkrát vyizolovaný z mletého mäsa. Mäso je považované za jeho najbohatší prírodný zdroj.
Priemerný denný príjem karnozínu v závislosti od typu konzumovaného mäsa je 50 až
250 mg. Viac ako 70 % množstvo prijatého karnozínu je transportované v ľudskom tele vo
forme dipeptidu pomocou špeciálnych transportných mechanizmov lokalizovaných v jejune,
vďaka čomu karnozín pôsobí antioxidačne, neuroprotektívne, antinociceptívne a ďalšími
vedecky dokázanými spôsobmi.
Kľúčové slová: karnozín, mäso, mäsové výrobky
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FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI KŘEPELČÍCH VAJEC
THE PHYSICAL PROPERTIES OF THE QUAIL EGGS
Jana Strnková – Šárka Nedomová – Jana Simeonovová
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
The Quail are the smallest birds raised for the meat and the eggs. The egg quality traits are
affected by factors such as genetic structure of the flock, nutrition, bird origin and living
conditions, egg morphology and quality is also significantly influenced by layer age. The
study presents the results of physical properties of quail (Coturnix japonica) eggs breed
Pharaoh. 150 eggs were analysed. The average weight of the eggs was 12.33 g, the average
length of quail eggs was 33.33 mm, and the average width of quail eggs was 26.12 mm. Shape
index was 78.45%, the average weight of eggshell with membranes was 0.957 g. The average
eggshell thickness of sharp end was 0.200 mm, the average eggshell thickness of blunt end
was 0.170 mm and the average eggshell thickness of sharp end was 0.178 mm. Average
eggshell thickness was 0.183 mm. Ratio eggshell/egg weight was 7.78%. The strength of
eggshell was measured by the device TIRATEST. The eggshell strength was 11.85 N.
Keywords: quail eggs, eggshell, quality parameters
ÚVOD
Japonské křepelky jsou chovány především pro produkci masa a vajec. Křepelčí vejce jsou
dnes ve velkých obchodních řetězcích již běžně dostupná a mohou pro spotřebitele tvořit
zajímavou alternativu vajec slepičích. Nosná křepelka japonská je, co se týče produkce vajec,
jednou z nejvýkonnějších nosnic – snáška bývá intenzivní, křepelky nosného typu snesou za
rok až 300 vajec o průměrné hmotnosti 10 – 11 g (Zelenka a Zeman, 2006). Hmotnost vejce
tvoří průměrně 8,5 % z hmotnosti těla nosnice, kdežto u slepic jsou to pouhá 3 %. Křepelčí
vejce mají zhruba 5× menší velikost ve srovnání se vejci slepičími. Vejce křepelek jsou téměř
shodného chemického složení jako vejce slepičí, křepelčí vejce však mají větší žloutek a díky
tomu i vyšší obsah živin v něm obsažených. Kvalita vajec je obvykle zmiňována v souvislosti
s požadavky spotřebitelů, které určují obecné vlastnosti vajec bez porušení skořápky
(čerstvost, hmotnost, velikost a tvar vejce, vzhled skořápky) a kvalitu vaječného obsahu.
Z hlediska spotřebitelů je nejvýznamnější vlastností hmotnost vejce. U japonských křepelek
tato vlastnost souvisí s pohlavní dospělostí, plemenem, fází snášky a podobně. Dalším
důležitým rysem pro spotřebitele je celistvost skořápky, která je důležitá nejen
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z ekonomického

hlediska,

ale

také

z hlediska

bezpečnosti

spotřebitele.

Tloušťka

podskořápkových blan ve vztahu k celkovému objemu skořápky je u křepelčích vajec
4× vyšší než u vajec slepičích, což zvyšuje skladovatelnost těchto vajec (Shanaway, 1994).
MATERIÁL A METODY
Cílem této práce bylo stanovit vybrané vnější fyzikální parametry křepelčích vajec. Pro
stanovení jakostních znaků křepelčích vajec byla použita vejce křepelky japonské (Coturnix
japonica) plemena Faraon, vejce pocházela z produkční farmy a byla odebrána od křepelek
ve stáří 4 měsíců. Vejce byla skladována při nekolísavé teplotě 6 °C a relativní vlhkosti 75 %.
Celkem bylo sledováno 150 ks křepelčích vajec, u kterých byla sledována: hmotnost vejce,
délka a šířka vejce, index tvaru vejce, tloušťka skořápky a podíl skořápky. Hmotnost vejce
byla stanovena vážením, délka a šířka vejce byla stanovena posuvným měřidlem.
Index tvaru vejce byl vyjádřen dle vzorce:
Index tvar u = b / a ⋅ 100 [%], kde a je délka vejce [mm], b je šířka vejce [mm].

Tloušťka skořápky byla stanovena mikrometrickým měřidlem po vymytí a vysušení při
teplotě 130 °C po dobu 5 min jako aritmetický průměr z měření na ostrém konci, na tupém
konci a ve středu křepelčího vejce.
Procentuální podíl skořápky z celkové hmotnosti vejce je vyjádřen dle vzorce:
% skořápky = a / b ⋅ 100 [%], kde a je hmotnost skořápky [g], b je hmotnost vejce [g].
Stanovení pevnosti skořápky křepelčího vejce bylo provedeno kompresním testem mezi
dvěma deskami na univerzálním přístroji TIRATEST 27025.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Průměrná hmotnost křepelčích vajec byla 12,33 g – nejvyšší individuální hodnota hmotnosti
křepelčího vejce byla 13,77 g, nejnižší individuální hodnota hmotnosti křepelčího vejce byla
10,38 g. Zjištěné průměrné hmotnosti sledovaných čerstvých křepelčích vajec jsou mírně
vyšší, než uvádí Prelipcean a kol. (2012) i Wilkanowska a Kokoszyński (2012) a naopak
mírně nižší než uvádí Genchev (2012), což může být způsobeno odlišným plemenem
křepelek, věkem, případně jiným složením krmiva. Křepelčí vejce jsou jen mírně protáhlá ve
srovnání s vejci slepičími. Song a kol. (2009) ve své studii uvádí délku křepelčích vajec
v průměru 31,3 mm a šířku 24,62 mm, což odpovídá našim výsledkům. Křepelčí vejce jsou
téměř kulovitého tvaru (Shanaway, 1994) a jejich index tvaru se dle Baumgartner
a Hetényi (2001) pohybuje mezi 74 – 84 %. Song a kol. (2009) ve své studii uvádí index tvaru
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vejce 78,83 %, což odpovídá našim výsledkům. Skořápka křepelčích vajec je asi o třetinu
tenčí než u vajec slepičích (Shanaway, 1994). Genchev (2012) uvádí tloušťku skořápky vajec
plemene

Faraon

u

starších

křepelek

0,207

mm

a

studie

Wilkanowské

a Kokoszyńskiho (2012) 0,208 mm, což je vyšší tloušťka skořápky než zjištěná v našem
pokusu – 0,183 mm. Song a kol. (2009) však uvádí nižší průměrnou tloušťku skořápek
křepelčích vajec. Naše výsledky jsou ve shodě s výsledky Shanawaye (1994), který uvádí, že
nejvyšší tloušťku má skořápka na ostrém konci. Pevnost skořápky křepelčích vajec byla
kompresním testem stanovena 11,85 N, což odpovídá výsledkům Zity a kol. (2012).
Stanovené fyzikální charakteristiky křepelčích vajec jsou uvedeny v Tab. 1.
Tab. 3: Stanovené fyzikální charakteristiky křepelčích vajec
Hmotnost vejce [g]
Délka křepelčího vejce [mm]
Šířka křepelčího vejce [mm]
Index tvaru křepelčího vejce [%]
Hmotnost skořápky [g]
Tloušťka skořápky na ostrém konci [mm]
Tloušťka skořápky na tupém konci [mm]
Tloušťka skořápky ve středu [mm]
Průměrná tloušťka skořápky [mm]
Podíl skořápky z hmotnosti vejce [%]
Pevnost skořápky [N]

12,33 ± 0,88
33,33 ± 1,03
26,12 ± 0,85
78,45 ± 3,26
0,957 ± 0,094
0,200 ± 0,052
0,170 ± 0,022
0,178 ± 0,018
0,183 ± 0,024
7,782 ± 0,757
11,85 ± 0,18

ZÁVĚR
Průměrná hmotnost křepelčích vajec byla 12,33 g. Fyzikální charakteristiky vajec, týkající se
zejména neporušené a kvalitní skořápky, jsou pro spotřebitele velmi důležité zejména
z hygienického důvodu – pevnost skořápky křepelčích vajec byla v naší přáci 11,85 N, což je
mnohem nižší hodnota než u slepičích vajec, avšak křehkost skořápky křepelčích vajec
vyvažují pružností podskořápečné blány.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce byla podpořena projektem IGA MENDELU AF IP 17/2014.
SOUHRN
Japonské křepelky jsou chovány především pro produkci masa a vajec. Křepelčí vejce jsou
dnes ve velkých obchodních řetězcích již běžně dostupná a mohou pro spotřebitele tvořit
zajímavou alternativu vajec slepičích. Cílem této práce bylo stanovit vybrané vnější fyzikální
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parametry křepelčích vajec. Pro stanovení jakostních znaků křepelčích vajec byla použita
vejce křepelky japonské (Coturnix japonica) plemene Faraon, vejce pocházela z produkční
farmy a byla odebrána od křepelek ve stáří 4 měsíců. Průměrná hmotnost křepelčích vajec
byla 12,33 g. Byly stanoveny vnější fyzikální charakteristiky – délka křepelčího vejce
(33,33 mm) a šířka křepelčího vejce (26,12 mm), z těchto hodnot byl stanoven index tvaru
křepelčího vejce (78,45 %). Průměrná tloušťka skořápky byla 0,183 mm. Podíl skořápky
z hmotnosti vejce byl 7,78 %. Průměrná pevnost skořápky křepelčích vajec byla kompresním
testem stanovena na 11,85 N.
Klíčová slova: křepelčí vejce, skořápka, kvalitativní parametry
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ABSTRACT
Texture is one of the main factors involved in to the overall quality of the cheese. The study
presents the results of texture analysis of the whey cheeses. 25 samples of whey cheese were
analyzed. The samples were divided into three groups according to the proposed recipe – the
samples with cream addition, the samples without cream addition and the samples flavored
with different additives. Textural properties were measured by the device TIRATEST 27025
using a penetration test. The hardness of whey cheese samples without cream addition was in
range from 12.84 to 26.19 N. The hardness of whey cheese samples with cream addition was
in range from 9.84 N to 65.47N. The hardness of flavored samples with different additives
was in range from 0.43 N to 9.87 N. The most sensory acceptable sample was also analyzed
during storage. The results showed that there was the change in consistency of sample during
the storage. It resulted in an increase in the hardness of the sample.
Keywords: hardness, whey cheese, texture
ÚVOD
Textura je považována za hlavní atribut kvality sýrů a hraje důležitou roli jak pro stanovení
konečného použití sýru, tak i pro jeho přijetí konzumenty. Různé sýry jsou charakteristické
odlišnými texturami, a proto je pro každý druh sýru očekáván jiný převládající atribut textury.
Např. mozarella je sýr „vláknitý“ nebo „pružný“, parmazán je „drobivý“ apod. K nejčastěji
používaným pojmům při popisování textury sýrů patří např. tvrdost, přilnavost, křehkost,
krémovitost, drobivost, žvýkatelnost, soudržnost, okoralost, pevnost, gumovitost, pružnost
(Gunasekaran a Ak, 2002; Buňka, 2008).
Syrovátka představuje základní surovinu pro výrobu syrovátkových sýrů. Kromě tradiční
italské Riccoty lze syrovátku zpracovat na hnědé karamelové sýry, typické zejména pro
skandinávské země. Tyto sýry mají specifické názvy odvíjející se od regionu nebo země
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původu. Například v Norsku se vyrábí z kravské syrovátky tzv. Mysost, z kozí syrovátky tzv.
Gjetost, pro Švédsko je zase typický tzv. Mesost (Pintado, 2001).
Výroba hnědých syrovátkových sýrů spočívá v pozvolném odpařování syrovátky,
karamelizaci laktózy a srážení bílkoviny. Podle toho, jak má být výsledný sýr tučný a vláčný
se přidává ještě určité množství smetany nebo mléka. Jediným vedlejším produktem
vznikajícím při výrobě je vodní pára. Dříve se používala zejména kozí syrovátka,
v současnosti jsou tyto sýry převážně vyráběny ze syrovátky z kravského mléka s menším
přídavkem syrovátky kozí, popř. jiného kozího produktu (Iburg, 2004; Jelen, 2011).
Hnědé syrovátkové sýry jsou charakteristické karamelově hnědou barvou, sladkou
karamelovou chutí a vůní. Jsou převážně hranatého tvaru, bez kůry na povrchu a s hrubší
texturou (Scott et al., 1998; Kumar, 2004; Iburg, 2004).
MATERIÁL A METODY
K texturní analýze byly použity vzorky sýrů, které byly vyrobeny podle navržené receptury
v laboratoři Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně. K výrobě byla použita
kozí syrovátka přímo z farmy, která nebyla podrobena žádné úpravě. Syrovátka byla
odpařována v množství stanoveném recepturou až do požadované pastovité konzistence.
Vzniklá pasta byla zchlazena na požadovanou teplotu a následně znovu odpařována. Po
dosažení optimální konzistence byla vzniklá pasta dána do plastových obalů, které byly
následně uloženy v chladničce při teplotě 7 °C. Vzorky byly rozděleny dle navržené receptury
do tří skupin, a to na vzorky s přídavkem smetany, vzorky bez přídavku smetany a vzorky
ochucené různými přísadami. Pro výrobu vzorků bez přídavku smetany bylo použito 2,6 l
kozí syrovátky, ke vzorkům s přídavkem smetany bylo k syrovátce přidáno ještě 0,17 l
smetany. K výrobě vzorků ochucených různými přísadami byl podle zvolené receptury ke
kozí syrovátce přidáván např. vanilkový cukr, jablka se skořicovým cukem, sušené švestky,
čokoláda se smetanou, výluh sušené majoránky zahradní, sušené švestky s povidly a mákem,
výluh z medvědího česneku, banány se skořicovým cukrem a smetanou, sušené švestky se
smetanou, sušené brusinky se smetanou, karamel, čokoláda, zahuštěná slazená smetana
a karamel s čokoládou.
Analýza vyrobených vzorků byla prováděna 7. den od jejich výroby. Vzorky byly před
vlastním měřením ponechány po dobu 30 min při pokojové teplotě. Stanovení texturních
vlastností bylo provedeno na přístroji TIRATEST 27025. Pro stanovení tvrdosti
syrovátkových sýrů byl využit penetrační test. Bylo analyzováno 25 vzorků sýrů, a to
4 vzorky s přídavkem smetany, 4 vzorky bez přídavku smetany a 17 vzorků ochucených
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různými přísadami, s cílem nalézt senzoricky nejvíce přijatelný vzorek – nejvíce senzoricky
přijatelným vzorkem byl vzorek č. 21, proto byl tento vzorek analyzován po delší časové
období, a to konkrétně každý 7. den po dobu 6 týdnů.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Hodnoty tvrdosti stanovené penetračním testem pro jednotlivé vzorky syrovátkových sýrů
jsou uvedeny na Obr. 1. Hodnoty tvrdosti pro vzorky syrovátkových sýrů vyrobených bez
přídavku smetany (vzorky č. 1, 2, 7, 8) se pohybovaly v rozmezí 12,84 N až 26,19 N, kdy
nejvyšší hodnotu tvrdosti z této skupiny vzorků vykazoval vzorek č. 2. U vzorků
syrovátkových sýrů, vyrobených s přídavkem smetany (vzorky č. 3 – 6), byla stanovena
tvrdost v rozmezí 9,84 N až 65,47 N. Nejvyšší hodnotou tvrdosti z těchto vzorků se
vyznačoval vzorek č. 6. Tvrdost vzorků, které byly ochuceny různými přísadami (vzorky
č. 9 – 25), byla stanovena penetračním testem v rozmezí 0,43 N až 9,87 N. Pouze vzorek č. 25
vykazoval hodnotu tvrdosti až 3 krát vyšší než u ostatních vzorků této skupiny, a to až
31,99 N.

Obr. 2: Hodnoty tvrdosti syrovátkových sýrů
Na základě senzorické analýzy, která byla u jednotlivých vzorků syrovátkových sýrů
prováděna před texturní analýzou, byl pro hodnotitele nejvíce senzoricky přijatelným vzorek
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č.

21,

z tohoto

důvodu

byl

vzorek

č. 21 analyzován

získaných výsledků vyplývá (Tab. 1), že

v průběhu

skladování.

Ze

během skladování docházelo ke změnám

konzistence vzorku, což se projevilo ve zvyšování tvrdosti vzorku. Nejvyšší nárůst tvrdosti
byl znatelný mezi 7. a 14. dnem skladování, kdy se hodnota tvrdosti zvýšila přibližně 3 krát.
V následujících dnech skladování již nedocházelo u vzorku k tak výraznému zvyšování
tvrdosti.
Tab. 4 Hodnoty tvrdosti vzorku č. 21 v průběhu skladování
Vzorek č. 21
Délka
Tvrdost
skladování
[N]
[dny]
7
2,65
14
9,44
21
11,23
28
12,58
35
14,52
42
16,53
ZÁVĚR
Nejvyšší tvrdost z vyrobených syrovátkových sýrů podle různých receptur vykazoval vzorek
č. 6 (65,47 N), naopak nejnižší hodnotu tvrdosti měl vzorek č. 17 (0,43 N). Výsledky ukazují,
že tvrdost vyrobených syrovátkových sýrů je výrazně ovlivněna použitými surovinami
a technologií výroby. Na základě výsledků senzorické analýzy vyrobených vzorků sýrů byl
senzoricky nejvíce přijatelným vzorek č. 21 analyzován i v průběhu skladování. Z výsledků
vyplývá, že v průběhu skladování docházelo ke změnám konzistence vzorku sýru, což se
projevilo ve zvyšování tvrdosti vzorku.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce byla podpořena projektem IGA MENDELU AF TP 9/2013.
SOUHRN
Jedním z hlavních faktorů podílejícím se na celkové kvalitě sýru je jeho textura. Práce
předkládá výsledky texturních vlastností syrovátkových sýrů vyrobených podle receptur
navržených v laboratoři Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně. Bylo
analyzováno 25 vzorků syrovátkových sýrů. Vzorky byly rozděleny dle navržené receptury do
tří skupin, a to na vzorky s přídavkem smetany, vzorky bez přídavku smetany a vzorky
ochucené různými přísadami. Měření texturních vlastností bylo provedeno na přístroji
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TIRATEST 27025 s využitím penetračního testu. Tvrdost vzorků syrovátkových sýrů
vyrobených bez přídavku smetany byla stanovena v rozmezí 12,84 N až 26,19 N. Vzorky
vyrobené s přídavkem smetany vykazovaly tvrdost v rozmezí 9,84 N až 65,47 N. Tvrdost
vzorků, které byly ochuceny různými přísadami činila 0,43 N až 9,87 N. Senzoricky nejvíce
přijatelný vzorek byl analyzován i v průběhu skladování. Z výsledků vyplývá, že během
skladování docházelo ke změnám v jeho konzistenci, což se projevilo ve zvyšování tvrdosti
vzorku.
Klíčová slova: tvrdost, syrovátkový sýr, textura
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ABSTRACT
Fruit and vegetable consumption is generally lower than recommended. One of the barriers
of improving this state is presumably price. The aim of this work is to determine fruit and
vegetable subgroups that provide the best nutritional value per unit price. We have used
nutrient score for evaluation of nutrient density. Nutrient score was based on the content
of 10 selected nutrients and it was complemented by food prices. Survey was focused
on following population subgroups: children aged 4 - 6 years and elderly over 65 years.
Results indicate that the nutrient density score for vegetables is significantly higher than that
for fruit, vegetable food group thus provide higher amount of nutrients per energy unit. This is
important for prevention of both obesity and deficiency of micronutrients. The highest
nutrient to price ratio from subgroups of fruit and vegetables was observed for: carrot, savoy
cabbage, head cabbage, pepper, kohlrabi, green peas, potatoes. Pepper, vegetable from the
family Brassicaceae (mainly head cabbage, savoy cabbage and broccoli) and in winter
months also kiwifruit and oranges were recognized as the lowest-cost sources of vitamin C.
Keywords: nutrient score, nutrient profile, fruit, vegetables, dietary cost
ÚVOD
Potraviny ze skupiny ovoce a zelenina mohou být označovány jako nutričně bohaté
(s vysokou nutriční denzitou), to znamená, že obsahují významné množství nutrientů a dalších
látek s pozitivním přínosem pro zdraví a současně se vyznačují relativně nízkou energetickou
hodnotou (1). Významně se podílejí na dietárním přívodu některých vitaminů (především
vitaminu C a kyseliny listové), minerálních látek (především draslíku a hořčíku), ale také
potravinové vlákniny (2). Ovoce a zelenina tvoří nedílnou součást vyvážené stravy, jejich
konzumace je spojena se snížením rizika mnoha chronických onemocnění, jako jsou
kardiovaskulární choroby, protektivně působí také v prevenci určitých typů nádorových
onemocnění. Tyto účinky nelze vysvětlit jednoduše na základě obsahu nutrientů, velkou úlohu
hraje také obsah dalších bioaktivních látek (2, 3).
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Navzdory doporučení nejsou ovoce a zelenina a výrobky z nich (například šťávy) v zemích
EU obecně konzumovány v dostatečném množství (2). Šetření u dětí v České republice
ukázalo kromě nízké spotřeby také nedodržování doporučeného poměru zastoupení ovoce
a zeleniny ve stravě a nízkou rozmanitost mezi konzumovanými druhy. Ovoce bylo
konzumováno přibližně v dvakrát větším množství než zelenina, předpokládaným důvodem je
preference sladké chuti (4).
Mezi faktory, které mohou ovlivňovat volbu potravin, patří kromě chuti také cena, především
u osob s nízkými příjmy. Je dobře známo, že strava bohatá na tuky a jednoduché sacharidy je
cenově nejdostupnější. Oproti tomu vyšší konzumace ovoce a zeleniny a výrobků z nich může
být spojena s vyššími náklady na stravování, což je způsobeno poměrně vysokou cenou
za jednotku energie (5). Na druhou stranu dostupné studie naznačují, že ovoce a zelenina
mohou zajistit přívod některých klíčových vitaminů a minerálních látek (vitamin C,
provitamin A, draslík) za relativně nízkou cenu. Podobně je tomu také v případě vlákniny (6).
Zvýšení konzumace ovoce a zeleniny namísto potravin s vysokou energetickou denzitou by
bylo v rámci populace ČR velmi žádoucí. Konzumace ovoce a zeleniny významně přispívá
k získání a udržení normální tělesné hmotnosti (1, 2). Populační skupinou hodnou pozornosti
jsou v tomto ohledu senioři. S tím, jak ve vyšším věku klesá energetická potřeba, je třeba se
zaměřit na nutričně bohaté potraviny s nižším energetickým obsahem, tak aby byl zajištěn
přívod všech potřebných makro- i mikronutrientů. U starších osob je obecně vyšší riziko
nutričních deficiencí než u nižších věkových kategorií (7).
Cílem této práce je poukázat na ty druhy ovoce a zeleniny, které poskytují významné
množství nutrientů za přijatelnou cenu, a identifikovat druhy s vysokým obsahem nutrientů
vzhledem k energetickému obsahu. Pro posouzení obsahu nutrientů ve vybraných druzích
ovoce a zeleniny, vzhledem k doporučenému dennímu přívodu, bylo vypočteno tzv. skóre
nutriční adekvátnosti. Je-li nutriční profilování doplněno o tržní ceny, může napomoci
konzumentům identifikovat potraviny, které jsou jak nutričně hodnotné, tak cenově dostupné
(8). Práce se zaměřuje na dvě rizikové populační skupiny, a to děti ve věku 4 – 6 let a dospělé
osoby starší 65 let.
MATERIÁL A METODY
Do studie bylo zařazeno 56 druhů ovoce (n = 28) a zeleniny (n = 28), které jsou v ČR běžně
konzumovány. Zahrnuty nebyly druhy zeleniny, které jsou konzumovány ve velmi malých
porcích, například natě (výjimku tvoří česnek). Co se týká ovoce, práce se zaměřuje
na nutriční obsah v čerstvém stavu. V úvahu nebyla brána zpracovaná forma ovoce v podobě
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džusů, kompotů apod. Byla však zohledněna skutečnost, že některé druhy zeleniny
se v syrovém stavu prakticky vůbec nekonzumují, nebo se takto konzumují pouze v malé
míře. V těchto případech byly využity nutriční hodnoty po tepelné úpravě. V rámci druhů
ovoce a zeleniny nebylo rozlišováno mezi jednotlivými odrůdami.
Nutriční složení potravin
Zdrojem údajů byla kompilovaná tabulka nutričních hodnot sestavená pomocí databází
složení potravin především českého (9) a slovenského (10), případně německého původu (11).
Nutriční hodnoty byly vyjádřeny na 100 g jedlého podílu.
Údaje o cenách potravin
Údaje byly získávány ve čtyřech dominantních potravinářských řetězcích v Brně (Kaufland,
Globus, Albert, Tesco) ve čtyřech sezónách (únor, květen, červenec a září) roku 2013.
V úvahu byla brána nejnižší cena dané komodity (bez ohledu na odrůdu) a přepočtena
na jedlý podíl potraviny. Hodnocení pracovalo s průměrem cen všech prodejen za sledované
období.
Skóre nutriční adekvátnosti (NAS) a skóre nutriční denzity (NDS)
Výpočet skóre nutriční adekvátnosti (12) byl založen na obsahu vybraných nutrientů
ze skupiny vitaminů (vitamin A, vitamin C, vitamin E, kyselina listová, thiamin a riboflavin)
a minerálních látek (vápník, železo, draslík a hořčík). NAS vyjadřuje průměrné krytí denního
doporučeného přívodu deseti vybraných nutrientů (vyjádřeno v %), které poskytuje 100 g
jedlého podílu (j.p.) dané potraviny. (A) Vydělením NAS energetickou hodnotou (kJ/100 g)
bylo získáno skóre nutriční denzity (NDS). (B) Vydělením NAS průměrnou cenou (za 100g
j.p. potraviny) byl získán poměr nutriční hodnota versus cena (NAS/C). Oba parametry byly
použity k hodnocení. Aby nedocházelo k nadhodnocení skóre nutriční adekvátnosti
u potravin, které zajišťují přívod velkého množství pouze určitého nutrientu, byla maximální
procentuální hodnota krytí denního doporučeného přívodu stanovena na 100.
Výživové doporučené dávky
Při výpočtu NAS byly použity výživové doporučené dávky „DACH“ (13) pro sledované
skupiny populace, tj. děti ve věku 4 – 6 let a dospělé osoby starší 65 let.
Statistické zpracování dat
Data byla zpracována pomocí programu Microsoft Excel 2003. Program Statistica (version
12) byl použit pro Mann-Whitney test (porovnávání mediánů NAS i NDS mezi skupinami
ovoce a zelenina), Kruskal-Wallis test (porovnávání mediánů NAS i NDS mezi jednotlivými
kategoriemi v rámci skupin ovoce a zelenina) a testy mnohonásobného porovnávání. Pro
testování hypotéz byla zvolena hladina významnosti α = 0,05.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Druhy ovoce a zeleniny, které se vyznačují nejvyšší nutriční hodnotou vycházející z výpočtu
NAS, jsou následující: špenát, kapusta, brokolice, kiwi, rybíz, paprika, pór, mrkev, ostružiny
a kedlubny. Na opačné straně spektra (s nejnižší nutriční hodnotou) se nachází cibule,
meloun, hrušky, jablka, nektarinky, lilek, hrozny, fíky, borůvky a okurky. Vzhledem
ke značné variabilitě výsledků nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl (α = 0,05) v NAS
mezi skupinami ovoce a zelenina (výsledky platí pro obě sledované populační skupiny).
Jiný pohled ale přináší výpočet skóre nutriční denzity (NDS, vyjádřeno na 100 kJ), které
zohledňuje poměr obsahu nutrientů vůči obsahu energie v potravině. Pak se logicky mění
pořadí jednotlivých druhů, zejména zeleniny. Do popředí se dostávají také ředkvičky, salát
hlávkový, zelí pekingské, květák a okurky. Chceme-li tedy zajistit přívod co největšího
množství nutrientů při současném nízkém přívodu energie, je mnohem výhodnější
konzumovat zeleninu než ovoce (NDS se signifikantně liší na hladině významnosti α = 0,05).
Výjimku v tomto ohledu představují brambory, které se však často pro vysoký obsah
sacharidů do zeleniny nezahrnují a zařazují se do samostatné kategorie (jedlé hlízy). Vztahy

Skóre nutriční denzity - NDS (na 100 kJ)

mezi energetickou hodnotou a skóre nutriční denzity (NDS) jsou zobrazeny v Obr. 1.
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Obr. 1: Vztahy mezi energetickou hodnotou (v kJ/100 g) a skóre nutriční denzity – NDS
(vztaženo na 100 kJ) vybraných druhů zeleniny (n=28) a ovoce (n=28)
Potraviny, které se vyznačují vysokou nutriční denzitou nemusí být vždy nejvhodnější volbou
z ekonomického hlediska (8). Graf 2 zobrazuje vztah mezi skóre nutriční adekvátnosti (NAS)
a cenou. Naznačena je pozitivní korelace, avšak hodnota koeficientu determinace je nízká
(R2 < 0,25). V oblasti s vysokým NAS a s relativně nízkou cenou (levý horní kvadrant dělení
podle mediánu hodnot) se nacházejí následující druhy ovoce a zeleniny: kapusta, paprika,
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mrkev, kedlubny, petržel kořenová, květák, hrášek, pomeranče, zelí pekingské, rajčata,
cuketa, banány, grapefruit a mandarinky. Vysoká cena a relativně nízké skóre nutriční
adekvátnosti (pravý dolní kvadrant podle mediánu hodnot) byly zaznamenány u borůvek, oliv,
fíků, datlí, třešní atd. (viz. Obr. 2).
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Obr. 2: Vztahy mezi cenou za 100 g j.p. a skóre nutriční adekvátnosti – NAS (vztaženo na
100 g j.p.) vybraných druhů zeleniny (n=28) a ovoce (n=28). Čísla popisující body v grafu
představují jednotlivé druhy ovoce a zeleniny: 1-brambory*, 2-brokolice*, 3-celer bulvový*, 4cibule*, 5-cuketa*, 6-česnek, 7-fazolové lusky*, 8-kapusta*, 9-kedlubny, 10-kukuřice*, 11květák*, 12-lilek*, 13-hrášek (mražený)*, 14-mrkev*, 15-okurky, 16-paprika, 17-patizon*,
18-petržel*, 19-pór, 20-rajčata, 21-ředkvičky, 22-ředkev bílá, 23-řepa červená*, 24-salát
hlávkový, 25-špenát (čerstvý)*, 26-tykev*, 27-zelí hlávkové*, 28-zelí pekingské, 29-ananas,
30-angrešt, 31-banány, 32-borůvky, 33-broskve, 34-citrony, 35-datle, 36-fíky, 37-grapefruit,
38-hrozny, 39-hrušky, 40-jablka, 41-jahody, 42-kiwi, 43-maliny, 44-mandarinky, 45-mango,
46-meloun, 47-meruňky, 48-nektarinky, 49-olivy, 50-ostružiny, 51-pomeranče, 52-rybíz, 53ryngle, 54-třešně, 55-švestky, 56-višně
(* ve vařeném stavu)
Pozn.: Chybějící čísla v grafu značí nedostupnost položky v tržní síti.
Přehled deseti nejvýhodnějších druhů ovoce a zeleniny podle poměru obsahu nutrientů a ceny
v jednotlivých měsících sběru dat uvádí Tab. 1.
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Tab. 1: Druhy ovoce a zeleniny s nejvyššími hodnotami poměru obsahu nutrientů a ceny
v jednotlivých měsících (* ve vařeném stavu)
Únor
mrkev*
zelí hlávkové∗
zelí pekingské
kapusta∗
hrášek (mražený)∗
petržel∗
kiwi
kedlubny
cibule∗
brambory∗

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Květen
mrkev∗
zelí hlávkové∗
brambory∗
kapusta∗
řepa červená∗
paprika
pomeranče
cibule∗
celer bulvový∗
petržel∗

Červenec
kapusta∗
mrkev∗
zelí hlávkové∗
brambory∗
kedlubny
květák∗
paprika
rajčata
hrášek (mražený)∗
cuketa∗

Září
kapusta∗
hrášek (mražený)∗
kedlubny
mrkev∗
paprika
zelí hlávkové∗
rajčata
cuketa∗
meloun
brambory∗

Studie prováděné v USA ukazují, že některé druhy zeleniny mohou být levným zdrojem
klíčových nutrientů, jako je vláknina, draslík nebo vitamin C. Ovoce, zelenina a výrobky
z nich (včetně brambor) tvoří jedinou potravinovou skupinu, která přirozeně obsahuje
významné množství vitaminu C a patří tedy k jeho nejlevnějším zdrojům (6). V podmínkách
ČR lze za nejlevnější zdroje vitaminu C považovat papriku, brukvovitou zeleninu, případně
také kiwi a pomeranče (viz. Tab. 2). Statisticky významný rozdíl v ceně za 10 %
doporučeného denního přívodu vitaminu C byl zjištěn pouze v rámci skupiny zelenina. Testy
mnohonásobného porovnávání ukázaly jako významný rozdíl mezi brukvovitou zeleninou
a lusky a klasy v měsíci květnu.
Tab. 2: Medián a průměr ceny (v Kč) za 10 % doporučeného přívodu (DP) vitaminu C
v jednotlivých měsících pro populační skupinu dospělí ve věku nad 65 let (* ve vařeném
stavu; Z – zelenina; O – ovoce)
Období

n

Medián ceny
celkem (Z/O)

Průměr ceny
celkem (Z/O)

Únor

45

Květen

46

Červenec

50

Září

49

2,95
(2,92/3,55)
3,26
(2,66/3,55)
3,50
(3,19/5,16)
3,10
(2,22/3,91)

9,58
(5,50/15,71)
6,11
(4,46/8,47)
5,78
(4,23/7,75)
5,39
(3,67/7,69)

5 nejlevnějších zdrojů vitaminu C
(cena za 10 % DP)
v Kč
paprika (0,40); kiwi (0,43); zelí hlávkové* (0,47);
kapusta* (0,55); pomeranče (0,60)
paprika (0,36); zelí hlávkové* (0,61); pomeranče (0,78);
kapusta* (0,93); brokolice* (1,00)
paprika (0,34); kapusta* (0,48); květák* (0,73); kedlubny
(0,74); zelí hlávkové* (0,75)
paprika (0,17); kapusta* (0,37); kedlubny (0,43); zelí
hlávkové* (0,57); květák* (0,75)

Při interpretaci předkládaných výsledků je však třeba brát v úvahu, že ne všechny druhy
ovoce a zeleniny jsou pro všechny jedince akceptovatelné. Častější omezení lze předpokládat
u osob staršího věku (např. trávení nutričně bohaté a relativně levné papriky).
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S použitou metodou hodnocení souvisejí určité nejistoty řešení. Nutriční skóre je obecně
závislé na tom, které nutrienty byly do výpočtu zahrnuty. Zde prezentované nutriční skóre je
omezeno na 10 vybraných vitaminů a minerálních látek. Nezahrnuje další látky, kterých jsou
ovoce a zelenina významným zdrojem, například vlákninu. Pokud by byla do nutričního skóre
zahrnuta vláknina a další bioaktivní látky (karotenoidy, flavonoidy a ostatní polyfenolické
látky), některé druhy ovoce a zeleniny by pravděpodobně získaly vyšší skóre (3). Nutriční
skóre také nezohledňuje tu skutečnost, že zatímco některé nutrienty jsou rozšířeny v různých
zdrojích, jiné jsou omezeny na užší rozmezí potravin, a jsou tedy relativně vzácnější.
Sběr dat o cenách ovoce a zeleniny byl omezen na čtyři prodejní řetězce a čtyři měsíce v roce
2013, tuto skutečnost je také třeba brát v úvahu při interpretaci výsledků. Navíc ne všechny
druhy ovoce a zeleniny byly v tržní síti dostupné po celý rok.
ZÁVĚR
Výsledky naší práce ukazují, že mezi druhy ovoce a zeleniny s vysokým poměrem obsahu
nutrientů k ceně vyniká především mrkev, kapusta, zelí hlávkové, paprika, kedlubny, hrášek
a brambory (zaměřeno na populační skupiny děti ve věku 4 - 6 let a dospělí nad 65 let).
Statistickým porovnáním skóre nutriční denzity ovoce a zeleniny bylo prokázáno, že zelenina
zajišťuje přívod vyššího množství nutrientů na jednotku energie (P < 0,001). Mezi nejlevnější
zdroje vitaminu C patří paprika a brukvovitá zelenina (zelí hlávkové, kapusta, brokolice),
případně také kiwi a pomeranče. Ačkoli tato práce poukazuje na druhy ovoce a zeleniny, které
jsou z hlediska obsahu určitých nutrientů cenově dostupné i pro nižší příjmové skupiny
společnosti, při výběru ovoce a zeleniny je vhodné dodržovat rozmanitost. Různé druhy ovoce
a zeleniny poskytují různé bioaktivní látky s pozitivním vlivem na zdraví člověka, jehož
dimenze ale zatím není přesně kvantitativně popsána.
SOUHRN
Spotřeba ovoce a zeleniny v naší populaci je obecně nižší, než je doporučováno. Za jednu
z možných překážek zvýšení spotřeby této skupiny potravin je považována její cena. Cílem
práce bylo poukázat na druhy ovoce a zeleniny, které poskytují nejvyšší nutriční hodnotu
na jednotku ceny. K posouzení nutriční denzity bylo využito nutriční skóre, založené
na obsahu 10 vybraných nutrientů, které bylo doplněno informací o cenách potravin. Šetření
bylo zaměřeno na dvě rizikové skupiny populace: děti ve věku 4 - 6 let a dospělé osoby
ve věku nad 65 let. Výsledky potvrdily, že zelenina má statisticky významně vyšší skóre
nutriční denzity než ovoce, to znamená, že zajišťuje přívod vyššího množství nutrientů
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na jednotku energie. To je významné jak pro prevenci obezity, tak i nedostatku
mikronutrientů. Mezi druhy, které mají nejvyšší poměr obsahu nutrientů k ceně, patří
především: mrkev, kapusta, zelí hlávkové, paprika, kedlubny, hrášek, brambory.
Za nejlevnější zdroje vitaminu C lze považovat papriku, brukvovitou zeleninu (především zelí
hlávkové, kapustu, brokolici), v zimních měsících také kiwi a pomeranče.
Klíčová slova: nutriční skóre, nutriční profil, ovoce, zelenina, cena stravy
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HODNOCENÍ SNACKŮ S POUŽITÍM SÝRŮ, MASNÝCH VÝROBKŮ A KOŘENÍ
EVALUATION OF SNACKS BAKERY PRODUCTS
USING CHEESE, MEAT AND SPICES
Viera Šottníková – Jindřiška Kučerová
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
Our aim was to sensory evaluation of snacks bakery products. A total of 24 combinations
baked using ingredients: bacon and 40% edam, the second option was ham sausage (free) and
45% of Swiss cheese. Mixtures of spreading spices: cumin and sunflower, sesame and
oregano, garlic and flaxseed, whole cumin and chilli. Salvia hispanica L., which was first
crushed with a mixer and subsequently used in powder form as spreading the meat product
and the combination of 2% and 4% in the dough. The best samples for sensory evaluation
based snacks with ham salami and 45% of Swiss cheese sprinkled with oregano spice mixture
of, sesame and using a 4% sage in the dough.
Keywords: snack, cheese, spices, meat product
ÚVOD
Dnešní doba vede k vaření méně náročných jídel. Je vysoká poptávka po jednoduchých,
nenáročných recepturách, pokrmů vhodných k rychlé k přípravě. Klesají společně strávené
chvíle při obědě nebo při večeři, které utužují nejen rodinné vztahy, ale i vzájemnou
komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny (NODL, ŘEŠÁTKO, 1993). Snackové pečivo je
v současné době stále více oblíbené u spotřebitelů a každému prodejci poskytuje možnost
rozšířit stávající sortiment. Tento druh pečiva se může nabízet v mnoha variantách. Nemají
základní sytící funkci, ale slouží pro rychlé občerstvení, která lidé využívají místo hlavních
jídel např. při sportu, rekreaci (KADLEC a kol.,2009).
Šalvěj španělská (přídavek do těsta i jako posyp pod uzeninu) byla použitá proto, že obsahuje
tuky, které podporují odolnost proti nemocem, disponuje vlastnostmi, které mohou omezovat
zápaly plic. Dále se uvádí, že olej ze šalvěje španělské je bohatý na přirozené antioxidanty,
kyselinu kofeinovou a chlorovodíkovou. Znemožňuje žluknutí tuků. Je zdrojem vysoce
hodnotných bílkovin s aminokyselinovým obsahem (CRAZE, 2002, LAMBERTOVÁ ORTIZOVÁ., 2001).
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MATERIÁL A METODY
Výroba snacků probíhala v senzorické laboratoři na Ústavu technologie potravin. Těsto se
připravilo přímým vedením – na záraz (PŘÍHODA, a kol., 2003). Po vyzrání bylo těsto
rozděleno na stejné kusy o hmotnosti 80g. Vzniklé klonky byly rozváleny do tvaru elipsy.
Následně přidávána šalvěj buď ve formě posypu, přímo pod uzeninu nebo byla součástí těsta,
a to v množství 2 % a 4 % na hmotnost mouky. Šalvěj byla rozdrcena mixérem a následně
použita ve formě prášku, z důvodu lepšího trávení uzeniny. Na vyválené klonky byly
položeny plátky anglické slaniny a 40% eidamu nebo šunkového salámu a 45% ementálu
a vše srolováno do tvaru rohlíku, potřeno vajíčkem a posypáno směsí koření: drcený kmín a
slunečnice, oregano a sezam, česnek a lněné semínko, celý kmín a chilli. Upečené výrobky
byly senzoricky vyhodnoceny hodinu od upečení, podle speciálně vytvořeného senzorického
dotazníku (JAROŠOVÁ, 2001). Hodnocení se zúčastnilo 10 školených hodnotitelů.
Sledovanými deskriptory byly: vzhled výrobku, intenzita vůně, vůně kořenná, celková vůně,
celková chuť, chuť masných výrobků. Následně se hodnotící formuláře manuálně zpracovaly
v programu statistika 8.0 Tukeyovým testem na porovnání statisticky významných rozdílů
mezi dvěma a více soubory.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Vzorky byly hodnoceny pod označením: 1. anglická slanina + 40 % eidam + drcený kmín +
slunečnice, 2. anglická slanina + 40 % eidam + oregano + sezam, 3. anglická slanina + 40 %
eidam + česnek + lněné semínko, 4. anglická slanina + 40 % eidam + celý kmín + chilli, 5.
šunkový salám volný + ementál president 45 % + drcený kmín + slunečnice, 6. šunkový
salám volný + ementál president 45 % + oregano +sezam, 7. šunkový salám volný + ementál
president 45 % + česnek + lněné semínko, 8. šunkový salám volný + ementál president 45 %
+ celý kmín + chilli.

Obr. 1: Hodnocené vzorky se šalvějí ve formě posyp
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Statistickým zpracováním bylo zjištěno, že není významný rozdíl v celkové vůni, chuti sýrů
a masných výrobků u žádného ze vzorků, což odpovídá předpokladu, že s přídavkem šalvěje
by se neměla měnit chuť výše popsaných vlastností. Statisticky významného rozdílu (p<0,05)
bylo naopak dosaženo u vzhledu výrobku (1 - 6; 1 - 8; 3 - 6; 3 - 8) vůně kořenné (1 - 4; 1 - 5;
1 - 6; 3 - 6; 6 - 7) intenzity vůně (1 - 4; 1 - 6; 6 - 7) a celkové chuti (1 - 4) u ostatních vzorků
nebyl statisticky průkazný rozdíl. Nejlepší vzorek z hlediska celkové chuti byl vzorek č. 4
(Obr.1).

Obr. 2: Hodnocené vzorky se 2 % šalvěje v těstě
Statisticky významného rozdílu (p<0,05) bylo naopak dosaženo u vzhledu výrobku (1 - 3; 1 4) vůně kořenné (1 - 4; 1 - 6) a intenzity vůně (1 - 7; 1 - 5; 1 - 6; 1 - 8) u ostatních vzorků
nebylo dosaženo žádného statisticky významných rozdílů. Z výsledků je patrné, že nejlépe
hodnocený výrobek z hlediska vzhledu výrobku, vůně kořenné, celkové chutě a chutě
masných výrobků byl vzorek č. 4. (Obr. 2).

Obr. 3: Hodnocené vzorky se 4 % šalvěje v těstě
Z Obr.3 je patrné, že nejlépe hodnocený výrobek z hlediska vůně kořenné a intenzity vůně byl
vzorek č. 6. Naproti tomu u vzhledu výrobku, celkové chuti, chuti masných výrobků a chuti
sýrů dominoval vzorek č. 2. Jako nejlepší vzorek z hlediska celkové vůně se jevil vzorek č. 4.
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ZÁVĚR
Nejlepší senzoricky hodnocené snacky byly se šunkovým salámem a 45% ementálem
posypané kořením směsi oregano, sezam a při použití 4% šalvěje v těstě.
SOUHRN
Cílem práce bylo senzorické hodnocení snacků z běžného pečiva. Celkem bylo upečeno
24 kombinací s použitím surovin: anglická slanina a 40% eidamem, druhá varianta byl
šunkový salám (volný) a 45% ementál. Směsí posypového koření: drcený kmín a slunečnice,
oregano a sezam, česnek a lněné semínko, celý kmín a chilli. Šalvěj, která byla nejdříve
mixérem rozdrcena a následně byla použita ve formě prášku jako posyp pod masný výrobek
a v kombinaci 2% a 4% v těstě. Jako nejlepší senzoricky hodnocené snacky byly se šunkovým
salámem a 45% ementálem posypané kořením směsi oregano, sezam a při použití 4 % šalvěje
v těstě.
Klíčová slova: snack, sýr, koření, masný výrobek
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KOMPOZITNÍ SMĚSI NA BÁZI PŠENIČNÉ MOUKY – PEČIVO
COMPOSITE BLENDS BASED ON WHEAT FLOUR – BREAD
Ivan Švec – Marie Hrušková
Ústav sacharidů a cereálií, FPBT VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6
ABSTRACT
Additions of amaranth, quinoa and teff into wheat flour (10 – 30%) affected both macroscopic
and microscopic characteristic of bread prepared in a laboratory scale. According to specific
volume, bread shape and bread sensorial profile as well as crumb penetration rate, effect of
incorporated crop type prevailed; in all three tested groups, increasing amount of nontraditional crop lead to both technological and consumer’s quality worsening (especially
significant crumb firmness increase). Correspondingly to bread modification, texture got
gradually fine-grained. Reversely, pores represented approximately 60% of slice area
independently on crop type as well as on addition levels.
Keywords: non-traditional crop, bread specific volume, crumb penetration, sensorial profile,
image analysis
ÚVOD
V současné době se nutriční hodnota tradičních pekařských výrobků zlepšuje surovinami
z přírodních zdrojů, tj. moukami z netradičních plodin jako jsou amarant, quinoa a tef.
Dochází tak k vyrovnání aminokyselinového skóre, dotaci nenasycených mastných kyselin
a minerálních látek (hořčík, draslík, forfor, železo, zinek, mangan) a zvýšení obsahu vlákniny
(Schoenlechner et al. 2008). Zahrnutí těchto rostlinných materiálů do receptury zpravidla
snižuje měrný objem (Sanz-Penella et al. 2013, Alaunyte et al. 2012), přesto nemusí dojít ke
zhoršení senzorického profilu (Stikic et al. 2012). Tyto plodiny jsou na komerční bázi rovněž
součástí bezlepkových diet (Wolter et al. 2013).
Cílem práce bylo porovnat vliv míry fortifikace pšeničné mouky netradičními surovinami
(mouka z amarantu, quinoi a tef; 10 – 30 %) na charakteristiky pečiva z laboratorního
pekařského pokusu.
MATERIÁL A METODY
Základní pšeničná mouka byla dodána z českého průmyslového mlýna, vzorky mouk
z netradičních plodin byly zakoupeny v maloobchodní síti. Skupina kompozitů s amarantem
a quinoou byla vytvořena substitucí 10, 20 nebo 30 % pšeničné mouky vyrobené v roce 2008
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(zkratky A10 – A30, Q10 – Q30), zatímco s tef mouky produkované v roce 2011 (zkratky
T10 – T30). Pečivo bylo připraveno a hodnoceno podle interních metodik Cereální laboratoře
VŠCHT Praha se zahrnutím měrného objemu, tvaru a senzorického profilu pečiva, penetrace
střídy a analýzy textury střídy (Hrušková et al. 2013).
VÝSLEDKY A DISKUSE
Vzrůstající přídavky alternativních mouk snižovaly spotřebitelskou kvalitu pečiva podle
botanického druhu. Při porovnání vzorků s amarantem došlo k snížení objemů o cca čtvrtinu
(Tab. 1), zjištěný rozdíl mezi A20 a A30 je neprůkazný v rámci chyby měření. Naproti tomu
40% podíl amarantové mouky v těstě znamenal pokles velikosti výrobků pouze o 8 % (SanzPenella et al. (2013), patrně kvůli odlišné receptuře, způsobu přípravy těsta a technice pečení.
Tvar pečiva byl na přídavcích spíše nezávislý, vyšší hodnotu 0,59 pro A20 lze vysvětlit
ručním stáčením klonků těsta. Tuhost střídy korespondovala se stanoveným měrným
objemem (Sanz-Penella et al. 2013), hodnoty penetrace klesly až na polovinu. Hůře
žvýkatelná střída a nahořklá chuť výrobku už od nejnižšího přídavku se negativně projevily
v senzorickém profilu (9 bodů standardní pečivo, 27 bodů nepřijatelné).
Podobný trend změny jakosti pečiva byl zaznamenán také pro kompozitní mouky s quinoou –
objemy se zmenšily v podobném rozsahu jako přídavky amarantu (tj. cca o čtvrtinu, Tab. 1).
Stikic et al. (2013) však pro fortifikaci pšeničné mouky stejnou plodinou pozorovali mírnější
snížení (z 672 ml/100 g pro 10% přídavek quinoi na 630 ml/100 g pro 20 % v receptuře). Při
porovnání testovaných vzorků A10 a Q10 je patrné, že quinoa významněji ovlivnila
viskoelastické vlastnosti těsta. Toto se promítlo zejména do klenutosti bulek, jejichž výška se
Tab. 1 Charakteristiky pečiva a střídy
A10

Měrný objem
pečiva (ml/100 g)
284

A20

224

0,59

10,2

18

0,60

A30

218

0,49

8,5

18

0,58

Q10

258

0,52

18,3

14

0,38

Q20

235

0,47

11,6

14

0,41

Q30

200

0,44

8,5

17

0,34

T10

369

0,53

18,7

12

0,62

T20

325

0,43

15,0

13

0,60

T30

204

0,23

5,5

20

0,58

Vzorek

* Area fraction

Tvar pečiva Penetrace střídy
(1)
(mm)
0,48
15,1

– podíl celkové plochy pórů v měřené ploše
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Senzorický profil
(body)
17

AFR*
(1)
0,62

se vzrůstajícím podílem quinoi postupně průkazně snižovala. Vyšší skóre v senzorickém
hodnocení souvisí s typickou příchutí a také s klesající měkkostí střídy (snížením hodnot
penetrace na méně než polovinu pro nejvyšší přídavek). Stikic et al. (2013) dále uvádějí, že ke
zhoršení senzorické jakosti nedošlo ani při jedné modifikaci receptury – z celkového počtu
100 bodů pečivo s 10 nebo 20 % alternativní mouky dosáhlo 99,6 a 97,6 bodu.
V případě obohacení pečiva moukou z tef se objem pečiva snížil až o 45 % (Tab. 1), zásadní
negativní vliv pro nejvyšší míru fortifikace potvrzují Alaunyte et al. (2012). V souvislosti
s tím klesala výška výrobků (vliv deformace lepkové struktury během zapékání) a zhoršovala
se klenutost bulek až na spotřebitelem nepřijatelnou úroveň. Lze však postřehnout, že rozdíly
mezi pečivem z T10, T20 a T30 nevykazují lineární tendenci.
Výrobky s 30 % tef v receptuře byly charakteristické vysokou tuhostí a jejich žvýkání bylo
obtížné. Výsledky měření na penetrometru a texturometru TA-XT2i spolu korespondují – síla
nutná ke stlačení střídy vzorků s přídavky 10, 20 nebo 30 % teff byla kolem 5, 6 a 8 N
(Alaunyte et al. 2012). S výhradami ohledně typické hořké chuti a dochuti tef mouky společně
se zmíněnou vzrůstající tuhostí střídy označili hodnotitelé výrobek s 30 % tef jako obtížně
akceptovatelný.
Druh přídavku se podílel také na textuře střídy, kvantifikované analýzou obrazu. V případě
pečiva z kompozitů s amarantem a tef póry reprezentovaly asi 60 % plochy plátku pečiva
(Tab. 1). Podle mírně se snižujících hodnot parametru „area fraction“ je možné určit
zmenšování průměrné plochy póru a naopak nárůst hustoty pórů v obou skupinách (bude
diskutováno na posteru). Intenzivnější příprava těsta (mixování) s 10, 20 nebo 30% podílem
tef mouky se na textuře pečiva projevila opačně – průměr pórů rostl a počet pórů klesal
(Alanyute et al. 2012). Pro výrobky s quinoou tento trend také převažoval; vysoký podíl
drobných pórů se silnými stěnami však snížil úroveň area fraction pod 50 %.
ZÁVĚR
Pšeničné kompozitní mouky představují možnost nabízet spotřebitelům nutričně obohacené
výrobky. Vliv 10, 20 a 30 % amarantu, quinoi a tef v receptuře na technologickou
a spotřebitelskou kvalitu pečiva byl prověřen laboratorním pekařským pokusem a analýzou
obrazu. Amarant a quinoa snížily měrný objem přibližně o čtvrtinu, zatímco tef až 45 %.
Nelepkový charakter přidaných bílkovin se projevil také ve snížení klenutosti pečiva. Tyto
skutečnosti se promítly do zvýšení tuhosti střídy, penetrace klesla až na třetinu hodnot
zjištěných pro nejméně obohacený výrobek. Horší žvýkatelnost výrobků společně s typickou
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příchutí (a případnou dochutí) negativně ovlivnily senzorické hodnocení podle druhu plodiny
a výše přídavku.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce byla vypracována v rámci projektu MŠMT 604 613 73 05 a grantu
NAZV QI111 B053.
SOUHRN
Přídavky 10 – 30 % amarantu, quinoi a tef do pšeničné mouky ovlivnily jak makroskopické,
tak mikroskopické charakteristiky laboratorně připraveného pečiva. Podle stanovených znaků
měrný objem, tvar a senzorický profil pečiva a penetrace střídy převažoval vliv druhu přidané
plodiny, neboť ve všech třech skupinách zvyšující se podíl netradiční suroviny znamenal
zhoršení technologické i spotřebitelské jakosti (zejména výrazné zvýšení tuhosti střídy).
Textura střídy se přídavky zjemňovala, póry však nezávisle na druhu plodiny a výši přídavku
reprezentovaly cca 60 % plochy plátku pečiva.
Klíčová slova: netradiční plodina, měrný objem, penetrace střídy, senzorický profil, analýza
obrazu
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KVALITATIVNÍ PARAMETRY SYROVÁTKY
S PŘÍDAVKEM VYBRANÝCH SILIC
QUALITATIVE PARAMETERS OF WHEY
WITH ADDED SELECTED ESSENTIAL OILS
1
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ABSTRACT
Bioconservation is still more desirable sectors. The work shows the results of the shelf-life
extension of whey (titratable acidity, pH) and microbiological stability by adding essential
oils (Anise, Chamomile Blue, Sage) into whey. Whey was made during the production of
fresh cheese. The samples were stored for 14 days in a refrigerator at a temperature of below
9°C. Application of Anise esssential oil, Chamomile blue and Sage into whey in the
concentrations did not cause significant prolongation of shelf-life (parameters pH and
titratable acidity). The results of microbiological analyzes show that Sage essential oil was
able to positively affect the total plate count and thermo resistant aerobic microorganisms.
The addition of Chamomile Blue essential oil suppressed grow of molds and yeasts. The
essential oil of Anise was able to prevent the development of thermo resistant anaerobic
microorganisms. Whey in combination with essential oils could find application not only in
food but also for example in the spa.
Keywords: microoganisms, titratable acidity, pH, anise, chamomile, sage
ÚVOD
Syrovátka je vedlejším mlékárenským produktem při výrobě sýrů nebo kaseinů, představuje
85 – 95 % z původního objemu mléka. Je typická svou zelenožlutou barvou, zachovává asi
55 % sušiny mléka, sušina syrovátky se tedy pohybuje v rozmezí 5,5 – 6,5 %, obsahuje
vysoký obsah laktosy (4,5 – 5 %), především, díky níž je vhodným substrátem pro
mikroorganismy. Je ceněna, mimo jiné, pro minimální obsah tuku. Dále obsahuje bílkoviny
(cca 10 % sušiny), minerální látky a nebílkovinné dusíkaté látky (11 % sušiny) (Siso et al.,
1996, Jeličić et al., 2008, Jelen, 2011, Carvalho et al., 2013). Díky stále se zvyšující spotřebě
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sýrů vzrůstá i množství vyprodukované množství syrovátky, jako zajímavé se jeví využití silic
k potlačení růstu mikroorganismů a k prodloužení její údržnosti.
Silice jsou těkavé kapaliny, které se získávají z různých částí rostlin, nejčastěji ze stonků,
dřeva, listů, plodů, oplodí, květů a semen. Jsou typické charakteristickou silnou vůní
a vznikají jako sekundární metabolity. Jsou známé pro své antiseptické (baktericidní,
virucidní a fungicidní) a léčivé vlastnosti. Silice se získávají, kupř. lisováním, fermentací,
destilací nebo extrakcí (Bakkali et al., 2008, Burt, 2004).
MATERIÁL A METODY
K analýzám byla použita sladká syrovátka, která vzniká při výrobě čerstvých sýrů. Čerstvé
sýry byly připraveny standardním postupem, jak uvádí např. Necidová et al. (2009).
Do vzorků syrovátek byly přidány bylinné silice: Anýz vonný v množství 0,03 g (Elgayyar et
al., 2001); Heřmánek modrý – 50 µl (Aggag et al., 1972) a Šalvěj lékařská – 15 µl (Burt,
2004). Připravené vzorky syrovátek byly následně uchovávány 14 dní v chladničce při teplotě
do 9 °C a vlhkosti 78 %. Každý pokus byl podruhé zopakován, každý vzorek byl analyzován
dvakrát. Pro vyhodnocení výsledků bylo použito průměrů se standardními odchylkami.
Každý vzorek byl nejdříve podroben mikrobiologické analýze, tzv. plotnovou metodou
zalitím inokula živnou půdou. Počty mikroorganismů byly vyjádřeny jako počet kolonií
tvořících jednotky (KTJ·ml-1) a zlogaritmovány. Mikrobiologický rozbor zahrnoval tyto
skupiny mikroorganismů s příslušnými inkubačními požadavky: bakterie mléčného kysání na
agaru MRS (inkubace při 30 °C po dobu 72 hodin); celkový počet mikroorganismů na živné
půdě PCA s přídavkem sušeného mléka (inkubace při 30 °C/72 hodin); termorezistentní
(aerobní i anaerobní) bakterie na živné půdě PCA s přídavkem sušeného mléka (inkubace
sporulujících anaerobních bakterií probíhala v anaerobním prostředí, které bylo zajištěné
kultivací v nádobách s anaerokulty při teplotě 37 °C po dobu 48 hodin. Inkubace sporulujících
aerobních bakterií probíhala při teplotě 30 °C po dobu 48 hodin); psychrotrofní bakterie
na živné půdě PCA s přídavkem sušeného mléka (inkubace při teplotě 6,5 °C po dobu 10 dní);
plísně a kvasinky na agaru s glukózou a chloramfenikolem (inkubace při 25 °C/120 hod).
Výrobce použitých půd je Biokar Diagnostics, France.
Aktivní kyselost (pH) byla stanovena potenciometricky na pH metru WTW pH 95 (Ger)
titrační kyselosti (SH) titrací 50 ml syrovátky roztokem NaOH o koncentraci 0,25 mol·l-1 za
přídavku 2 ml ethanolového roztoku fenolftaleinu do slabě růžového zabarvení.
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Mikrobiologická analýza, zjištění pH a titrační kyselosti probíhala vždy každý 1. a následující
sedmý den (tedy 1., 7., 14. den, 0. den byl den přídavku silic a stanovení pH a titrační
kyselosti syrovátky, mikrobiologické stanovení neprobíhaly).
VÝSLEDKY A DISKUSE
V Tab. 1 jsou uvedeny výsledky mikrobiologické analýzy. Po čtrnáctidenním uchovávání
došlo k největšímu potlačení rozvoje celkového počtu mikroorganismů u syrovátky se silicí
Šalvěje lékařské. K rozvoji bakterií mléčného kysání došlo u všech vzorků syrovátek.
Syrovátka se silicí Šalvějí lékařskou vykazovala nižší počet termorezistentních aerobních
mikroorganismů, nežli u kontrolní syrovátky, po celou dobu. Přídavek silice Anýzu vonného
potlačil

po

celou

dobu

skupinu

termorezistentních

anaerobních

mikroorganismů.

U psychrotrofních mikroorganismů došlo ve 2. týdnu, po přídavku silic, k jejich navýšení
oproti kontrole. Přídavek Heřmánku modrého měl vliv na plísně a kvasinky po celou dobu.
Tab. 1: Počty jednotlivých skupin mikroorganismů
CPM BMK
vzorek
Syrovátka (kontrola)
Anýz vonný
Heřmánek modrý
Šalvěj lékařská

den
0.
7.
14.
0.
7.
14.
0.
7.
14.
0.
7.
14.

7,78
8,08
7,88
7,77
7,95
7,95
7,53
7,81
7,92
7,60
7,91
7,33

<103
3,9
<102
4,7
3,08
<102
4,83
3,76
<102
3,96
1,7
<102

TMRae TMRan Psychr. MO
log KTJ/ml
1,93
ND
<102
1,40
0,48
1,65
1,74
ND
ND
0,60
ND
<102
1,38
ND
2,85
1,83
ND
ND
0,30
1,00
<102
1,54
ND
2,50
1,08
ND
ND
1,08
0,95
<102
1,08
ND
4,33
1,45
ND
ND

Pl/Kv
0,30
ND
ND
0,30
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
0,30

ND – nedekováno, CPM – celkový počet mikroorganismů, BMK – bakterie mléčného kysání, TMRae –
termorezistentní aerobní mikroorganismy, TMRan – termorezistentní anaerobní mikroorganismy, Psychr. MO –
psychrotrofní mikroorganismy, Pl/Kv – plísně a kvasinky

Ošetření silicemi Anýzu vonného, Heřmánku modrého a Šalvěje lékařské nevykazovalo
významnější ovlivnění hodnot pH a titrační kyselosti v průběhu skladování, což je zřejmé
z Obr. 1 a Obr. 2. Mezi 7. a 14. dnem skladování došlo u kontrolní syrovátky k výraznějšímu
nárůstu hodnot, nežli tomu bylo u syrovátek s přídavkem silic, ale i přes tuto skutečnost
nemůžeme tento rozdíl považovat za zásadní. Z obrázků je také patrné, že hodnoty titrační
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kyselosti byly sníženy, ve srovnání s kontrolní syrovátkou, jen první den, poté se jejich
hodnoty naopak zvýšily.

Obr. 1: Naměřené hodnoty pH syrovátky

Obr. 2: Naměřené hodnoty titrační kyselosti

a syrovátky s přídavkem silic

syrovátky a syrovátky s přídavkem silic

V Tab. 2 je vyjádřen rozdíl naměřených hodnot pH a titrační kyselosti na začátku a na konci
doby skladování jednotlivých vzorků syrovátky bez ošetření nebo s ošetřením příslušnou
silicí. I tyto výsledky potvrzují, že pH a titrační kyselost u vzorků neošetřené syrovátky se
v průběhu skladování výrazně mírně lišily, stejně ale jako vzorky syrovátky se silicí.
Naměřené rozdíly testované pomocí Tukeyova – B testu nebyly statisticky průkazné.
Tab. 2: Porovnání vzorků syrovátek
Syrovátka
Anýz vonný
Heřmánek modrý
Šalvěj lékařská

Rozdíl hodnot pH
0,71
0,82
0,89
0,84

Rozdíl hodnot titrační kyselosti
4,64
5,14
5,59
4,89

ZÁVĚR
Aplikace silic Anýzu vonného, Heřmánku modrého a Šalvěje lékařské do syrovátky ve
zvolených koncentracích nezpůsobila významnější prodloužení trvanlivosti.
Z výsledků mikrobiologických rozborů syrovátky vyplývá, že silice Šalvěje lékařské byla
schopna pozitivně ovlivnit celkové počty mikroorganismů a termorezistentní aerobní
mikroorganismy. Přídavek Heřmánku modrého potlačil po celou dobu skladování skupinu
plísní a kvasinek. Silice anýzu vonného zabránila rozvoji termorezistentních anaerobních
mikroorganismů.
Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly zjištěny zásadní rozdíly mezi přídavkem silic do
syrovátky a bez nich, bylo by vhodné na tuto práci dále navázat a to v laboratorních
podmínkách, tedy na modelových pokusech syrovátky a vybraných mikroorganismů.
Syrovátka v kombinaci se silicemi by mohla najít uplatnění nejen v potravinářství ale i např.
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v lázeňství, nejen, že by se mohla prodloužit její údržnost, ale díky známým pozitivním
účinkům by se současně zlepšily i její léčebné či kosmetické účinky.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce byla podpořena projektem IGA MENDELU AF TP 9/2013 a NAZV KUS
QJ1210302.
SOUHRN
Biokonzervace je stále žádanějším odvětvím. Práce se zabývala prodloužením údržnosti
syrovátky (titrační kyselost, pH) a zajištění mikrobiologické stability přídavkem silic ve
zvolených koncentracích (Anýz vonný, Heřmánek modrý, Šalvěj lékařská) do syrovátky.
Syrovátka vznikla při vlastní výrobě čerstvých sýrů. Vzorky byly skladovány po dobu 14 dní
v chladničce při teplotě pod 9 °C. Aplikace silic Anýzu vonného, Heřmánku modrého
a Šalvěje lékařské do syrovátky ve zvolených koncentracích nezpůsobila významnější
prodloužení trvanlivosti (parametry pH a titrační kyselost). Z výsledků mikrobiologických
rozborů syrovátky vyplývá, že silice Šalvěje lékařské byla schopna pozitivně ovlivnit celkové
počty mikroorganismů a termorezistentní aerobní mikroorganismy. Přídavek Heřmánku
modrého potlačil po celou dobu skladování skupinu plísní a kvasinek. Silice anýzu vonného
zabránila rozvoji termorezistentních anaerobních mikroorganismů. Bylo by vhodné na tuto
práci dále navázat modelovými pokusy se syrovátkou a vybranými mikroorganismy.
Syrovátka v kombinaci se silicemi by mohla najít uplatnění nejen v potravinářství ale i např.
v lázeňství.
Klíčová slova: mikroorganismy, titrační kyselost, pH, anýz, heřmánek, šalvěj
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HODNOCENÍ VYBRANÝCH JAKOSTNÍCH PARAMETRŮ
MASA KROKODÝLŮ ČESKÉHO PŮVODU
SELECTED QUALITY PARAMETERS CHARACTERIZATION
OF CROCODILE MEAT PRODUCED IN CZECH REPUBLIC
Simona Tesařová – Hana Buchtová
Ústav hygieny a technologie masa, Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno
ABSTRACT
The main aim of our work was to analyze chemical and sensory properties in selected
slaughtered parts of crocodile meat.
The meat obtained from Nile crocodile (Crocodylus niloticus), bred in the Czech Republic,
was used as material for the research. The meat samples consisted of the following parts:
shoulder, hind leg, rib eye steak and back (spinal part). Our research included the
determination of protein content (219,15±10,52 g.kg-1), fat content (27,58±36,25 g.kg-1), dry
matter content (266,37±34,69 g.kg-1), ash content (10,63±0,45 g.kg-1) and energy level
(4899±1312 kJ/kg) in the samples of crocodile meat.
Keywords: crocodile, meat, sensory properties, chemical composition, proteins, fat
ÚVOD
Porážení krokodýlů nilských a získávání masa pro lidskou spotřebu bylo v České republice
umožněno vyhláškou č. 34/2013 Sb., díky níž se na trh dostal netradiční druh masa (Anonym,
2013).
V současné době jsou dostupné pro maso „českých“ krokodýlů pouze výsledky z vyšetření,
které provedla Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina a pro
Jihomoravský kraj v rámci postmortální prohlídky. U všech krokodýlů bylo prováděno
parazitologické vyšetření na Trichinella spp., mikrobiologické vyšetření na Salmonella spp.,
vyšetření na rezidua inhibičních látek a chemické vyšetření na anthelmintika.
Prováděna byla také některá další vyšetření jako např. na Aeromonas hydrophila, přítomnost
původců některých dalších parazitárních onemocnění (Spirometra, Pentastomidis, Anisakis)
a další patologicko - anatomická či histologická vyšetření (Coufalová, 2013).
Co se týká výživových parametrů nebo senzorického posouzení krokodýlího masa, nejsou
k dispozici žádné údaje. Vzhledem k tomu, že krokodýli jsou v České republice krmeni téměř
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výhradně kuřaty, může mít tento způsob výživy vliv na senzorickou kvalitu či nutriční
hodnoty ve srovnání s krokodýly chovanými v zahraničí.
Z tohoto důvodu by bylo vhodné naše výsledky porovnat s hodnotami analýz provedených
v zahraničí, například s výsledky výzkumu u krokodýla nilského (Crocodylus niloticus)
provedené v Africe, kde byl stanoveny hodnoty obsahu sušiny 716,4±36,77 g.kg-1, obsahu
bílkovin 220,8±10,09 g.kg-1, obsahu tuku 62,3±32,17 g.kg-1 a obsahu popela 5,1±1,85 g.kg-1
(Hoffman, 2000) a dále s výsledky analýz u jiných druhů krokodýlů kupříkladu s výsledky
z Číny (Que, 2013), kde bylo analyzováno maso z krokodýla siamského (Crocodylus
siamensis) a byly stanoveny hodnoty obsahu vlhkosti (76,8 %), bílkovin (19,8 %), tuku
(2,0 %) a popela (1,0 %) nebo s výsledky z Austrálie, kde byli studováni krokodýl mořský
(Crocodylus porosus) a krokodýl Johnstonův (Crocodylus johnstoni) (Mitchell, 1995).
Cílem práce bylo stanovení vybraných chemických parametrů čtyř technologicky rozdílných
druhů masa z krokodýla nilského (Crocodylus niloticus) a jejich senzorické hodnocení
v syrovém a tepelně upraveném stavu.
MATERIÁL A METODY
Vakuově balené hluboce zmrazené maso ze dvou kusů krokodýlů (plec, kýta, hřbet filet a rib
eye steak) bylo nakoupeno u výrobce (Kostelecké uzeniny a.s., Česká republika). Vzorky byly
získány z krokodýlů nilských (Crocodylus niloticus) o porážkové hmotnosti minimálně 50 kg,
délce minimálně 2 metry a stáří 6 až 8 let (Coufalová, 2013). Rozmrazení masa probíhalo při
chladírenských teplotách (2±2 oC) po dobu 19 - ti hodin. Senzorické hodnocení krokodýlího
masa prováděli zaměstnanci, případně studenti postgraduálního studijního programu Hygiena
a technologie potravin FVHE VFU Brno. Průměrný počet hodnotitelů byl 7 osob (muži i ženy
byli zastoupeni rovnoměrně). Maso bylo hodnotitelům předkládáno v syrovém stavu (2±2 oC)
a po tepelném opracování grilováním (220 oC/15 min). Hodnotitelé posuzovali celkový dojem
a vůni u syrového masa a celkový dojem, vůni, chuť, konzistenci a barvu u masa grilovaného.
Hodnocení probíhalo v senzorické laboratoři, která svým prostředím a vybavením odpovídá
požadavkům normy ČSN ISO 8589. Pro senzorické hodnocení byl použit protokol
s nestrukturovanými grafickými stupnicemi o délce 100 mm, kdy jeden okraj stupnice
představoval plně vyhovující stav příslušného parametru a druhý okraj zcela nevyhovující
stav daného parametru. Pro potřeby chemického vyšetření byly vzorky masa homogenizovány
na mlýnku Zelmer 886.5 (Zelmer, Polsko). Sledováno bylo chemické složení krokodýlího
masa: obsah sušiny/vlhkosti (ČSN ISO 1442) v sušárně (BINDER, Rakousko), celková
bílkovina (ČSN ISO 937) kjeldahlovou metodou na analyzátoru Kjeltec 2300 (FOSS
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Analytical AB, Höganäs, Švédsko), celkový tuk (ČSN 1443) extrakcí v horkém rozpouštědle
v systému Soxtec 2055 (FOSS Analytical AB, Höganäs, Švédsko) a popeloviny (ČSN ISO
936) mineralizací v muflové peci (LAC, Česká republika). Obsah sacharidů a energetická
hodnota byly stanoveny výpočtem podle vyhlášky č. 330/2009 Sb. (Anonym, 2009).
Výsledky byly vyhodnoceny v programu Excel 2007 (průměr±s.d.).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Námi dosažené výsledky ukazují, že průměrné hodnoty obsahu sušiny, popela, bílkovin a tuku
jsou 266,37 g.kg-1, 10,63 g.kg-1, 219,15 g.kg-1 a 27,58 g.kg-1. V porovnání s hodnotami
získanými v Africe u krokodýla nilského (Crocodylus niloticus), kde byly vyšetřovány
jednotlivé anatomické celky (ocas, nohy, trup a krk) jsou hodnoty obsahu bílkovin
(220,8 g.kg-1) a sušiny (283,6 g.kg-1) srovnatelné, zatímco obsah tuku je uveden výrazně vyšší
(62,3 g.kg-1) a obsah popela o polovinu nižší (5,1 g.kg-1). Námi získané hodnoty u všech
sledovaných parametrů jsou mírně vyšší než hodnoty získané na Zhejiangsské univerzitě
v Číně u krokodýla siamského (Crocodylus siamensis), které byly 76,8 % vody respektive
23,2 % sušiny, 1% popela, 19,8 % bílkovin a 2 % tuku (Que, 2013). Námi stanovené hodnoty
tuku a sušiny získané u krokodýlů v Austrálii (Crocodylus porosus a Crocodylus johnstoni)
byly také mírně nižší než u našich krokodýlů, ale množství bílkovin bylo srovnatelné
(211 g.kg-1) (Mitchell, 1995). Nejvyšší obsah sušiny (324,13 g.kg-1) byl stanoven u rib eye
steaku stejně jako nejvyšší obsah tuku (89,67 g.kg-1). Nejvyšší množství popela (11,40 g.kg-1)
a bílkovin (229,71 g.kg-1) bylo stanoveno u hřbetního filetu. Nejvyšší obsah sacharidů
obsahuje rib eye steak (20,15 g.kg-1), který má zároveň i nejvyšší energetickou hodnotu.
Zjištěná energetická hodnota (4899 kJ/kg) byla vyšší, než uvádí ve své práci (4360 kJ/kg)
Mitchell (1995).
Tab.1: Chemické složení 4 druhů masa krokodýlů českého původu
partie
rib eye
steak
hřbet filet

sušina
(g.kg-1)
n=2
průměr±s.d.

bílkoviny
(g.kg-1)
n=2
průměr±s.d.

tuk
popel
sacharidy energetická
-1
-1
(g.kg )
(g.kg )
(g.kg-1)
hodnota
průměr±s.d.
n=2
n=2
n=2
průměr±s.d. průměr±s.d. průměr±s.d.
(kJ/kg)

324,13±25,95 203,88±12,18 89,67±27,72 10,43±0,01 20,15±10,40

7126±995

261,98±8,45

229,71±5,21

15,51±3,66 11,40±0,48

5,36±0,06

4570±225

235,68±3,78
243,67±4,05

218,10±4,51
214,89±3,76

1,60±0,48
3,52±1,39

10,42±0,20
10,25±0,22

5,56±1,01
15,01±0,89

3861±77
4039±100

průměr±s.d. 266,37±34,69 219,15±10,52 27,58±36,25 10,63±0,45

11,52±6,33

4899±1312

plec
kýta
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Námi získané výsledky ze senzorického hodnocení naznačují, že krokodýlí maso je vzhledově
podobné drůbežímu masu (rib eye steak, hřbet filet) a vepřovému nebo krůtímu masu (plec,
kýta). Vůně je nevýrazná kuřecí se specifickým nádechem (rib eye steak, hřbet filet), případně
u plece a kýty z krokodýla kombinací vůně dvou druhů mas (kuřecí/vepřové). Vzhledově
nejatraktivnější část v syrovém stavu byl rib eye steak (77,92 bodů) a vzhledově
nejatraktivnější část po tepelném opracování byla kýta (68,75 bodů). Z hlediska chutnosti byl
rib eye steak (57,89 bodů) nejchutnější částí z námi sledovaných druhů krokodýlího masa.
Tab. 2: Senzorické hodnocení 4 druhů masa krokodýlů českého původu v syrovém stavu
dojem *
vůně *
partie
n=2
n=2
průměr±s.d.
průměr±s.d.
rib eye steak
77,92±14,09
84,42±11,69
hřbet filet
67,5±15,62
56,15±20,79
plec
61,67±23,27
61,91±30,51
kýta
70,67±19,36
62,58±26,85
69,44±5,86
66,27±10,78
průměr±s.d.
*
optimální 100, nepříjemný/á 0
Tab. 3: Senzorické hodnocení 4 druhů masa krokodýlů českého původu po tepelném
opracování
partie
rib eye steak
hřbet filet
plec
kýta
průměr±s.d.
*

dojem *
n=2
průměr±s.d.
58,67±16,75
51,83±17,21
62,42±27,16
68,75±24,62
60,42±6,13

vůně *
n=2
průměr±s.d.

chuť *
n=2
průměr±s.d.

67,00±16,90
41,67±17,49
55,83±33,84
70,42±24,06
58,73±11,23

57,89±22,60
40,50±16,27
47,00±33,05
55,25±31,29
50,16±6,87

konzistence
**

n=2
průměr±s.d.
52,33±27,65
38,33±24,46
55,33±25,01
48,25±30,28
48,56±6,42

barva ***
n=2
průměr±s.d.
39,67±18,04
31,75±14,99
71,25±23,37
65,08±28,30
51,94±16,61

příjemný/á 100, nepříjemný/á 0

**

optimální 100, příliš tuhé 0

***

optimální 100, nevýrazná nepříjemná 0

ZÁVĚR
Na základě námi získaných výsledků lze konstatovat, že krokodýlí maso má výrazně nižší
hodnoty tuku a vyšší obsah bílkovin než konvenčně konzumovaná masa v České republice
a že se z pohledu nutričního hodnocení jedná o vysoce kvalitní potravinu s vysokým obsahem
bílkovin a nízkou energetickou hodnotou vhodnou pro nízkotučnou dietu. Způsob výživy
krokodýlů krmených převážně kuřaty ovlivnil ve shodě s předpokládaným očekáváním
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senzorické vlastnosti masa, kdy jsme prokázali, že jeho vlastnosti se podobají po stránce
vzhledové i chuťové masu drůbežímu nebo vepřovému než rybímu. Vůně masa je méně
výrazná podobná kuřecímu masu se specifickým pachem, který některé hodnotitele odrazoval.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou Institucionálního výzkumu FVHE VFU Brno.
SOUHRN
Cílem námi provedených analýz bylo stanovit chemické a senzorické parametry u vybraných
jatečných partií krokodýlího masa.
Do pokusu bylo zapojeno maso ze dvou krokodýlů nilských (Crocodylus niloticus), kteří jsou
chováni na území České republiky. Jednotlivé sledované jatečné partie byly plec, kýta, rib eye
steak, hřbet filet. U jednotlivých jatečných partií byl stanovován obsah bílkovin
(219,15±10,52 g.kg-1), obsah tuku (27,58±36,25 g.kg-1), obsah sušiny (266,37±34,69 g.kg-1),
obsah popela (10,63±0,45 g.kg-1) a energetická hodnota (4899±1312 kJ/kg).
Klíčová slova: krokodýl, maso, senzorická analýza, chemické složení, bílkoviny, tuk
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ABSTRACT
Dairy products are an excellent carrier for functional ingredients. Successful experience
enrichment of dairy products such functional ingredient as omega-3 polyunsaturated fatty
acids family - one of the clearest illustrations of the attractiveness of this category to create
new products in the segment of fortified foods.
Thus, the development of special forms of omega 3, 6 and 9 , as well as the technology of
their application, without affecting the consumer properties of food, is the aim of our research.
Therefore, we conducted studies fatty acid composition of lipids camel milk for further
enrichment with polyunsaturated fatty acids in the manufacture of fermented milk products
with a balanced fatty acid composition for functional purposes
Keywords: polyunsaturated fatty acids, lipids, camel milk, chromatograph.
INTRODUCTION
Kazakhstan from of old is considered a major camel husbandry republic with a great scientific
and practical experience. There are richest opportunities of food resources due to intensive
development of camel husbandry. Over the past years the number of camels in the country not
only stabilized, but also tends to increase [1].
About the medical properties of camel, mare, goat and human milk are very similar on a
chemical composition, the content of the albumin protein and vitamins, minerals and other
biologically active substances in the East knew long ago.
In the conditions of the year-round camel grazing they gives milk depending on breed and a
species from 6-15 liter of milk per day at (5-6) % of fat content [2].
On the chemical composition of camel milk is significantly different from cow, goat and
mare, as it contains more fat and minerals. It has purely white color, a viscous, dense
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consistence, salty and sweet taste. The maintenance of some components in milk of camels
changeably and fluctuates depending on the period of a lactation, year seasons, feeding and
species. Whole milk is usually used by local population with tea, replacing a cream [3].
In this regard we conducted researches of fatty acid composition of camel milk lipids on
seasons of year with application the gas chromatograph "Shimadzu GC 2010".
MATERIALS AND METHODS
The gas chromatographic analysis led on the GC "Shimadzu GC 2010" with a flame
ionization detector after change over them to methyl ether by a technique of the interstate
standard (State standards 30418-96) a fat interetherification with sodium methylate in
methanol. Division of methyl ether carried out on a capillary column 30 m long and with an
internal diameter of 0,25 mm, gas carrier hydrogen passed with 40 ml/m speed. Division
carried out on the polar motionless phase SUPELCOWAX 10 with temperature increase from
60оС to 180оС with a speed of 200C per minute, the maximum temperature in a column
2300C.
The polar motionless phase provides division of methyl ether of fatty acids on number of
atoms of carbon and degree of unsaturation. As a standard was set by the mixture of methyl
esters of individual fatty acids - saturated from C4: 0 (butyric) and C22: 0 (behenic), branched
(iso - and anteiso) of C13: 0 (isotridecyl) to C18: 0 (isostearic) from the monounsaturated C10: 1
(caproleic) to C20: 1 ω9 (gondoinic) and polyunsaturated C

18: 2

linolenic), C 18: 3 ω3 (α - linolenic) and C 20: 4 ω6 (arachidonic).
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ω6 (linoleic), C

18: 3

ω6 (γ-

RESULTS AND DISCUSSION
As a result of the conducted researches it is received chromatogram divisions of methyl ether
of fatty acids of camel milk lipids it is presented in Fig. I.
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Figure I: Chromatogram of the fatty acids separation of camel milk.

The chromatograph of fatty acid composition of milk fat camel shown in Fig. I, and the
quantitative contents of these fatty acids in the fat in Tab. I and II.
As the tab. I shows, samples of camel milk fat lipids contain small amounts of saturated fatty
acids from C 4: 0 (butyric) to C 10: 0 (capric), 0.1 to 1.2%, and the maximum number observed
in summer time.
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Tab. I: Quantification of the fatty acid content of camel milk by seasons
Name

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

butyric
caproic
caprylic
capric
lauric
tridecanoic
myristic
pentadecanoic
palmitic
heptadecoic
stearic
arachidonic

1
2
3
4

isomyristic
isopalmitic
isoheptadecoic
isostearic

1
2
3
4
5
6
7
8

caprolan
Laur Oleic
myristoleic
7-hexadecenoic
palmitoleic
10-hexadecenoic
oleic
vaccenic

1
2
3

linoleic
γ-Linolenic
α-linolenic

Acid code

Content, %
winter
spring
summer
Saturated fatty acid structure nC 4:0
0,1
0,2
0,2
C 6:0
0,1
0,1
0,5
C 8:0
0,1
0,2
0,4
C 10:0
0,1
0,1
1,2
C 12:0
1,0
1,0
1,3
C 13:0
0,1
0,1
0,1
C 14:0
11,9
10,4
10,5
C 15:0
1,3
1,4
1,5
C 16:0
29,4
28,0
28,2
C 17:0
0,8
0,7
0,8
C 18:0
16,3
17,5
16,1
C 20:0
0,5
0,4
0,4
Branched fatty acids
С 14:0
0,2
0,2
0,2
С 16:0
0,3
0,3
0,4
С 17:0
0,8
0,6
0,5
С 18:0
0,1
0,2
0,1
Monounsaturated fatty acids
C 10:1
следы
0,1
0,1
C 12:1 ω 3
0,1
0,6
0,1
C 14:1 ω 5
0,7
0,6
0,7
С 16:1 ω 9
0,4
0,5
0,4
C 16:1 ω 7
6,7
5,9
6,3
C 17:1 ω 7
0,5
0,3
0,4
C 18:1 ω 9
18,0
20,2
19,9
C 18:1 ω 7
5,9
5,3
5,2
Polyunsaturated fatty acids
C 18:2 ω 6
2,9
3,2
2,7
C 18:3 ω 6
1,2
1,4
1,5
C 18:3 ω 3
0,9
0,7
0,6

autumn
0,1
следы
0,1
0,1
0,7
0,1
8,5
1,5
27,5
0,9
18,2
0,4
0,2
0,4
0,4
0,3
следы
0,1
0,4
0,5
5,4
0,5
21,3
5,7
4,2
1,7
0,8

In large amounts, regardless of season, contains higher molecular weight acid C 14: 0 (myristic)
and C

16: 0

(palmitic) - 11.9%, 29.4% in winter, the least amount of 8.5% and 27 5% in the

autumn, and C 18: 0 (stearic acid) increased from 16.1% to 18.2% in summer to autumn. In all
samples, the lipids found 4 saturated iso-acids (two of them is firstly) in a small amount of
0.1-0.8%. Of monounsaturated fatty acids contains maximum amount of C
(palmitoleic) - 6.7% in winter and autumn minimum 5.4%, C

18: 1

ω-7

ω-9 (oleic acid) contained

high contrast fall -21.3%, and 18.0% decrease in the winter, respectively.
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16: 1

Tab. II: Total fatty acid content in lipids of camel milk
№
1
2

Fatty acid groups
Saturated, including:
n-acids
branched - iso, anteiso
Unsaturated, including:
monounsaturated
polyunsaturated, including:
diene
triene

3
ω 6, including:
linoleic
γ-Linolenic
ω 3, including:
α-linolenic

Season content, %
winter
spring
summer
62,6
61,5
62,2
61,7
60,2
61,0
0,9
1,3
1,2
37,3
38,5
37,7
32,3
33,2
32,9
5,0
5,3
4,8
2,9
3,3
2,7
2,1
2,1
2,1
essential polyunsaturated
4,1
4,6
4,2
2,9
3,2
2,7
1,2
1,4
1,5
0,9
0,7
0,6
0,9
0,7
0,6

autumn
59,4
58,1
1,3
40,6
33,9
6,7
4,2
2,5
5,9
4,2
1,7
0,8
0,8

As can be seen from tab II, the total content of polyunsaturated ω-6 fatty acids (C
18:3

18: 2

and C

linolenic γ-linolenic) observed in small quantities in the winter-spring period (4.1 and

4.6%), in summer and autumn lactation was 4.2 and 5.9%, respectively, ω 3 (C

18: 3

α-

linolenic acid) is contained in the samples in small amounts (0.6-0.9%).
In the camel milk fat also has been found the presence of two branched acids C

14: 0

iso (12-

methyl-tridecanoic or isomyristic) and C 17:0 iso (15-methyl-hexadecanoic or isoheptadecoic).
CONCLUSION
Thus, in the test camel milk fat, we have established the lowest content of saturated fatty acids
in the fall - 59.4%, the highest concentration observed in winter - 62.6%, respectively, more
unsaturated in the fall - 40.6% less than in the winter lactation - 37.3%, and polyunsaturated
fatty acids - less than in summer (4.8) and there is an increase in their winter - 6.7%.
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ABSTRACT
Bio-pesticides derived from plants have recently received increasing interest as an alternative
to conventional chemicals suitable for integrated pest management and organic farming. In
this study, Citrus sinensis essential oil was tested for its potential for wheat protection against
Oulema melanopus (L.). The chemical composition of the essential oil was analysed by gas
chromatography-mass spectrometry (GC- MS). Twenty-five compounds were identified in the
oil among which d-limonene was predominant component (89.49%), followed by myrcene,
α-pinene and linalool. Direct contact toxicity assay showed the effectiveness of the essential
oil against O. melanopus larvae causing the mortality of 85% during 48 hours. The
persistence study revealed high dissipation rate of the oil from treated plants whereas
concentrations lower than 0.01 g/kg were detected by GC-MS 5 min after the application of
the oil, suggesting its environmental and food safety. These results, together with previous
literature reports reviewed in this study, indicate the great potential of the C. sinensis essential
oil for future use in crop protection against insect pests.
Keywords: crop protection; bio-pesticides; d-limonene; larvicidal toxicity; organic
agriculture; Triticum aestivum
ÚVOD
Syntetické pesticidy jsou v zemědělství po celá desetiletí hojně používány k ochraně rostlin
a jejich nadměrné využívání způsobovalo v minulosti závažná zdravotní a environmentální
rizika. Ačkoli nová legislativa EU a USA vedla k výraznému zlepšení bezpečnosti aplikace
a k dramatickému poklesu počtu produktů povolených k ochraně rostlin, jsou tyto přípravky
stále považovány za potenciální hrozbu pro lidské zdraví, bezpečnost potravin a životní
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prostředí (Damalas a Eleftherohorinos, 2011). V tomto ohledu přípravky na rostlinné bázi
představují velmi malé riziko. Díky svému přírodnímu původu jsou ideální ekologicky
šetrnou alternativou k chemickým přípravkům (Rozwałka et al., 2008). Jsou také vhodné pro
implementaci do integrovaných systémů ochrany rostlin (Ribeiro et al., 2010), zejména
v ekologickém zemědělství, kde je používání syntetických chemikálií zakázáno (Isman,
2006).
Značně velkou skupinu potenciálních biopesticidů představují silice, které jsou známé
širokým spektrem biologických aktivit, včetně insekticidních či repelentních účinků
(Regnault-Roger et al., 2012). Některé ze silic sice vykazují určitý stupeň fytotoxicity, na
druhou stranu však existuje mnoho jiných silic s fytotoxicitou nulovou nebo velmi nízkou
(Singh a Upadhyay, 1993), což naznačuje jejich potenciál pro přímé použití proti chorobám
a škůdcům.
Mezi nejznámější škůdce obilovin z čeledi mandelikovitých patří kohoutek černý Oulema
melanopus Linnaeus a kohoutek modrý O. galleciana Heyden. Oba tyto druhy se vyskytují
na mnoha kulturních i plevelných travách, avšak jako hostitelskou rostlinu preferují pšenici
setou (Triticum aestivum L). Škody způsobené dospělci nebývají ekonomicky významné, ale
pesticidní opatření je nutné učinit proti larvám (Buntin et al., 2004).
Konvenční pesticidy mají v zemědělství velmi významnou roli, ale jejich negativní dopad na
prostředí a lidské zdraví vedl k přehodnocení systémů ochrany rostlin. Jedním z dalších
důvodů je také výskyt populací škůdců rezistentních vůči běžně používaným aktivním látkám,
jako třeba v případě O. oryzae Kuwayama (Nakao et al. 2012). Za účelem snížení těchto rizik
je tedy záhodno rozšířit rozsah použitelných metod ochrany rostlin, což je také základním
předpokladem pro uplatňování zásad integrované ochrany. Několik alternativ pro ochranu
před O. melanopus již bylo popsáno, například použití entomopatogeních hlístic (Laznik et
al., 2012), výběr vhodných odrůd podle parametrů přirozené rezistence (Papp, 1992), nebo
použití induktorů rezistence (Delaney et al., 2013). Co se týče použití rostlinných silic, zatím
existuje jen málo silic povolených jako přípravky na ochranu rostlin v EU: citronella,
hřebíček, máta peprná, tea tree (Evropská komise, 2008) a nejnověji schválená první
insekticidní silice z oranžového oleje extrahovaná z Citrus sinensis (L.) Osbeck, (Evropská
komise, 2013), povolená ji dříve ve Francii jako ochrana proti molici na dýni a rajčatech
(Regnault-Roger et al., 2012).
Za hlavní aktivní látku v silici C. sinensis bývá považován d-limonen, který je zároveň její
majoritní složkou. Jak u silice, tak u samotného d-limonenu byly popsány účinky proti řadě
hmyzích škůdců hospodářských plodin (Ibrahim et al., 2001; Ibrahim et al., 2005; Tomova et
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al., 2005; Kordali et al., 2007; Araujo et al., 2010; Ribeiro et al., 2010; Zunino et al., 2012),
dále proti skladištním škůdcům (Prates et al., 1998; Mahmoudvand et al., 2011; Liu et al.,
2012), i proti některým druhům obtížného hmyzu (Tarelli et al., 2009; Giatropoulos et al.,
2012; Alzogaray et al., 2013).
Ačkoliv příliš vysoké koncentrace silice d-limonenu mohou být fytotoxické pro sazenice
cukrové řepy, zelí, mrkve a jahod (Ibrahim 2001), měl by být jinak relativně neškodný pro
životní prostředí díky biodegradabilitě, vysoké těkavosti a tím patrně nízké perzistenci.
D-limonen je relativně bezpečný i pro člověka, jelikož je používán jako potravinářské
aditivum, jehož akceptovatelná denní dávka je stanovena na 1,5 mg/kg tělesné hmotnosti
(WHO, 1993).
Cílem této práce bylo sledovat in vitro vliv přímé aplikace silice C. sinensis na dospělce
a larvy O. melanopus a zároveň změřit rezidua silice a její perzistenci po aplikaci na rostliny
pšenice. Zjištěné poznatky by nám umožnily získat informace o vhodnosti silice pro ochranu
rostlin proti O. melanopus, o bezpečnosti potravin a krmiv z rostlin, ošetřených tímto
biopesticidem, jakož i o bezpečnosti aplikace.
MATERIÁL A METODY
Chemikálie
Silice C. sinensis, limonen a Tween 20 % byly zakoupeny od firmy Sigma - Aldrich (Praha,
CZ). Jako extrakční rozpouštědlo byl použit hexan (Merck, Praha).
Kontaktní test toxicity
Exempláře O. melanopus použité pro experiment byly získány z polních kultur pšenice
z lokality Semice (N 50,157709, 14,871727 W). Pro experiment byl použit 1% vodný roztok
silice C. sinensis s přídavkem 0,5 % Tweenu. Pokusní jedinci larev a dospělců O. melanopus
byly umístěny jednotlivě do Petriho misek. Na těla hmyzu byl lokálně pipetou aplikován 1 µl
zředěné silice. Úmrtnost larev a dospělců byla vyhodnocena vizuálně v časových intervalech
1, 24, a 48 hodin ve čtyřech nezávislých pozorováních. Do vyhodnocení bylo zahrnuto
10 opakování. Na kontrolní vzorky larev a dospělců byl aplikován pouze 0,5% roztok
Tweenu.
Studie perzistence
Rostliny pšenice (var. Bohemia) byly kultivovány v laboratorních podmínkách až do aplikace
silice. Byla připravena směs vody s 1% silicí a 0,5 % Tweenu. Směs byla aplikována na listy
každé rostliny až do skanutí. Vzorky o hmotnosti 0,5 g pak byly odebírány v časových
intervalech 1, 5, 10, 20, 30 a 60 min, zmraženy kapalným dusíkem a rozdrceny. Dále byly
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extrahovány do 0,5 ml hexanu po dobu 5 min a následně odstředěny. Supernatant byl
převeden do vialek a skladován v mrazáku až do chemické analýzy.
Analýza GC-MS
Vzorky byly analyzovány pomocí GC-MS (Agilent 7890A GC s Agilent 5975C) s HP- MS
kolonou (30m x 0,25 mm, 0,25 µm) Agilent (Santa Clara, CA, USA). U každého vzorku byl
proveden nástřik o objemu 1 µl. Teplota injektoru byla 250 °C a elektronová ionizační energie
byla nastavena na 70 eV. Počáteční teplota kolony byla 60 °C po dobu 3 min a dále
naprogramována do 250 °C rychlostí 3 °C/min s následnou výdrží 10 minut. Průtok byl
nastaven na 1 ml/min, jako nosný plyn bylo použito helium. Analýza složení silice byla
provedena ve full scan módu. Při zjišťování obsahu reziduí byl jakožto převládající složka
silice (89,49 %) měřen limonen pomocí SIM módu (m/z 68, 93, 136). Identifikace složek
proběhla na základě porovnání s knihovnou spekter (NIST, USA).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Složení silice
Těkavé složky silice C. sinensis, analyzované GC-MS, jsou uvedeny v Tab. 1. Bylo izolováno
a identifikováno celkem 25 různých sloučenin tvořících 99,19 % z celkové plochy peaků.
Převládající složkou byl d-limonen, následně myrcen, α-pinen a linalool.
Naměřené hodnoty jsou v souladu s literárními údaji, které také uvádí d-limonen, myrcen,
α-pinen a linalool jakožto hlavní složky. Také obsah d-limonenu 89,49 %, je v rozmezí
množství uváděného v literatuře (73,24 - 94,8 %) (Singh et al., 1993; Sharma and Tripanthi,
2008; Araujo et al., 2010; Kumar et al., 2012; Zunino et al., 2012).
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Tab. 1: Chemické složení silice Citrus sinensis
Složka
a-pinen
sabinen
myrcen
oktanal
d-3-karen
d-limonen
1-oktanol
linalool
nonanal
cis-limonen oxid
trans-limonen oxid
citronellal
a

Plocha RTa
(%) (min)
1,26
0,62
3,55
0,49
0,23
89,49
0,08
1,4
0,09
0,11
0,12
0,33

Složka

6,713
8,079
8,738
9,186
9,461
10,455
12,062
13,343
13,453
14,705
14,908
15,631

a-terpineol
dekanal
citronellol
neral
karvon
citral
perillal
anethol
kopaen
dodekanal
germakren D
valencen

Plocha RTa
(%) (min)
0,15
0,62
0,07
0,08
0,31
0,18
0,06
0,28
0,07
0,11
0,09
0,11

17,394
17,990
19,077
19,568
19,682
20,900
21,018
21,593
25,395
26,841
27,619
30,249

RT:retenční čas

Persistence silice Citrus sinensis
Koncentrace silice C. sinensis byly zjišťovány v časových intervalech (Tab. 2), po aplikaci
1% (v/v) suspenze ve vodě. Pro detekci reziduí byl použit d-limonen jakožto majoritní složka
silice. Analýza GC-MS poukázala na prudce klesající koncentraci oleje v čase. Již 5 min po
aplikaci byla zjištěna koncentrace 0,01038 µl/g, což je nižší hodnota než maximální limit
reziduí (0,01 mg/kg) stanovený pro látky, které jsou zahrnuty v přílohách nařízení EU.
Tab. 2: Klesající koncentrace silice C. sinensis na listech pšenice v čase
Čas (min)

Koncentrace (µL/g)

1
5
10
20
30
60

0,01803
0,01038
0,00979
0,00474
0,00292
0,00287

Vliv silice na Oulema melanopus
V testu toxicity se silice C. sinensis ukázala být velmi účinná proti larvám O. melanopus, ale
nebyl pozorován žádný insekticidní účinek u dospělců po 48 hodinách (Tab. 3). 10% úmrtnost
larev byla pozorována už za pouhou jednu hodinu po expozici. V průběhu 24 až 48 hodin po
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expozici se úmrtnost dále zvýšila na 42,5% a 85%. Nulová úmrtnost byla pozorována
u kontrolní skupiny v průběhu 48 hodin.
Tab. 3: Úmrtnost larev Oulema melanopus larev a dospělců po aplikace silice Citrus sinensis
Expoziční
čas
1
24
48

Úmrtnost (%)
larvy
12,5 ± 4,3
42,5 ± 8,3
85,0 ± 5,0

dospělci
0
0
0

úmrtnost v a % ± standardní odchylka ve 4 opakováních

Aplikací silice C. sinensis bylo zjištěno, že je potenciálně možné ji použít proti jednomu
z nejzávažnějších hmyzích škůdců pšenice O. melanopus. Přímý kontaktní test toxicity
neprokázal žádný účinek silice na dospělce, avšak jejich škodlivost obvykle není významná
a nevyžaduje ochranné opatření. Oproti tomu se ukázal výrazný účinek silice proti larvám,
které při výskytu 22 až 26 larev na 100 stonků ozimé pšenice mohou způsobit výnosové ztráty
až do 4% (Rouag et al., 2012). Podobné účinky silice C. sinensis byly popsány u některých
brouků z řádu Coleoptera (Mahmoudvand et al., 2011; Zunino et al., 2012), nicméně tyto
výsledky nejsou zcela srovnatelné z důvodu odlišných metod testování.
Důležitým faktorem z hlediska bezpečnosti potravin a účinnosti před škůdci plodin, je
perzistence pesticidů v rostlinách. Výsledky naší studie, zabývající se rezidui d-limonenu
ukázaly, že silice C. sinensis se z ošetřených rostlin velmi rychle odpařuje. Představuje proto
jen minimální zdravotní riziko a není zapotřebí ochranné lhůty po aplikaci. Vzhledem ke své
nízké perzistenci je také neškodná pro životní prostředí a je relativně bezpečná i pro necílové
organismy, pokud nejsou silicí zasaženy přímo.
Ačkoliv nízká koncentrace může představovat určité nevýhody, pokud jde o perzistentní
účinek, výsledky našeho testu toxicity naznačují, že jakmile je jedinec silicí zasažen, je
larvicidní účinek již nevratný.
Výskyt O. melanopus je vázán příhodným rokem. Škodlivost dospělců obvykle není
hospodářsky významná a ochranné opatření se proto nedoporučuje. Významné výnosové
ztráty jsou způsobeny larvami v jejich poslední fázi vývoje. Larvy o hustotě 22 až 26 larev na
100 stonků ozimé pšenice mohou způsobit výnosové ztráty až do 4% (Rouag et al., 2012).
ZÁVĚR
Závěrem lze konstatovat, že silice Citrus sinensis nebyla účinná proti dospělcům
O. melanopus, ale byl pozorován její výrazný larvicidní účinek. Vzhledem k velmi nízké
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perzistenci silice v ošetřených rostlinách, nízké toxicitě a tím tedy negativnímu dopadu na
životní prostředí, je C. sinensis velmi slibnou alternativou syntetických pesticidů, vhodnou
pro začlenění do integrované ochrany rostlin a ekologického zemědělství.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za podpory projektu NAZV MZe (QJ1310226) a projektu Postdok ČZU
(ESF/MŠMT CZ.1.07/2.3.00/30.0040).
SOUHRN
Rostlinné biopesticidy nedávno zaznamenaly rostoucí zájem jako alternativa konvenčních
chemikálií v integrované ochraně rostlin a ekologickém zemědělství. V této studii byla
testována silice Citrus sinensis (Osbeck) jako možný prostředek ochrany pšenice proti
Oulema melanopus (L.). Chemické složení silice bylo analyzováno plynovou chromatografií
s hmotnostní spektrometrií (GC-MS). Bylo identifikováno dvacet pět sloučenin, kde
převládající složku tvořil d-limonen (89,49 %), následoval myrcen, α-pinen a linalool. Test
kontaktní toxicity ukázal účinnost proti larvám O. melanopus s 85% úmrtností během
48 hodin. Dále studie odhalila vysokou míru odpařování silice z ošetřených rostlin, přičemž
5 minut po aplikaci silice byla pomocí GC-MS zjištěna koncentrace nižší než 0,01 g/kg, což
svědčí o její šetrnosti k životnímu prostředí a tím i bezpečnosti potravin. Výsledky, společně
s uvedenými literárními údaji, ukazují na velký potenciál esenciálního oleje C. sinensis pro
budoucí možné využití v ochraně rostlin proti hmyzím škůdcům.
Klíčová slova: ochrana rostlin, biopesticidy, d-limonen, larvicidní, ekologické zemědělství,
Triticum aestivum
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Dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
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Termín řešení projektu: 01.09.2011 - 31.08.2014
Pozice Agronomické fakulty: Koordinátor projektu
Koordinátorka projektu: Ing. Šárka Hošková, Ph.D.
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 podpory
http://af.mendelu.cz/praxe
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Co již bylo realizováno v průběhu řešení projektu
Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU
s komerční sférou
Pro studenty MENDELU:
•

•
•

Byly připraveny a realizovány přednášky odborníků z praxe. Byly například
realizované přednášky s tématy: Základní pilíře a úskalí ochrany rostlin
v agronomické praxi; Kvalitní marketing ve vinařství; Efektivní produkce brojlerových
kuřat; Projekty dotačních možností, Optimalizace ve výživě koní, Provádění auditu na
místě - podnik zemědělské prvovýroby, Legislativní nástroje pro podporu USV a další.
Za podpory projektu byly realizovány praxe studentů.
Pro studenty absolventských ročníků byl v roce 2012 a 2013 připraven Veletrh
pracovních příležitostí, kde se představily například firmy: 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.; SEMO a.s.; ZETOR TRACTORS a.s., SITA CZ a.s., TPK spol. s r.o.;
Povltavské mlékárny, a.s., Nestlé Česko s.r.o., MJM Litovel a.s., FIDES AGRO, spo.
s r.o. a řada dalších.

Pro vědecké a akademické pracovníky:
•
•
•

•

•

•

Byly připraveny kurzy anglického jazyka.
Byly realizovány kurzy 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, nebo stáž
v inseminační stanici býků v Bohdalci na Vysočině a řada jiných.
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. Na zatím poslední
stáži se stážisté setkali se zástupci univerzity Politechnika Opolska.
Byla pořádána 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 tři Workshopy zkušeností s transferem výsledků výzkumu, kde byly
představeny možnosti transferu VV prostřednictvím užitných vzorů, patentů a
certifikovaných metodik. Byl také představen metodický postup řešení výzkumného
úkolu a doporučení jak se píše vědecká publikace.
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Co bude realizováno v průběhu řešení projektu
Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU
s komerční sférou
Pro studenty MENDELU:
•

Budou

dále

připravovány

přednášky

odborníků

z praxe,

jak

tuzemských,

tak i zahraničních.
•

Za podpory projektu budou realizovány další praxe studentů.

•

Možnost se účastnit tuzemské stáže.

•

Aktuálně je připravován Veletrh pracovních příležitostí, který se uskuteční
16. 4. 2014.

Pro vědecké a akademické pracovníky:
•

Možnost se účastnit tuzemské nebo zahraniční stáže.

•

Možnost účastnit se seminářů k vyhlášeným výzvám grantových agentur.

Aktuální informace nalezete na http://af.mendelu.cz/praxe
nebo můžete kontaktovat realizační tým.
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HLEDÁTE VHODNÉ KANDIDÁTY NA PRACOVNÍ
POZICE VE VAŠÍ FIRMĚ?
ZÚČASTNĚTE SE
VELETRHU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
KDY?

16. dubna 2014

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 2014.

Termín uzávěrky přihlášek je 14. března 2014!
Více informací:
• http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/free_stranka.php?id=2520
• veronika.mlejnkova@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: prof.. 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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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/
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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 XL. KONFERENCE O JAKOSTI POTRAVIN
A POTRAVINOVÝCH SUROVIN - INGROVY DNY 2014

Publication:

PROCEEDINGS OF THE 40th FOOD QUALITY
AND SAFETY CONFERENCE - INGR´S DAYS 2014

Editoři/Editors:
ISBN
Rok/Year:
Tisk/Print:

Miroslav Jůzl – Šárka Nedomová – Jana Strnková – Jana Teplá
978-80-7375-944-5
2014
CORAX Group, s.r.o., Franzova 63, 614 00 Brno,
www.corax-group.cz
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