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SLOVO ÚVODEM
Miroslav Jůzl, Libor Kalhotka 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 začínají obvyklá úvodní slova
konference. Loni jsme oslavili čtyřicet let této akce. Ta 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 v hodnocení jakosti potravin shodují.
V letošním roce se nad problematikou potravin, jejich jakosti a zdravotní nezávadnosti
setkáváme již po jednačtyřicáté. Za ta léta se z původního semináře stala tradiční významná
konference a to nejen po stránce odborné ale i po stránce společenské, neboť poskytuje
možnost vzájemného setkání vědců zabývajících se potravinami, zástupců orgánů státního
dozoru, pracovníků z praxe a studentů. Současně jde i o setkání různých generací,
kdy v přátelské a inspirativní atmosféře dochází k výměně názorů a zkušeností.
Důvodem proč je tato konference pořádána, je kromě sdělování nejnovějších výsledků
potravinářského výzkumu odborné veřejnosti také snaha reagovat na aktuální témata,
která s potravinami souvisí. Letošní konference je o to aktuálnější, že od minulého ročníku
vstoupila v platnost celá řada legislativních předpisů, jež se nějakým způsobem dotýkají
potravin. Tím nejdůležitějším je bezesporu novela zákona o potravinách. Neméně
významným důvodem, proč pořádat tuto konferenci, je zvýšený zájem spotřebitelů o kvalitu
potravin podpořený výraznou medializací tohoto tématu a to jak v pozitivním tak negativním
smyslu. Kvalita potravin přestala být záležitostí relativně úzkého okruhu zainteresovaných
odborníků, ale stala se věcí veřejnou s významnými sociálně-ekonomickými a mnohdy
i politickými aspekty.
Důvodů proč se setkávat je tedy mnoho, přejme si, aby to byly do budoucna spíše důvody
pozitivní.
Něco málo z historie. Vysoká škola zemědělská (VŠZ) byla zřízena zákonem č. 460/1919 Sb.
a složená z odboru hospodářského a odboru lesnického. Výuka potravinářství začala vlastně
6

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. Rok 2013 se do historie potravinářského oboru
na Mendelově univerzitě v Brně významně zapsal předáním biotechnologických pavilónů
pojmenovaným po Mendelovi. Ten menší potravinářský 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. Za dva roky
zde proběhlo nespočet akcí publicity a prohlídek.
Seminář o jakosti potravin se v průběhu let přetransformoval do podoby konference
s mezinárodní účastí. Loni jsme přivítali zahraniční hosty ze Slovenska, Litvy, Švýcarska,
Ruska a Kazachstánu. Tato akce, která nese jméno nestora potravinářského oboru na naší
univerzitě,

se

zabývá

jakostí

potravin

a

surovin

v nejširším

měřítku,

složením

a vlastnostmi, nutriční a senzorickou jakostí, kulinárními a technologickými vlastnostmi.
Věříme,

že

tradice

našeho

setkávání

není

Těší nás Váš stálý zájem o tuto problematiku.
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zanedbatelná

a

bude

pokračovat.
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NOVELA ZÁKONA Č. 110/1997 SB. Z POHLEDU SZPI
THE AMENDMENT TO THE FOOD LAW FROM THE PERSPECTIVE CAFIA
Martin Klanica
Ústřední inspektorát,
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Květná 15, 603 00 Brno, Česká republika
Zákonem č. 139/2014 Sb. byl novelizován zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Tato novela zákona
o potravinách je účinná od 1. ledna 2015.
Novela zákona o potravinách představuje největší úpravu potravinářské legislativy od vstupu
České republiky do Evropské unie. Jaké hlavní změny novela přináší? Došlo k rozšíření
působnosti zákona, úpravě kompetencí dozorových orgánů, změně gescí ministerstev,
ke stanovení nových požadavků na provozovatele potravinářských podniků, k úpravě výše
sankcí.
Působnost zákona o potravinách se rozšířila na pokrmy, to znamená, že není-li stanoveno
jinak, ustanovení zákona o potravinách se tak nově vztahují i na pokrmy.
Novelizací § 16 zákona o potravinách došlo k rozšíření kompetencí dozorových orgánů
spadajících pod MZe, tj. Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární
správy. SVS nově vykonává dozor také nad uváděním nezpracovaných těl nebo částí těl
živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů na trh při poskytování stravovacích
služeb. SZPI nově vykonává dozor také při výrobě a uvádění na trh potravin včetně pokrmů
při poskytování stravovacích služeb. Pro orgány ochrany veřejného zdraví zůstal původní
rozsah kompetencí zachován. SZPI tak po novele vykonává dozor nad výrobou a dovozem
potravin rostlinného původu, v tržní síti a ve stravovacích službách kontroluje potraviny
rostlinného i živočišného původu. SVS vykonává dozor nad výrobou a dovozem potravin
živočišného původu, v tržní síti kontroluje potraviny živočišného původu v úsecích prodejen,
kde dochází k úpravě potravin živočišného původu a ve stravovacích službách kontroluje
suroviny živočišného původu.
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Novelou zákona o potravinách došlo k změně gescí ministerstev. V gesci Ministerstva
zdravotnicí ČR zůstala s ohledem na jejich specifika oblast potravin pro zvláštní výživu,
potravin pro počáteční kojeneckou výživu a dietní potraviny pro zvl. lékařské účely.
Pod Ministerstvo zemědělství ČR nyní gesčně spadají doplňky stravy, obohacené potraviny,
potraviny nového typu, balené vody, zdravotní tvrzení, přídatné látky, aromata, enzymy.
Novelou zákona o potravinách došlo ke stanovení nových informačních povinností.
Je zavedena informační povinnost těm provozovatelům potravinářských podniků,
kteří přijímají druhy potravin z jiného členského státu EU nebo ze třetí země vymezené
vyhláškou č. 320/2014 Sb. Jedná se o čerstvé ovoce a zeleninu, brambory konzumní rané
a pozdní, výrobky z révy vinné v obalech o objemu nad 2 litry, neurčených pro konečného
spotřebitele, a nebalené víno, dále o vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny, o mák setý
a konečně o doplňky stravy.
Nově je také stanovena informační povinnost pro provozovatele potravinářských podniků,
kteří odebírají potraviny za účelem jejich dalšího prodeje konečnému spotřebiteli,
tedy pro maloobchod. Tato informační povinnost se vztahuje na subjekty s roční tržbou vyšší
než 5 mld. Kč. Tyto subjekty mají povinnost viditelně a čitelně zpřístupnit při vstupu
do prodejny určeném pro konečného spotřebitele a současně oznámit Ministerstvu
zemědělství údaje o pěti zemích, které mají nejvyšší podíl na jeho tržbách získaných z prodeje
potravin jím uváděných na trh. Tyto údaje se musí uvádět vždy k 1. lednu za období
posledních 12 měsíců, a to v procentech přiřazených ke každé z pěti zemí. Tyto země
se uvedou sestupně počínaje zemí s nejvyšším podílem na jeho tržbách při prodeji takto
odebraných potravin. Cílem ustanovení není deklarování původu zboží, ale informace
o podílu na tržbách získaných z prodeje potravin uváděných na trh dle zemí, které mají tento
podíl nejvyšší. Způsob poskytování těchto údajů stanoví prováděcí právní předpis.
V návaznosti na přijaté změny povinností provozovatelů potravinářských podniků
a podnikatelů, kteří vyrábějí nebo uvádějí do oběhu tabákové výrobky, se upravují správní
delikty a výše sankcí. Limity sankcí za porušení povinností stanovených zákonem
o potravinách jsou po novele stanoveny následovně. Sazbou do 1 mil. Kč jsou sankcionovány
prohřešky administrativní povahy. Sazba do 3 mil. Kč je stanovena za chybějící doklad
o původu zboží, používání obalů neodpovídající předpisům, nezkrácení
11

data minimální

trvanlivosti

a data použitelnosti po rozbalení potraviny a jejím prodeji po částech

či za uvádění na trh nebalených doplňků stravy

Sazba do 10 mil. Kč je stanovena

za nedodržení

podmínky

požadavků

na

jakost,

hygienu,

uchování

či

požadavků

na označování. Zachována zůstává sankce do 50 mil. Kč za nedodržení požadavků
na bezpečnost potravin, včetně uvádění spotřebitele v omyl.
Novela zákona o potravinách má návaznost na nařízení (EU) č. 1169/2011. Jde o předpis
přímo použitelný od 13.12.2014. Toto nařízení stanovuje požadavky na informace pro balené
potraviny. Stanovuje povinné údaje (až na šarži a třídu jakosti), velikost písma, povinné
zvýraznění alergenů, povinnou zemi původu, povinné výživové označování (zcela povinné
až od 13.12.2016). U nebalených potravin je podle nařízení povinný pouze údaj o látce
způsobující alergie nebo nesnášenlivost, jinak je dán prostor členským státům nastavit
si vlastní přístup k poskytování povinných údajů u nebalených potravin.
S novelou zákona o potravinách souvisí novela zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské
a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Tímto novelizujícím zákonem je zákon č, 138/2014 Sb., který je účinný
od 1.9.2014. Jaké hlavní změny tato novela přináší? Za účelem zvýšení efektivity kontrolní
činnosti prováděné ze strany SZPI došlo k zavedení nových oprávnění inspektora, nových
typů opatření a k zavedení nové formy opatření v podobě opatření obecné povahy.
Inspektor Státní zemědělské a potravinářské inspekce má nově oprávnění zjednat si přístup
do kontrolovaných prostor, včetně otevření uzavřených prostor. Stejné oprávnění má např.
Energetický regulační úřad nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Na základě nově zavedeného typu opatření bude možné uložit zákaz užívání prostor, pokud
kontrolovaná osoba do nich odmítá inspektorům vstup.
Víno, do kterého výrobce přidá nelegálně vodu, alkohol, syntetická barviva nebo hrozny
a hroznový mošt ze zemí mimo EU, už neskončí v lihovaru, octárně nebo na využití
pro průmyslové účely, jak to bylo doposud možné. Inspektoři SZPI jsou nyní oprávněni
nařídit v souladu s nařízením (EU) 1308/2013 jeho likvidaci. Přísnější pravidlo zamezí šíření
nekvalitních nebo falešných vín neznámého původu na českém trhu.
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Došlo také k rozšíření možnosti uložit opatření, kterým lze uložit povinnost provádět
na náklady kontrolované osoby po určitou dobu rozbory v laboratoři, a to i při zjištění
nejakostních či klamavě označených zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových
výrobků. Před novelou bylo toto opatření využitelné pouze v případě zdravotně závadných
potravin nebo při podezření, že se jedná o zdravotně závadné potraviny.
V případě nové formy opatření v podobě opatření obecné povahy je očekáván přínos zejména
v možnosti rychlé reakce na případy, které vyžadují bezprostřední zásah, jakými jsou zejména
případy významných potravinových krizí či různé kauzy s dioxiny v potravinách či v poslední
době otravy metanolem. Opatření obecné povahy je využitelné i v případě rozsáhlé
kontaminace potravin například v případě přírodních katastrof jako jsou povodně,
ale i v případech, kde dosavadní nástroje byly málo efektivní, jako je například kontrola
internetového obchodu.
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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SOUČASNÉ MÝTY O POTRAVINÁCH A VÝŽIVĚ
PRESENT MYTHS ON FOOD AND NUTRITION
Jana Dostálová
Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Technická 5, 166 28 Praha 6

ABSTRACT
Nutrition is important factor influencing human health and therefore many people are
interested in nutrition and they are looking for information.

However, many wrong

information and myths on food products and nutrition are presented in various information
sources, especially on internet. Some of them are mentioned and explained e. g. myths on
fats, additives and alternative types of nutrition.

ÚVOD
Výživa je nevýznamnějším faktorem z faktorů zevního prostředí, které ovlivňují naše zdraví.
V literatuře se uvádí, že její podíl je přibližně 40 %, někdy až 60 %. V pořadí rizik z potravin
je nesprávné složení stravy (riziko z nesprávné výživy) uváděno ve většině případů na prvním
místě a další rizika (riziko mikrobiologické, z přírodních toxických látek, chemických
kontaminantů a látek přídatných (aditivních) označovaných kódem E až na místech dalších.
Výživa se proto stala nejen významným vědeckým oborem, ale i předmětem zájmu mnoha
subjektů, které podávají doporučení jak se stravovat a jaké potraviny si vybírat.
Vedle doporučení, která vycházejí z výsledků výzkumu se v poslední době ve všech typech
médií stále častěji objevují nepravdivé, klamavé a zavádějící informace jak o výživě obecně,
tak o jednotlivých potravinách. Tyto klamavé informace pocházejí z různých zdrojů a šíří
je různé zájmové skupiny. Může se jednat o konkurenční boj různých potravinářských lobby,
informace které šíří prodejci doplňků stravy s cílem zvýšit jejich prodej, ale i ctižádostiví
novináři, kteří chtějí presentovat senzační zprávy. Ti většinou nemají dostatečné odborné
vzdělání ve výživě, potravinářství nebo příbuzných oborech, a tak informaci buď vytrhnou
z kontextu nebo špatně interpretují. V současné době jsou významným zdrojem mýtů
i výživoví (nutriční poradci), kteří si za své rady často účtují nemalé částky. Nikdo jejich
činnost nekontroluje a navíc živnost nutričního poradce je živnost volná, takže se jím může
stát v podstatě kdokoli, i ten který o výživě a potravinách neví vůbec nic.
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Smutným faktem pak je, že tyto mýty šíří nejen málo kvalifikovaní odborníci na výživu,
ale mnohdy i lidé vzdělaní v oblasti lékařství, potravinářství a příbuzných oborech, jimž toto
vzdělání dodává v očích laické veřejnosti na důvěryhodnosti. Jejich klamavé informace mají
původ buď v nedostatečných znalostech nebo patří k zastáncům alternativních směrů výživy,
které jsou postaveny na nevědeckém základě. Někteří tyto zastánci se dají označit
až za fanatiky.
Mýty o potravinách a výživě se vyskytují ve všech typech medií. Jejich šíření velmi přispěl
internet. Jedná se o šíření poplašných, nebezpečných a řetězových zpráv tzv. hoaxů,
jejichž častou součástí je žádost o předání zprávy dále co největšímu počtu adresátů. Hoaxy
je v češtině možné nalézt na www.hoax.cz. Nejrozšířenější jsou tyto:
•

„Pangasius – je to k jídlu?“

•

Nebezpečný moderní jogurt

•

Recyklované mléko

•

„Éčka přísady do potravin“

•

„Margaríny a zdravotní riziko (Rama s nama)“ (první výskyt 12.2007)

NEJBĚŽNĚJŠÍ MÝTY
Mýty o tucích
Rostlinné tuky jsou zdravé, živočišné nezdravé.
Z rostlinných tuků nemá z pohledu výživy vhodné složení tuk kokosový, palmojádrový
a palmový, případně tuky obsahující vyšší množství trans nenasycených mastných kyselin.
Z živočišných tuků jsou pro zdraví prospěšné tuky z ryb. Samozřejmě záleží i na množství
které zkonzumujeme.

Margaríny zvyšují celkový cholesterol a LDL cholesterol a snižují HDL cholesterol
Margaríny mají, až na ojedinělé případy, v současné době příznivé složení mastných kyselin
tzn. nízký obsah nasycených mastných kyselin, vysoký obsah nenasycených mastných kyselin
a některé i nezanedbatelné množství nenasycených mastných kyselin řady omega-3 a nízký
obsah trans mastných kyselin a nemohou proto zvyšovat celkový cholesterol a LDL
cholesterol a snižovat HDL cholesterol.
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Řepkový olej je vhodný jen na „bionaftu“
Řepkový olej je z hlediska výživového velmi kvalitní – má nízký obsah nasycených mastných
kyselin a z běžných rostlinných olejů nejvyšší obsah kyseliny linolenové, která patří
k nenasyceným mastným kyselinám řady omega-3 a velmi nízký obsah kyseliny linolové
(omega-6), které přijímáme nadbytek. Má poměrně dobrou tepelnou stabilitu, a proto lze
používat i ke smažení. Z olejů běžně dostupných v naší tržní síti je z hlediska výživového
i tepelné stability nejkvalitnější
Kokosový tuk je zdravý
Ve všech druzích medií se v poslední době často objevují informace o pozitivních účincích
kokosového ruku (oleje), některé dokonce tvrdí, že je ze všech tuků pro zdraví nejlepší.
Ze všech informací je pravdivá pouze ta, že kokosový tuk je tepelně stabilní. Složení
mastných kyselin je z hlediska výživového nevhodné, zejména z pohledu vlivu na krevní
lipidy, protože obsahuje přes 90 % nasycených mastných kyselin a poměrně velké množství
kyseliny laurové, myristové a palmitové, které významně zvyšují hladinu krevního
cholesterolu.

Všechny tuky jsou špatné
Vliv tuků na zdraví člověka je velice různý – od účinků pozitivních až po negativní. K tukům
s negativním účinkem patří zejména tuky obsahující trans mastné kyseliny (tuky částečně
ztužené, které se používají do různých potravinářských výrobků; jejich používání se výrazně
snižuje) a tuk kokosový, palmojádrový a palmový). Pozitivně nepůsobí ani sádlo a máslo.
Pozitivně působí rybí tuky (oleje) a z rostlinných tuků – olej řepkový a olivový, méně
významně i další oleje.
Zdravá strava a konzumace tuků se vylučují
Zdravá strava musí obsahovat tuky, protože jsou nositelem v tuku rozpustných vitaminů,
rostlinných sterolů a dalších ochranných látek a jsou zdrojem esenciálních (nezbytných)
mastných kyselin. Příjem tuků ve stravě by neměl klesnout pod 20 % z celkového
energetického příjmu tj. pod 45 g za den.
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Když chci hubnout, nesmím jíst žádný tuk
I při hubnutí jsou tuky důležité, protože jsou nositelem v tuku rozpustných vitaminů,
rostlinných sterolů a dalších ochranných látek a jsou zdrojem esenciálních (nezbytných)
mastných kyselin. Příjem tuků ve stravě by neměl klesnout pod 20 % z celkového
energetického příjmu tj. cca pod 45 g za den.
Je jedno, zda jím máslo nebo rostlinný tuk, po obojím se tloustne
Tuky dodávají organizmu energii podle toho kolik jich sníme a kolik tuku obsahují.
Největším zdrojem energie jsou rostlinné oleje a pokrmové tuky (např. Ceres soft),
protože neobsahují vodu, jsou to 100 % tuky. Z tuků, které si mažeme na chléb a pečivo
má nejvyšší obsah tuku máslo – 82 % (máslo tříčtvrteční se 60 % tuku a poloviční,
které má 40 % tuku se na našem trhu prakticky nevyskytují). Rostlinné roztíratelné tuky mají
obsah tuku v rozmezí 20 – 70 %), běžné jsou tuky s méně než 50 % tuku. Pokud
tedy konzumuje stejná množství, přijmeme méně energie z roztíratelných tuků než z másla,
běžně polovinu.
Výroba rostlinných tuků je příliš průmyslová
V současné době se průmyslově vyrábějí téměř všechny potraviny a mezi technologiemi není
z hlediska vlivu na zdraví člověka velký rozdíl. Hlavní je, aby vyrobené potraviny
byly bezpečné, což kontrolují státní kontrolní orgány.
Máslo je přírodní produkt, zatímco margaríny musí být vyráběny složitým technologickým
procesem a nejsou přírodním tukem
Pro výrobu másla i margarínů se používají přírodní suroviny. Pro výrobu másla smetana
a pro margaríny rostlinné oleje a tuky. Základem výroby másla i margarínů je mechanický
proces, při kterém vzniká požadovaná forma výrobku, která představuje roztíratelnou emulzi
vody v tuku.
Dnešní margaríny se neliší od margarínů, které se používaly v době krize jako náhražky
másla.
Dnešní margaríny mají zcela jiné složení – příznivé složení mastných kyselin a některé
jsou obohacovány

o

vitaminy

rozpustné

v tucích,

případně

o

rostlinné

I jejich senzorické vlastnosti jsou jiné – příznivější chuť a vůně i roztíratelnost.
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steroly.

Margaríny ucpávají cévy a obsahují velmi mnoho transfigurovaných mastných kyselin
(některé přes 50 %).
Dnešní margaríny naopak působí preventivně proti nemocem srdce a cév a většina z nich
již trans mastné kyseliny neobsahuje.
Snad největší mýtus se objevil na internetu a byl rozesílán jako spam v několika vlnách.
Je to mýtus Rama s nama, ke kterému není třeba se vyjadřovat. Způsob vyjadřování mluví již
sám za sebe. Obsahuje termíny a informace jako: „Transfigurované tuky“, „Margarínu chybí
pouze jediná molekula, aby z něj byla 100 % umělá hmota“, „Proč to nic živého nechce?“
„Protože to je z 99,99 % plast, který život zabíjí“, „Co takhle rozpustit si na pánvi kelímek
od jogurtu a namazat si ho na topinku, ne?, tak proč jíte margaríny?“
Do sféry mýtů patří i nesprávné interpretace informací které jsou po odborné stránce
v pořádku. Jako příklad lze uvést informaci, že tuk bio mléka obsahuje výrazně více
(až o desítky procent) esenciálních mastných kyselin linolové a linolenové. Obsah těchto
kyselin v mléčném tuku běžně 2-3% z celkových mastných kyselin, a tak při obsahu cca 4 %
tuku v mléce je tedy toto zvýšení z hlediska výživy zcela zanedbatelné. Rovněž tvrzení,
že křepelčí vejce obsahují méně cholesterolu než vejce slepičí je zavádějící. Obsah
cholesterolu na jednotku hmotnosti je v podstatě stejný, ale hmotnost křepelčích vajec je 6x
nižší než vajec slepičích.
Mýty o „éčkách“
Řada mýtů se vztahuje k látkám přídatným, běžně nazývaným „éčka“. Všechny látky
přídatné, které jsou povoleny prošly složitými hygienicko-toxikologickými testy a jsou
legislativou povoleny k používání bez omezení (s doporučením „tak, jak je z hlediska
technologického nezbytně nutné“) nebo jsou stanovena maximální povolená množství,
která se odvíjí od ADI (Acceptable Daily Intake) látky a průměrné spotřeby příslušné
potraviny. Látky přídatné se průběžně toxikologicky testují a v případě zjištění negativních
účinků se může látka zakázat nebo snížit její maximální povolené množství.
U 6 synthetických barviv je nutné na obalu uvádět v rámci předběžné opatrnosti „mohou
způsobovat poruchy v chování dětí“. Navíc řada látek označených kódem E se přirozeně
nachází v potravinách např. kyselina askorbová, kyselina citronová, lykopen, pektiny, karamel
apod. a pouze když se do potravin přidají jsou označena kódem E. Přesto se můžeme setkat
s tvrzeními:
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•

Všechny přídatné látky s kódem Exxx jsou škodlivé, více nebo méně, bez ohledu
na množství a bez ohledu na jejich negativní toxikologické testy.

•

Přestože všechna éčka prošla zdravotními testy, mají stejně mnohé z nich na zdraví
člověka negativní vliv.

•

Konzumace pokrmů bez aditiv vede ke zlepšení zdravotních problémů řady pacientů.
U dětí, které jedly stravu bez přídatných látek a nejznámějších alergenů, došlo během
tří dnů k vyléčení nebo výraznému zlepšení původního onemocnění, často vymizely
i další problémy dětí jako je astma či ekzémy.

Některé weby a publikace rozdělují éčka na éčka neškodná a škodlivá, někdy je rozdělují
do několika skupin podle škodlivosti, přičemž jedinou oprávněnou autoritou,
která se může vyjádřit ke škodlivosti nebo bezpečnosti látek používaných v potravinářství,
je EFSA, Evropský úřad pro potraviny. V publikaci Éčka v potravinách je uveden obsáhlý
seznam éček (dokonce je přiložen manuál "do kapsy", aby ho mohl spotřebitel použít
při nákupu), kterým je dobré se vyhnou, kde jsou zahrnuty zcela neškodné látky
vyskytující se v přírodě např. sorbitol, xylitol, mannitol, zahušťovadla např. karagenan,
arabská guma, guma guar, mono- a diglyceridy mastných kyselin, uhličitany, dusík apod.
Velice negativní postoj je zaujímán k náhradnímu sladidlu aspartam, a proto EFSA
již několik let prověřuje jeho bezpečnost, ale zatím nebyly zjištěny nějaké negativní
účinky, kvůli kterým by mělo být zakázáno, a proto rozhodnutí o jeho používání neustále
posunuje.
Mýty o výživě
Z mýtů o výživě jsou nebezpečné zvláště ty, které doporučují alternativní směry výživy,
které nemohou zajistit dostatek všech makro- a mikronutrientů. Jde o veganskou stravu,
poslední stupně stravy makrobiotické, frutariánství, syrovou veganskou stravu (vitariánství),
která v poslední době získává stále více příznivců a některá další výživová doporučení.
Zde bych zmínila např. odmítání konzumace mléka a mléčných výrobků a jejich nahrazení
výrobky rostlinnými, které je rizikové zejména pro děti a starší občany z důvodu nezajištění
především dostatečného příjmu vápníku a vitaminu D. Všechny výše uvedené způsoby
stravování jsou obzvláště rizikové pro děti. Moderní jsou také různé očistné diety, včetně
léčby půstem. Uvedu příklad fatálního dopadu této léčby, který prezentovala MUDr. Kala
Grofova na XXX. Mezinárodním kongresu SKVIMP v roce 2014. 31 letá pacientka vážící
28 kg (BMI okolo 10) byla přijata na interní oddělení PKN koncem listopadu 2013,
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kde po několika dnech ve stavu těžké podvýživy a dalších diagnóz zemřela. Pacientka držela
různé očistné diety a podle internetu se léčila půstem, který dodržovala v roce 2013.
Podle návodu celkem 224 dní hladověla, což představuje 67 % jejího života v roce 2013.
Řadu dalších mýtů můžeme nalézt v knize L. Oliveriusové „Mýty a pověry o výživě“.
ZÁVĚR
Dopad důsledného převzetí a aplikace některých těchto informací bohužel může vést
až k poškození zdraví. Přesto těmto informacím řada lidí věří, často i lidí se vzděláním
v patřičném oboru. Alarmující je rovněž skutečnost, že se s mýty o výživě a potravinách stále
častěji setkáváme i u studentů a při diskusi s nimi se ukazuje, že někteří těmto „mýtům“ věří
víc, než informacím předávaným ve škole, což velmi znesnadňuje jak úlohu učitele,
tak i osvěty v oblasti výživy a potravin obecně. Boj s mýty je „boj s větrnými mlýny“.
Je ale nutné, aby skuteční odborníci častěji vystupovali v mediích a tím alespoň trochu
„zředili“ nepravdivé a klamavé informace. Významně by přispělo i převedení živnosti
„nutriční poradce“ ze živnosti volné na živnost vázanou. Vymýtit mýty se nikdy nepodaří,
ale přesto by se odborníci s přispěním státních orgánů měli snažit alespoň jejich vliv
na obyvatelstvo snížit.

SOUHRN
Výživa je nevýznamnějším faktorem z faktorů zevního prostředí, které ovlivňují naše zdraví.
V literatuře se uvádí, že její podíl je přibližně 40 %, někdy až 60 %. V pořadí rizik z potravin
je nesprávné složení stravy (riziko z nesprávné výživy) uváděno ve většině případů na prvním
místě a další rizika (riziko mikrobiologické, z přírodních toxických látek, chemických
kontaminantů a látek přídatných (aditivních) označovaných kódem E až na místech dalších.
Výživa se proto stala nejen významným vědeckým oborem, ale i předmětem zájmu mnoha
subjektů, které podávají doporučení jak se stravovat a jaké potraviny si vybírat. Vedle
doporučení, která vycházejí z výsledků výzkumu se v poslední době ve všech typech médií
stále častěji objevují nepravdivé, klamavé a zavádějící informace jak o výživě obecně,
tak o jednotlivých potravinách. Dopad důsledného převzetí a aplikace některých těchto
informací bohužel může vést až k poškození zdraví. Přesto těmto informacím řada lidí věří,
často i lidí se vzděláním v patřičném oboru. Alarmující je rovněž skutečnost, že se s mýty
o výživě a potravinách stále častěji setkáváme i u studentů a při diskusi s nimi se ukazuje,
že někteří těmto „mýtům“ věří víc, než informacím předávaným ve škole, což velmi
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znesnadňuje jak úlohu učitele, tak i osvěty v oblasti výživy a potravin obecně. Smutným
faktem pak je, že tyto mýty šíří nejen málo kvalifikovaní odborníci na výživu, ale mnohdy
i lidé vzdělaní v oblasti lékařství, potravinářství a příbuzných oborech, jimž toto vzdělání
dodává v očích laické veřejnosti na důvěryhodnosti. V přednášce byly uvedeny příklady
některých mýtů a alespoň některé uvedeny na pravou míru. Pozornost bude věnována zejména
mýtům o tucích, látkách přídatných tzv.„éčkách“ a mýtům o alternativních způsobech
stravování.
Klíčová slova: mýty, látky přídatné, potraviny, tuky, výživa
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ABSTRACT
Coloration of wheat caryopsis is generally associated with an increased content of
biologically active plant dyes from the group of anthocyanins and carotenoids. These
substances have significant antioxidant activity. A wheat collection containing samples with
white kernels, purple pericarp, blue aleurone layer and yellow endosperm was analysed using
DNA genetic markers for genes affecting bread-making and feeding quality at the Mendel
University in Brno. There was also evaluated quality from the point of view of milling, baking
and pasta properties of raw materials for testing methodologies of processing. The effect of
anthocyanins on final muscle production in broilers was assessed using feeding tests.
Keywords: wheat, caryopsis colour, genetic markers, technological quality, feeding quality

ÚVOD
Anthokyany a karoteniody jsou významnou skupinou biologicky aktivních sloučenin
s antioxidačními účinky. V poslední době jsou tyto látky vysoce ceněny pro své senzorické
vlastnosti a zejména pro blahodárný vliv na zdraví. Zmírňují riziko oxidačního poškození,
zvyšují svoji schopnost vazby těžkých kovů nebo mohou působit preventivně proti
kardiovaskulárním onemocněním (Wallace, 2011). Pšenice s purpurovým perikarpem mají
vysoký obsah anthokyanů zastoupených především ve formě kyanidin 3-glukosidu a peonidin
3-glukosidu (Knievel et al., 2009), pšenice s modrým aleuronem pak obsahují hlavně
delfinidin 3-glukosid a delfinidin 3-rutinosid (Abdel-Aal et al., 2008). Pšenice se žlutým
endospermem obsahuje karotenoidy ze skupiny tetraterpenoidů, kde dominantními zástupci
jsou lutein a zeaxantin (Hentschel et al., 2002).
Využití

pšenic

s purpurovým

perikarpem,

resp.

modrým

aleuronem

předpokládá

jejich uplatnění hlavně ve formě celozrnné mouky. To proto, že se tyto pigmenty nacházejí
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především v povrchových vrstvách na rozdíl od karotenoidů nacházejících se více
v endospermu. Využití celozrnné mouky ale přináší změnu chuťových vlastností u využití
tradičních receptur. Kequan et al. (2005) uvádějí, že červené pšeničné otruby obsahují větší
koncentrace ferulové kyseliny ve srovnání s otrubami bílé pšenice. Liu et al. (2010) uvádějí
i vyšší obsah sinapové kyseliny. Obsah fenolických kyselin je ovlivňován genetickými
dispozicemi, ale i faktory vnějšího prostředí (Bravo, 1998; Mpofu et al., 2006). Studium genů
determinujících technologickou kvalitu je důležité ve šlechtění. Z praktických důvodů
je důležité tyto geny vhodně zkombinovat s geny pro biosyntézu anthokyanů tak,
aby šlechtitelské zaměření umožnilo vyšlechtit odrůdy s barevnými obilkami a zároveň
s vysokou potravinářskou kvalitou.
Cílem jednotlivých prací bylo studium genetických markerů barevných pšenic majících vztah
k technologické kvalitě a otestovat jednotlivé možnosti technologického využití.
MATERIÁL A METODIKA
Studium genetických marekeré pro technologickou kvalitu
V kolekci 25 genotypů barevných pšenic firmy Agrotest fyto, s.r.o. /pšenice s bílou obilkou –
Novosibirskaja 67, Heroldo; pšenice s purpurovým perikarpem – ANK-28A, ANK-28B,
Abissinskaja Arrasajta, Konini, Purple, Purple Feed, Indigo, Rosso; pšenice s modrým
aleuronem – UC66049, Tschermaks Blaukörniger Sommerweizen, Tschermaks Blaukörniger,
48M, Skorpion, RU 440-5, Barevná 9, Barevná 25, Xiao Yian, EF 02-54/9, H 90-15-2;
pšenice se žlutým endospermem – Citrus, Luteus, Bona Dea a TA 4024/ byla provedena
detekce přítomnosti alel lokusu Glu-A3 determinující nízkomolekulární podjednotky
gluteninů podle metodiky Wang et al. (2010), detekce nulových alel pro waxy geny
(McLauchlan et al., 2001) a detekce alel pro puroindolin a a b ovlivňujících tvrdost obilky
(Huang a Brulé-Babel, 2011).
Možnosti technologického využití
U novozélandské odrůdy Konini byly stanoveny následující základní parametry mlynářské
a pekařské jakosti: objemová hmotnost zrna, třídění a vyhodnocení podílu jednotlivých
velikostních frakcí. Dále bylo provedeno hodnocení kvality bílkovinného komplexu
a enzymatické činnosti zrna (číslo poklesu). Zrno bylo semleto a z jednotlivých mlýnských
frakcí byla připravena těsta o různém podílu otrubnatých částic. Byly vyrobeny pekárenské
výrobky, u kterých bylo provedeno jejich hodnocení. U téže odrůdy byly provedeny i zkoušky
těstárenské kvality. Byly připraveny směsi pro výrobu těstovin s různým zastoupením otrub
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(0, 5, 10, 15 a 20%, včetně varianty s přídavkem vejce). Po jejich vysušení byly provedeny
zkoušky vařením.
Hodnocení krmné kvality u brojlerů
K pokusu byla využita kuřata brojlerového typu Cobb 500. Kuřata byla rozdělena
do 5 skupin /10-11 jedinců ve skupině/ (tab. 1). Jednotlivými skupinami byla krmena směs
s rozdílným zastoupení barevné pšenice (Konini) a běžné pšenice, u které byl obsah
dusíkatých látek dorovnán lepkem tak, aby byl stejný jako v pšenici Konini (16,8 % NL).
Krmné dávky byly energeticky srovnány na stejnou úroveň. Krmné směsi pro kuřata
obsahovaly 78 % pšenice; 4 % řepkového oleje; 13,1 % sójového extrahovaného šrotu; 0,60
% pšeničného škrobu; 0,3 % mletého vápence; 0,7 % monokalciumfosfátu; 3 % minerálněvitamínového premixu VBR3 (Mikrop Čebín) a 0,3 % oxidu chromitého jako indikátoru
stravitelnosti.
U kuřat byly sledovány přírůstky hmotnosti a spotřeby krmiva. Ve 42 dnech věku byla kuřata
zvážena, poražena, vykuchána a byla zvážena jatečně opracovaná těla. Následně
byla vypočtena jatečná výtěžnost. Data byla statisticky zpracována programem STATISTICA
10.
Tab. 1 Hodnoty průměrných hmotností na konci výkrmu ve 42 dnech věku kuřat a jatečná
výtěžnost
Poměr Konini
N
Hmotnost v g ±
Jatečná výtěžnost v % ±
a běžné pšenice
směrodatná odchylka
směrodatná odchylka
Exp_1
50/50
11
2568,55 ± 39,990
71,16 ± 0,471
Exp_2
33/67
11
2564,18 ± 22,527
70,06 ± 0,520
Exp_3
67/33
11
2547,46 ± 22,289
71,00 ± 0,527
Exp_4
100/0
11
2624,00 ± 21,272
69,94 ± 0,430
Exp_5
0/100
10
2670,40 ± 29,212
69,64 ± 0,484
VÝSLEDKY A DISKUZE
Studium genetických aspektů
Nejčetnější výskyt měla alela Glu-A3f (52%). Méně často se vyskytovaly alely Glu-A3c
a Glu-A3d. Alely Glu-A3a, Glu-A3b a Glu-A3g nebyly pozorované. Zhang et al. (2012)
uvádějí, že přítomnost alel Glu-A3a, A3c, A3d a A3f má pozitivní efekt na odpor a tažnost
těsta, a tedy testované genotypy vykazují potenciál pekárenské kvality. Při detekci nulových
alel pro waxy geny, byla detekována nulová alela pouze v lokusu Wx-B1u pěti analyzovaných
genotypů (Konini, TA 4024, Tschermaks Blaukörniger Sommerweizen, Tschermaks
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Blaukörniger a Barevná 9). Genotypy s výskytem nulové alely, resp. genotypy skupiny
částečných waxy typů mají významné využití v asijských zemích pro produkci speciálních
těstovin, tzn. “udon” a “ramen” (Nagao, 1996). Při studiu genů ovlivňujících tvrdost obilky
pšenice byla v lokusu Pina-D1 detekována výhradně alela Pina-D1a, kterou detekovali
Morris a Bhave (2008) u pekařských pšenic. V lokusu Pinb-D1 byla nejvíce zastoupena alela
Pinb-D1b (40%), pak následovaly alely Pinb-D1a a Pinb-D1d. Alely Pinb-D1b a Pinb-D1d
jsou charakteristické pro evropské a severoamerické odrůdy pšenice s trvdým zrnem (Huang
a Röder, 2005).

Možnosti technologického zpracování
Zrno odrůdy pšenice Konini vykazovalo velmi dobrou kvalitu. Vysoká objemová hmotnost
zrna (79,5 kg.hl-1) a vysoký podíl plných zrn (90,6 %) zajistil velmi dobrou výtěžnost
předních

mouk.

Poměrně

kvalitní

bílkovinný

komplex

zrna

vykazující

hodnotu

sedimentačního (Zelenyho) testu na úrovni 39 ml dával záruky příznivých výsledků
pekařských zkoušek. Nejlepších parametrů pečiva bylo dosaženo u varianty, kde k výrobě
byla použita pouze mouka bez přídavku otrub. Pečivo zde se vyznačovalo velmi dobrým
vyklenutím vysokým měrným objemem pečiva (565 ml) a velmi dobrými texturními
vlastnostmi. Přídavek otrub zhoršoval především objem pečiva včetně jeho texturních
vlastností. Akceptovatelný byl podíl otrub do 5 %, který neměl na kvalitu pečiva výraznější
vliv. Měrný objem pečiva se zde snížil o cca 5 ml, nepatrně se snížila hmotnost těsta
v důsledku nižší vaznosti vody, na hmotnost pečiva to ale nemělo větší vliv, protože ztráty
výpekem byly stejné jako u varianty bez otrub. Přídavek otrub 10 % snížil měrný objem
pečiva na 515 ml, hmotnost těsta poklesla o 4 % a hmotnost pečiva o 5,5 %. S dalším
přídavkem otrub se parametry dále zhoršovaly. Úprava otrub jejich dalším rozemletím kvalitu
zlepšovala. Potvrdilo se to u výrobků, které obsahovaly 20 % rozemletých otrub.
I když objem pečiva byl ve srovnání s variantami s nižším podílem otrub menší, celistvost
kůrky a pórovitost střídy byla hodnocena velmi dobře a ve srovnání s variantou,
která obsahovala stejné množství nerozemletých otrub, byla kvalita podstatně lepší. Potvrdilo
se, že větší velikost otrubnatých částic více narušuje lepkovou strukturu a následně snižuje
objem pečiva (Lai et al., 1989).
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Tab. 2 Výsledky zkoušky vařením
Varianta
1
2
3
4
5

Mouka
(%)
100
95
90
85
85

Otruby
(%)
0
5
10
15
15

6

80

20

Vaznost
(g)
114,8
126,7
131,1
136,2
149,8

Sediment

2,57
3,00
2,63
2,93
2,93

Vařivost
(min)
10,85
15,04
15,50
15,05
16,00

3,00

13,20

142,2

120

Vejce

Bobtnavost

0
0
0
0
2 vejce na
kilogram
mlyn. výrobku

120
160
150
170
100

Při zkoušce vaření těstovin se s nárůstem podílu otrub zvyšovala vaznost těstovin pro vodu,
přídavek vajec tento efekt ještě umocňoval (tab. 2). Po přídavku otrubnatých částic
se prodlužovala vařivost těstovin. Za negativní můžeme považovat to, že s přídavkem otrub
rostly ztráty v sedimentu. Přídavek vajec tento jev eliminoval.
Hodnocení krmné kvality u brojlerů
Nejvyšší průměrné hmotnosti kuřat v den porážky (42. den věku kuřat) bylo dosaženo
u skupiny Exp_5 s hodnotou 2670,40 g (tab. 1). Nejnižší průměrné hmotnosti bylo dosaženo
u skupiny kuřat Exp_3 s hodnotou 2547,46 g. Zjištěné hodnoty nebyly statisticky průkazné
(P < 0,05). V pokusu Karásek et al. (2014) byly hmotnosti kuřat ve věku 42 dní 2797 g
až 2953 g. V jejich pokusu však bylo použito 60 % pšenice Citrus se žlutým endospermem
oproti našim 78 % pšenice Konini a pokusy byly prováděny s kuřaty hybridní kombinace
ROSS 308. Dle Zelenky et al. (2007) je doporučený obsah pšenice v krmné směsi
pro vykrmovanou drůbež do 25 %, autoři uvádějí, že lze použít obsah pšenice v krmných
směsích do 50 % s doplňkem enzymů. V našem pokusu byl použit vyšší obsah pšenice (78 %)
z důvodu zjištění maximálního efektu zařazení barevné pšenice do krmné směsi. U jatečně
upraveného těla (JUT) bylo nejvyšší hodnoty dosaženo u skupiny Exp_1 (71,16 %) a nejnižší
u skupiny Exp_5 (69,64 %). Podobné hodnoty byly zjištěny v pokusu Karásek et al. (2014),
kde bylo dosaženo nejvyšších hodnot jatečné výtěžnosti 71,49 %. Nejnižší hodnota byla 70,39
%. U všech skupin nebyl prokázán negativní účinek při zařazení barevné pšenice Konini
do krmné směsi pro brojlerová kuřata.
ZÁVĚR
Byla provedena detekce genetických markerů majících vztah k technologické, resp. krmné
kvalitě pšenice u kolekce genotypů s rozdílným zabarvení, přičemž mohou být vybrány
potencionální donory pro šlechtitelské použití. Byly testovány a navrženy postupy
26

pekárenského a těstárenského zpracování barevných pšenic a vyhodnocen vliv na modelovém
objektu (brojleři). Dosažené výsledky přispívají v poznání a uplatnění barevných pšenic
v agrárním a potravinářském sektoru.
PODĚKOVÁNÍ
Problematika byla řešena za finanční podpory projektu IGA AF MENDELU č. TP 1/2014.
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ABSTRACT
Any use of hormonally active (mainly anabolic) substances is strictly prohibited for animal
fattening purposes within the EU member states. The residues of natural and synthetic
hormones are routinely monitored in food producing animals and raw food materials of
animal origin under the official control of food safety.
The potential residues of synthetic hormonally active substances can be determined in
biological materials of animal origin (tissues, urine, blood plasma) using advanced analytical
techniques (gas and/or liquid chromatography coupled with mass detectors). The complication
of natural steroids analytical determination consists in distinction between endogenous
hormones and possible animal treatment with synthetic substances of the same composition.
The questionable solution is the setting of „natural“ concentration levels for specific
substances in different species, because this control approach is doubtful due to hormonal
variety of individual animals. The doubtless proof of illegal use can be provided by
determination of hormone-esters residues (i.e. synthetic primary medicinal products) in
certain matrices (hair, blood plasma) before they are metabolised to active hormones in the
animal body.
Keywords: hormonally active substances, animal hair, blood plasma, LC-MS/MS

ÚVOD
Používání hormonálně účinných látek jako stimulátorů růstu při výkrmu hospodářských
zvířat je v členských státech EU zakázáno Směrnicí Rady 96/22/ES. Výskyt anabolických
steroidů (přirozených i syntetických) u hospodářských zvířat a v potravinových surovinách
je sledován v rámci úředního monitoringu reziduí cizorodých látek v potravinách živočišného
původu. Rezidua steroidních sloučenin jsou v biologických materiálech stanovována pomocí
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plynové nebo kapalinové chromatografie s hmotnostními detektory, a to v takových
koncentracích, které mohou být fyziologicky účinné (tj. mikrogramy na kilogram nebo litr
vzorku).

SLEDOVÁNÍ ANABOLICKÝCH STEROIDŮ
V rámci úředního dozoru nad potravinami živočišného původu je rutinně v různých tkáních
a tělních tekutinách (sval, játra, ledvinový tuk, moč, krevní plazma) sledováno 32 steroidních
sloučenin (látky s androgenním účinkem, látky s estrogenním účinkem, látky s gestagenním
účinkem a kortikosteroidy). Tyto látky by mohly být zneužity jako stimulátory růstu
při výkrmu skotu a prasat, neboť v organismu zasahují do hormonálních rovnováh a ovlivňují
metabolismus zvířat, což se může projevit v kvalitě produkce a ekonomice chovu.
Většinou se jedná o steroidy, které jsou synteticky připraveny. Tyto látky tedy nejsou
endogenního původu a v živém organismu nemohou přirozeně vznikat. Příkladem takovýchto
látek je methyltestosteron, chlortestosteron nebo ethinylestradiol a jejich případný nález
ve vzorku od hospodářského zvířete je považován za důkaz nelegálního podání zakázané
látky. Po oznámení nevyhovujícího nálezu je zahájeno úřední šetření u chovatele, kdy se pátrá
po možném zdroji zakázané látky, odebírají se kontrolní vzorky od dalších zvířat ze stejného
chovu, je omezen přesun podezřelých zvířat z místa chovu, a především kontaminované
potravinové suroviny nesmí vstoupit do potravinového řetězce. V případě prokázání
nelegálního užití anabolických steroidů při výkrmu dobytka musí chovatel na vlastní náklady
zlikvidovat takto ošetřená zvířata, je mu udělena pokuta ve správním řízení a může být stíhán
pro ohrožení spotřebitelů.
Z hlediska úředního dozoru je problémem vyhodnocení stanovení přirozených (endogenních)
hormonů (například testosteron nebo estradiol), kdy lze jen velmi obtížně odlišit,
zda přítomnost steroidní sloučeniny ve vzorku je důsledkem metabolických dějů v organismu
(v závislosti na pohlaví a věku) nebo nelegálního použití téže látky za účelem stimulace růstu
zvířete. Dosud se tento problém řešil administrativním stanovením průměrných přirozených
koncentračních hladin hormonů pro jednotlivé živočišné druhy v závislosti na pohlaví a věku
zvířete. Příklad koncentrace testosteronu v krevní plazmě mladého skotu, která je považována
za přirozenou, je uveden v tabulce.
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Tab. 1: Maximální koncentrace testosteronu v krevní plazmě mladého skotu,
které jsou považovány za přirozené
pohlaví

věk zvířete

býček

méně než 6 měsíců

10 ng/ml

býček

6 – 18 měsíců

30 ng/ml

jalovice

méně než 18 měsíců

0,5 ng/ml

maximální koncentrace

Vyšší nalezená koncentrace by byla důvodem k úřednímu šetření v chovu a nevyhovující
nález by musel být objasněn. Tyto „nadlimitní“ nálezy jsou v praxi většinou vysvětleny
biologickou různorodostí zvířat, hormonálními poruchami, špatně provedenou kastrací,
stresem nebo zraněním zvířat, které mohou také hormonální rovnováhy v organismu
ovlivňovat.
Jednou z možností, jak laboratorně odlišit endogenní hormony od synteticky připravených
„přirozených“ hormonů, je měření poměru izotopů uhlíku
ve vzorcích živočišného původu. Poměr izotopů

12

12

C /

Ca

13

C reziduí těchto hormonů

C v synteticky vytvořených

13

molekulách je jiný, než v organických molekulách, které se běžně vyskytují v přírodě. Zvíře,
kterému byly podány syntetické molekuly, má ve svém těle změněný přirozený poměr izotopů
uhlíku

12

C /

C. Měření poměru izotopů je však mimořádně obtížné, vyžaduje drahé

13

specializované zařízení a bohužel v praxi nejsou většinou tato měření dostatečně průkazná.
REZIDUA ESTERŮ STEROIDŮ
Hormonální přípravky, které jsou určeny k podávání zvířatům, obvykle obsahují účinnou
látku ve formě soli nebo esteru (kvůli stabilitě nebo rozpustnosti účinné látky). Další možností
odhalování nelegálního užití „přirozených“ hormonů je sledování přímo těchto původních
forem účinných látek.
V případě, že by nepoctivý chovatel nelegálně podal zvířeti anabolický steroid s cílem
dosáhnout stimulace růstu, přípravek by obsahoval „přirozený“ hormon ve formě esteru
(například testosteron-dekanoát). Po aplikaci se ester velmi rychle v organismu hydrolyzuje
na volný hormon (testosteron), který ovlivňuje metabolismus zvířete (například vyšší nárůst
svalové hmoty).
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testosteron

testosteron – dekanoát

Při reziduálních studiích přípravků s estery steroidů u skotu a prasat bylo zjištěno, že po jistou
krátkou dobu po injekční aplikaci je možné stanovit v krevní plazmě zvířete rezidua původní
aplikované látky, tedy esteru, ovšem ve velmi nízké koncentraci (desítky pg/ml). S postupným
vývojem analytických technik a laboratorních metod je možné dosahovat stále nižších limitů
stanovení reziduí v biologickém materiálu, takže i toto mimořádně obtížné stanovení
je spolehlivě proveditelné.
Kromě toho se rezidua aplikovaných látek ukládají v kožních derivátech, tedy například
v chlupech a štětinách zvířat, také v původní formě esterů. Zde přetrvávají delší dobu,
a jsou snáze detekovatelná. Vzorky chlupů a štětin lze snadno odebírat i od živých zvířat,
tudíž se jedná o vhodnou matrici pro monitorování případného nelegálního použití
anabolických stimulátorů růstu.
ZÁVĚR
V případě, že jsou nezpochybnitelnou konfirmační metodou stanovena rezidua esteru
anabolického steroidu v biologickém materiálu pocházejícím z potravinového zvířete,
je takové stanovení důkazem nelegálního ošetření hospodářského zvířete, i kdyby se jednalo
o takový hormon, který se současně může přirozeně ve zvířeti vyskytovat.
SOUHRN
V rámci pravidelného sledování přítomnosti nepovolených látek u zvířat určených k produkci
potravin jsou v biologických vzorcích stanovovány anabolické steroidy. Reziuda syntetických
steroidů jsou stanovována v různých matricích (tkáně, moč, krevní plazma). Jejich případný
nález u hospodářských zvířat je považován za důkaz nelegálního podání zakázané látky,
u chovatele je provedeno úřední šetření včetně udělení pokuty, a kontaminované potravinové
suroviny se nesmí dostat ke spotřebiteli.
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Problematické rozlišování mezi přítomností přirozených hormonů ve tkáních a tělních
tekutinách hospodářských zvířat a případnou přítomností nelegálně podaných stejných látek
může být vyřešeno analýzami krevní plazmy, chlupů a štětin. V těchto matricích lze ve velmi
nízkých, nicméně spolehlivě změřitelných koncentracích, stanovit původní molekuly podané
látky ve formě esteru, které nemohou být endogenního původu a proto slouží jako důkaz
ilegální stimulace růstu při výkrmu skotu a prasat.
Klíčová slova: hormonálně účinné látky, chlupy zvířat, krevní plazma, LC-MS/MS
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NÁHRADY ŽIVOČIŠNÝCH BÍLKOVIN V MASNÝCH VÝROBCÍCH
ANIMAL PROTEINS REPLACEMENT IN MEAT PRODUCTS
Bohuslava Tremlová – Matej Pospiech – Josef Kameník
VFU Brno

ABSTRAKT
Mezi nejdůležitější přísady v masných výrobcích patří ty, jejichž základ tvoří proteiny. Dnes
je jejich využití podmíněno nejen ekonomickými, ale i funkčními vlastnostmi a jejich vlivem
na technologické a senzorické vlastnosti výrobku. V tomto směru je možné si vybrat na trhu
bílkovinné přísady jak živočišného tak i rostlinného původu, každá z nich má přitom
své typické technologické vlastnosti.
Přídavek živočišných proteinů (mimo masa jako hlavní složky) při produkci masných
výrobků se stal po roce 2000 velmi rozšířenou praxí zejména při průmyslovém zpracování
masa v ČR. Důvody jsou minimálně dva. Ten zásadní je snaha o úsporu materiálových
nákladů vynaložených na výrobu při zachování senzorických a zejména chemických
vlastností (obsah bílkovin) finálních produktů. Tím druhým je vyloučení látek s alergenními
vlastnostmi z receptur masných výrobků. Poté, co v ČR začala platit v plném rozsahu
evropská legislativa, bylo nutné značit na obalech obsah látek, které vyvolávají u vnímavých
osob alergické reakce nebo nesnášenlivost. V současnosti tento požadavek upravuje Nařízení
č. 1169/2011. Mezi tyto látky patří také sója a výrobky z ní. Přitom sójové bílkoviny ve formě
izolátů nebo koncentrátů byly v 90. letech minulého století v masném průmyslu velice
rozšířenými a umožnily na republikové úrovni náhradu vysokého podílu nativních bílkovin
masa. V posledních letech však řada zpracovatelů od sójových bílkovin již upustila
a nahradila je právě živočišnými bílkovinami na bázi masa.
Anglická literatura označuje tento druh produktů výstižně „meat-derived protein ingredients“.
Surovinou pro jejich získávání jsou buď poživatelné vedlejší produkty získávané na jatkách,
nebo kosterní svalovina. Nejtypičtějším produktem z této skupiny je želatina připravovaná
z kolagenu. Želatina se v masné výrobě nebo lahůdkářství používá k přípravě nejrůznějších
aspiků. Nicméně v praxi zpracování masa našly uplatnění produkty na bázi kolagenu příp.
„nativní“ zdroj kolagenu – vepřové kůže. Funkční kolagenní proteiny v práškové formě
obsahují zpravidla více jak 70 % bílkovin a méně jak 28 % tuku. Dalšími bílkovinnými
preparáty jsou tzv. meat stocks obsahující až 94 % bílkovin. Získávají se ze suroviny
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působením nízké nebo vysoké teploty, následného oddělení tuku, koncentrováním a nakonec
sprejovým sušením. I v těchto přípravcích je hlavní bílkovinnou složkou kolagen.
K živočišným bílkovinným produktům na bázi masa lze řadit i výrobky získávané z krve.
Nejčastěji jsou to plazmové proteiny s nejhojněji zastoupenou bílkovinou – sérovým
albuminem. Výborné jsou jejich funkční vlastnosti, a to želírovací schopnost, emulgační
vlastnosti a rozpustnost.
Zlepšování křehkosti, šťavnatosti a textury konečného výrobku může být docíleno za použití
dalších nemasných složek. Mléčné bílkoviny například nabízejí vynikající šťavnatost, zlepšují
gelovatění a ovlivňují jemný chuťový profil. Všechny vlastnosti jsou dokonale kompatibilní
s masnými systémy. Ale nejznámější mléčná bílkovina, kasein, která tvoří zhruba 80 procent
mléčné bílkoviny, je relativně drahá. Na druhé straně, bílkoviny v syrovátce,
které jsou obsaženy z asi 20 procent v mléčné bílkovině, jsou ekonomičtější a zajišťují jejich
dobrou funkčnost v masných systémech. Syrovátkovou bílkovinou je v první řadě betalaktoglobulin, globulární protein, který může být modifikován tak, že se změní i funkční
chování bílkovin v potravinářském použití.
Sójové bílkoviny jsou v masném průmyslu nejvíce využívanými bílkovinnými přísadami
rostlinného původu. Mají dobré emulgační a stabilizační vlastnosti a jsou schopny vázat vodu
a tuk. Funkčnost sójové bílkoviny v mělněných masových výrobcích je zvýšena, pokud je tato
bílkovina před použitím hydratovaná nebo je vytvořena emulze, ve které tuk, voda a sójová
bílkovina jsou jemně rozemlety, a pak je teprve přidána sůl. Důležitou roli zde přitom hrají
rozdíly ve složení a zpracování daných sójových preparátů (mouka, šroty, koncentráty,
izoláty, texturovaný protein), které nakonec vytváří odlišné vlastnosti, jež pak podmiňují
jejich specifické použití v širokém spektru mělněných masných výrobků.
Používání pšeničných bílkovinných preparátů u nás navazuje na dřívější tradici používání
pšeničné mouky. Čistá pšeničná bílkovina však vykazuje u masných výrobků lepší funkční
vlastnosti. Uplatňuje se jako stabilizátor výrobků, působí při kompenzaci rozdílů v kvalitě
masa a přispívá ke snížení ceny výrobků. Funkčnost bílkovin lepku přitom závisí na původu
pšenice a na postupu přípravy (separace, sušení, extruze, atd.). Zvláštní význam pro masový
průmysl má pak lepek kvůli svoji vaznosti a dalších vlastností, díky nimž je schopen reagovat
s myosinem.
Zahušťovadla a přísady podporující gelovatění nebílkovinného charakteru jsou podle
struktury většinou polysacharidy. Ve vodě mají schopnost bobtnat a mají zahušťovací
vlastnosti, a nebo účinky směřující ke tvorbě gelu. Ke stabilizujícím účinkům přispívá
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bobtnání hydrokoloidů formou adice vody na polysacharidy. Pak se utvoří makromolekuly
trojrozměrné propojené sítě. V oblastech malého propojení stabilita gelu klesá.
Karagenany jsou využívány jako bezpečná potravinářská aditiva již několik desítek let
a v rámci Evropské unie jsou identifikovány v systému E-kódů a to jako E407. Jedná
se o přirozeně se vyskytující aniontové sulfátové lineární polysacharidy extrahované
z červených mořských řas rodu Rhodophyceae. Potravinářský průmysl využívá 70 až 80 %
celkové světové produkce karagenanů a odhaduje se na zhruba 45 000 tun ročně, z toho asi
30 % připadá na maso a masné výrobky. Karagenany jsou široce využívány kvůli
jejich excelentním fyzikálním funkčním vlastnostem, jako jsou zahušťovací, gelotvorné
a stabilizační schopnosti.
Dále se ve větší míře používají směsi gumy guaru (E 412) a xanthanu (E 415),
jejichž koncentrace je většinou přibližně 0,3 %. Tyto látky se přidávají ve formě prášku.
Během pokusů se potvrdilo, že se působením těchto hydrokoloidů může zlepšit roztíratelnost
masných výrobků.
Nerozpustná vláknina, rozpustné vlákniny (polyfruktosan) a další polysacharidy se používají
jako složka funkčních potravin. Využití je odůvodněno z hlediska výživového
a fyziologického. V případě oligofruktózy a inulinu se jedná o nestravitelné výživové složky
potravin, které v tlustém střevě mohou napomáhat růstu bifidobakterií a podporují peristaltiku
střev. Rozpustná vláknina inulin se podílí na vytvoření gelového systému, který umožní
snižovat obsah tuku ve výrobku. Inulin pro výrobu masných výrobků je neutrální chuti
a nemůže tedy zkreslit senzorické vlastnosti.
Všechny interakce mezi jednotlivými náhradami živočišných bílkovin v masných výrobcích
však dosud nejsou známy. Je proto nutné sledovat také po zavedení nové náhrady živočišných
bílkovin na trh jejich vzájemné reakce a posuzovat je s ohledem na dodržování vysoké kvality
a bezpečnosti potravin.
Klíčová slova: bílkovinné přísady, polysacharidy, aditivní látky, funkční potraviny
Kontaktní adresa: Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., tel. 541 562 7001, e-mail: tremlovab@vfu.cz Ústav
hygieny a technologie vegetabilních potravin, FVHE, VFU Brno, Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno
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STANE SE TECHNOLOGIE QDS REVOLUCÍ PŘI VÝROBĚ
TRVANLIVÝCH SALÁMŮ?
WILL BE THE QDS PROCESS A REVOLUTIONARY
TECHNOLOGY IN THE MANUFACTURING OF DRY SAUSAGES?
Josef Kameník
Ústav hygieny a technologie masa, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a
farmaceutická univerzita Brno

ABSTRACT
QDS (quick dry slice) Process® has been developed in Spain to shorten the production period
for dry fermented sausages. Today four lines of QDS Process® have been installed in several
countries in the USA and Europe (state September 2014). The QDS Process® can reduce the
production costs and floorspace. The similar results were obtained in the experiments in the
traditional and QDS processes performed in Spain and the Czech Republic as well. The
results in TBARS, sensory characteristics or instrumental parameters of QDS products were
not significant different from the other products prepared by traditional technology. Due to
precise management of a drying period is compromised neither the food safety nor quality of
the finished products.
Keywords: fermentation, drying, traditional technology, QDS process®

ÚVOD
Výroba trvanlivých fermentovaných salámů „moderního typu“ započala v Itálii a později
v dalších evropských zemích v první polovině 18. století (Leistner, 1985). Ve 20. století byla
zavedena dvě zdokonalení, která zajistila vyšší standard zejména při průmyslové produkci.
Byly to klimatizované komory, s nimiž lze trvanlivé fermentované salámy vyrobit prakticky
kdekoli na světě v kteroukoli roční dobu bez ohledu na místní klimatické podmínky a roční
dobu. A druhou vymožeností se stalo používání startovacích kultur, v Evropě se rozšířily
v 80. letech, v ČR potom v letech 90. a dnes si bez startovacích kultur neumí představit
fermentované salámy žádný zdejší zpracovatel.
Na počátku 21. století vyvinuli ve Španělsku zcela revoluční technologii přípravy
plátkovaných

trvanlivých

fermentovaných

Jde o technologii QDS.
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salámů

určenou

k průmyslové

produkci.

Proces QDS
QDS (Quick – Dry- Slice) je nový způsob přípravy plátkovaných trvanlivých masných
výrobků, který lze bezesporu označit jako technologii 21. století. V květnu 2007 byl první
prototyp tohoto zařízení k vidění na stánku společnosti Metalquimia na veletrhu IFFA
ve Frankfurtu nad Mohanem. O několik měsíců později o ní referoval dr. Jacint Arnau
na Světovém kongresu věd o mase a technologii v čínském Pekingu (Arnau et al., 2007).
V té době již bylo k dispozici poloprovozní zařízení, které testovali v katalánském
výzkumném zařízení IRTA. Na veletrhu IFFA 2010 výrobce tohoto zařízení – španělská
společnost Metalquimia - prezentoval již první průmyslovou aplikaci, která byla instalována
ve firmě Casademont S. A. ve Španělsku.

Mezitím došlo k rozšíření této převratné

technologie do dalších výrobních závodů v USA i Evropě. Dnes jsou instalovány na celém
světě čtyři linky QDS.
Primárním cílem technologie QDS je zkrácení výrobní doby plátkovaných trvanlivých
masných produktů (Stollewerk et al., 2013). Současně se dosahuje dalších efektů v podobě
„just-in-time“ výrobního procesu, rychlejšího vývoje nových produktů, úspory místa i energie
oproti tradičnímu způsobu přípravy. V čem spočívá podstata technologie QDS?
Tradiční produkce trvanlivých fermentovaných salámů zahrnuje dva základní kroky.
Tím prvním je příprava díla a jeho plnění do technologických obalů. Druhou fází
je fermentace a zrání, při které dochází k řadě fyzikálních, fyzikálně-chemických
a biochemických pochodů, které mění salámové dílo na finální trvanlivé výrobky,
které jsou po mikrobiální stránce vysoce stabilní a lze je skladovat při pokojových teplotách.
Etapa fermentace a následného zrání trvá podle typu výrobku několik týdnů, příp. i měsíců.
V současnosti vyžadují moderními způsoby prodeje v maloobchodě vysoký podíl krájených
trvanlivých

salámů

balených

zpravidla

do

modifikované

atmosféry

a

určených

k samoobslužnému prodeji.
QDS systém je určený právě pro přípravu takto upravených balených salámů. Obě fáze
výrobního procesu (příprava a plnění díla, fermentace a zrání) jsou zachované. Fermentace
a zrání (sušení) jsou však modifikované tak, že celý produkční cyklus trvá prakticky tři dny.
Po naplnění díla do technologických obalů následuje dvoudenní fermentace, při níž se vytvoří
díky kyselině mléčné a poklesu hodnot pH primární textura díla. Po této fázi následuje
zamražení salámů a jejich nakrájení na plátky. Mražení probíhá při teplotách okolo – 10 °C
a je nutné z toho důvodu, že po 48 hodinách fermentace výrobek nemá ještě vytvořenou
texturu, která umožňuje průmyslové plátkování. Sušení výrobku následuje v proudu vzduchu
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s přesně definovanými parametry teploty, relativní vlhkosti i rychlosti proudění a dokáže
vysušit plátky salámů zpravidla do 30 minut. Jestliže se tradiční výrobní postup soustřeďuje
na 1 kus salámu jako základní výrobní jednotku, v případě QDS procesu® je to 1 plátek.
Ve výrobním diagramu pak lze nají jeden zásadní rozdíl (pomineme-li časové hledisko).
Zatímco při tradiční technologii výroby plátkovaných fermentovaných salámů sušení
je předřazeno plátkování, při procesu QDS se nejprve plátkuje a teprve potom suší.
Výhody nového systému jsou evidentní – zkrácení doby produkce a zajištění standardnosti
finálních výrobků. Přesně definovaný proces sušení, který je realizovatelný v prostředí QDS
není možný v tradičních podmínkách sušárenských komor. Ve velkém prostoru nelze
dosáhnout zcela vyrovnaného proudění vzduchu, neboť existuje řada proměnných, které celý
proces ovlivňuje, zejména stupeň naplnění komory, velikost salámů, použité obalové střevo
ad. Tyto faktory zcela chybí při sušení v procesu QDS. Sušení jednotlivých plátků probíhá
rychleji, odpařování vodní páry ochlazuje plátky salámů, takže lze při sušení QDS použít
vyšší teplotu, aniž by se zhoršila kvalita finálních výrobků (obr. č. 1).
Tab. 1: Srovnání tradičního způsobu přípravy trvanlivých fermentovaných salámů a QDS:
mikroklimatické podmínky sušení (pramen: Comaposada et al., 2013b)
Tradiční postup

QDS proces®

teplota vzduchu

10 – 18 °C

teplota vzduchu

25 – 35 °C

relativní vlhkost vzduchu

70 – 80 %

relativní vlhkost vzduchu

20 – 40 %

teplota produktu

10 – 18 °C

teplota produktu

16 – 22 °C

Navíc díky krátkodobé fermentaci lze dílo salámů plnit do obalových střev nepropustných
pro vodní páru, takže řízení ztrát je přesně podchycené a realizuje se až skutečně během
sušení jednotlivých plátků.
Důležitá otázka v procesu QDS je chuť finálních salámů. Zrání salámů při tradičním postupu
umožňuje tvorbu množství těkavých aromaticky aktivních látek, které se při krátkodobém
sušení QDS nemají šanci uvolnit. Pro produkty připravené novou technologií tak hraje větší
roli příprava směsí koření, jejichž vliv na aroma salámů je spolu s produkty fermentace
zásadní.
Během uplynulých několika let bylo ve Španělsku provedeno několik testů na prokázání
spolehlivosti systému QDS a jeho porovnání s tradičním postupem (Comaposada et al.,
2013a, Garriga et al., 2013, Comaposada et al., 2013b). Při porovnání hodnoty TBARS byly
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zjištěné velmi podobné výsledky při sušení produktu typu US Pepperoni a salámů německého
typu s použitím konvenční technologie a procesu QDS, zjištěné rozdíly nebyly statisticky
významné (Comaposada et al., 2013a). Obdobně byly získané jen statisticky nevýznamné
rozdíly v parametrech instrumentální analýzy barvy (L*, a*, b*) nebo senzorického hodnocení.
Konsorcium výše jmenovaných firem (Metalquimia, IRTA a Casademont) se podílelo
na vývoji produktů, ve kterých je NaCl kompletně nahrazeno chloridem draselným (KCl),
mléčnanem draselným a sacharózou (Stollewerk et al., 2013). Nový postup je patentově
chráněn a byl úspěšně testován nejen na salámech (Chorizo), ale i při výrobě sušených šunek.
Pro posouzení bezpečnosti finálních produktů připravených technologií QDS v porovnání
k tradičnímu postupu byla provedena rovněž řada analýz, jejichž výsledky potvrdily
spolehlivost moderního postupu (Stollewerk et al., 2011). Testy s inokulací díla bakteriemi
Salmonella (Typhimurium a Derby) v koncentraci 5 KTJ.g-1 a Listeria monocytogenes
(75 KTJ.g-1) prokázaly, že i při silně zkráceném produkčním čase, jaký představuje nová
technologie QDS, lze zajistit splnění kritérií podle Nařízení č. 2073/2005.
Nová metoda sušení plátků trvanlivých fermentovaných salámů QDS proces® má všechny
předpoklady, aby se v průběhu příštích let rozšířil do dalších zemí a zpracovatelských závodů
a stal se jednou z řady moderních, v praxi osvědčených technologií.
SOUHRN
QDS (pozn.: z anglického „quick-dry-slice“) Process® byl vyvinut ve Španělsku ke zkrácení
doby výroby pro trvanlivé fermentované salámy. Doposud byly na celém světě instalovány
čtyři výrobní linky (stav září 2014). Proces QDS dokáže snížit výrobní náklady i nároky
na prostor, které zabírá potřebné výrobní zařízení v tradiční technologii. Při hodnocení
produktů připravených technologií QDS i klasickým postupem byly získány velice podobné
výsledky, a to jak ve Španělsku tak i České republice. Hodnoty TBARS, senzorické vlastnosti
a výsledky instrumentální analýzy vykazovaly pouze statisticky nevýznamné rozdíly. Díky
přesnému řízení sušení lze zajistit standardní výsledky z hlediska bezpečnosti potravin
i celkové kvalitě finálních produktů.
LITERATURA
Arnau, J., Serra, X., Comaposada, J., Gou, P., Garriga, M. (2007): Technologies to shorten the
drying period of dry-cured meat products. Meat Science, 77, 81 - 89

40

Comaposada, J., Arnau, J., Monfort, J.M., Sanz, D., Freixanet, L., Lagares, J. (2013a): Shelf
Life Stability of fermented sausages produced with the QDS Process® technology: US
Pepperoni and German Salami case studies. In: Metalquimia. Technological Articles. Girona,
Spain. 285 s.
Comaposada, J., Arnau, J., Garriga, M., Gou, P., Monfort, J.M., Xargayó, M., Freixanet, L.,
Lagares, J., Bernardo, J., Corominas, M. (2013b): Fast drying of dry-cured meat products
Quick – Dry – Slice (QDS process®) technology. In: Metalquimia. Technological Articles.
Girona, Spain. 285 s.
Garriga, M., Ferrini, G., Aymerich, T., Comaposada, J., Sanz, D., Xargayó, M., Freixanet, L.,
Lagares, J. (2013): Validation of the QDS Process® of Pepperoni sausages through a challenge
test with E. coli O157:H7 surrogate. In: Metalquimia. Technological Articles. Girona, Spain.
285 s.
Stollewerk, K., Jofré, A., Comaposada, J., Ferrini, G.., Garriga, M. (2011): Ensuring food
safetyby an innovative fermented sausage manufacturing system. Food Control, 22, 1984 –
1991.
Stollewerk, K., Jofré, A., Comaposada, J., Arnau, J., Garriga, M. (2013): Die
Lebensmittelsicherheit des Schelltrocknungsverfahrens für gepökelte Fleischprodukte.
Implementierung

der

NaCl-freien

Herstellung

und

der

Hochdruckbehandlung.

Fleischwirtschaft, 93, 11, 109 - 113
Kontaktní adresa: MVDr. Josef Kameník, CSC., MBA, Ústav hygieny a technologie masa, Fakulta veterinární
hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno

41

VÝVOJ AKTIVNÍCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ S ANTIMIKROBIÁLNÍM
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ABSTRACT
The development of packaging systems for food industry has recorded a significantly
increasing trend recently. A range of the techniques differing in technology demands and
effectivity is used for antimicrobial protection of food. The advantage of the herbal substances
is their renewability and simple biological biodegradability. One of the aims of the project is
to develop the cover foil with active substances of natural origin. Within this aim,
antibicrobial activity of chosen substances in vapor form has to be verified and suitable way
of application of active substances on the foil has to be found. The ready foils have to be
tested as an antimicrobial and antioxidazing agent. Both types of activity of various natural
substances were confirmed in partial experiments. Special paint with antimicrobial activity for
printing on the polymer foil (Utility model n. 27586) was developed. Consequently, the
samples of the foils with the film containing active substances or their mixtures were made.
These foils were tested for antimicrobial and antioxidation properties. On the base of these
results, the foil with the film for packaging chosen kinds of food was made.
Key words: antimicrobial properties, antioxidation capacity, active substances, foils, covers,
packaging

ÚVOD
Rostliny obsahují nepřeberné množství látek ze skupiny sekundárních metabolitů, jakými jsou
například fenolové sloučeniny nebo silice. Silice jsou nositeli aromatických vlastností kmínu,
fenyklu, anýzu, dobromyslu, hřebíčku, skořice a dalších a mnoho z nich vykazuje významné
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antimikrobiální a antioxidační účinky (GYAWALI et IBRAHIM, 2012). Antimikrobiální
látky pocházející z koření se využívají pro snížení výskytu nebo odstranění patogenních
bakterií a celkové zvýšení kvality potravinářských výrobků (TAJKARIMI et al., 2010; JAY
et al., 2005).
Nežádoucí mikroorganismy, které se dostaly do potravin při jejich výrobě, zpracování, balení,
přepravě a skladování, mohou svou činností kazit potravinu a podstatně tak zkrátit dobu,
po kterou je potravina vhodná ke konzumaci, mohu však být i příčinou alimentárních
onemocnění.
Aktivní látky z rostlin mají na mikroorganismy různý účinek. 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 dvojvrstvy cytoplazmatické membrány ve smyslu vyšší
propustnosti, z níž vyplývá nedostupnost nezbytných intracelulárních látek a poškození
bakteriálního enzymového systému (GYAWALI et IBRAHIM, 2012). ŠIPAILIENĖ et al.
(2006) uvádějí, že silice (éterické oleje) mají lepší účinnost při použití proti kvasinkám
než bakteriím.
Vývoj antimikrobiálních obalových systémů pro potraviny zaznamenává v posledních letech
výrazně vzestupnou tendenci. Pro aktivní antimikrobiální ochranu se v současnosti využívá
řada technik lišících se technologickou náročností a efektivitou. Použití antimikrobiálních
látek je regulováno legislativními předpisy, které chrání zdraví člověka, životní prostředí
a které snižují množství použitých chemických látek. Látky rostlinného původu mají oproti
jiným látkám jako je například stříbro v nano- nebo koloidní formě výhodu v tom, že pochází
z obnovitelných zdrojů a jsou biologicky snadno odbouratelné.
Jedním z cílů projektu

TA03010799 - Využití nanomateriálů a přírodních extraktů

jako funkčních látek ve vývoji aktivních obalových materiálů s bariérovým efektem,
antimikrobiálním, protektivním a kyslík pohlcujícím efektem, který je zde prezentován,
je vývoj fólie s aktivními látkami přírodního původu. V rámci vytčeného cíle bylo nutno
ověřit antimikrobiální aktivitu vybraných látek v plynném stavu, najít vhodný způsob aplikace
aktivních látek na fólie a u fólií otestovat antimikrobiální a antioxidační aktivitu.
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Aplikace aktivních látek na folie
Úkolem technického řešení bylo vytvoření formulace laku pro potisk obalových fólií
s obsahem aktivních látek, který zajistí antimikrobiální působení výsledného výrobku. Tento
úkol byl řešen pracovníky firmy SYNPO. Na základě dílčích experimentů byl vytvořen lak
s antimikrobiálním účinkem pro tisk na polymerní fólie. Lak obsahuje porézní plnivo
dispergované ve vodném roztoku nosného laku. Aktivní látky jsou zapouzdřené
v mikropórech porézního plniva využitím kapilárních sil a obalené nosným lakem.
K postupnému uvolňování aktivních látek ze suchého laku naneseného na folii slouží vlhkost
uvolněná z obalených potravin.
Ověření antimikrobiálního působení samotných aktivních látek v plynné fázi
Pro testování antimikrobiálního působení samotných aktivních látek a fólií s těmito látkami
byly použity následující mikroorganismy: Escherichia coli CCM 7929 a Enterococcus
faecalis CCM 4224, Candida tropicalis CCM 8223 a Penicillium chrysogenum CCM 8034.
Na povrch potraviny (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 různé denzitě a rozetřeno po povrchu. Na vnitřní stranu víček
jednorázových sterilních Petriho misek byl pomocí oboustranné lepicí pásky přilepen
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 test byly do dvou Petriho misek přímo na zatuhlé médium
s naočkovanou mikrobní kulturou položeny disky s koncentrovanou a disky s ředěnou silicí.
Po uplynutí doby kultivace byla provedena kontrola misek.
Experimentem byl potvrzen možný antimikrobiální účinek aktivních látek v plynné fázi
(KALHOTKA et al., 2014). Na základě toho byly vybrány různé aktivní látky a jejich směsi
vhodné pro aplikaci na fólie.
Ověření antimikrobiálního působení fólií s potiskem laku s antimikrobiálními účinky
Na ztuhlé živné médium vhodné pro daný testovaný mikroorganismus (VRBL agar pro E.
coli, Slanetz-Bartley agar či COMPASS Enterococcus Agar pro enterokoky, Choramphenicol
Glucose Agar pro mikromycety) bylo inokulováno 0,1 ml bakteriální kultury o různé denzitě
a rozetřeno po povrchu. Na vnitřní stranu víček jednorázových sterilních Petriho misek
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byl pomocí oboustranné lepicí pásky připevněn čtverec testované fólie (2 x 2 cm). Misky
byly oblepeny Parafilmem a inkubovány při 37 °C 24 h (E. coli), a 48 h při téže teplotě
u Enterococcus faecalis. U mikromycet probíhala inkubace 48 h při 25 °C. Jako další varianta
byly přímo na zatuhlé médium s naočkovanou mikrobní kulturou položeny čtverce fólií.
Po uplynutí doby kultivace byla provedena kontrola misek, změřeny vzniklé inhibiční zóny
a porovnána intenzita růstu.
V rámci tohoto experimentu bylo otestováno několik desítek vzorků různých fólií dodaných
firmou SYNPO. Dosavadní výsledky ukazují, že fólie s nátěrem účinných látek z rostlin,
případně

jejich

směsí,

vykazují

inhibiční

účinek

na

testované

mikroorganismy.

Nejvýraznějšího inhibičního účinku bylo dosaženo u mikroskopických hub, především
u plísně Penicillium chrisogenum. U kvasinky Candida tropicalis byl inhibiční účinek slabší.
Testované bakterie vykazovaly vyšší odolnost vůči inhibičnímu působení fólií, přičemž E.
coli (G-) byla odolnější než Enterococcus faecalis (G+).
Na základě výsledků testování byly vybrány nejvhodnější aktivní látky pro výrobu fólie,
která bude použita pro experimentální balení vybraných druhů potravin.
Testování antioxidační aktivity vzorků folií metodou ORAC
Při použití metody ORAC (oxygen radical absorbance capacity) jsou v testovaném systému
generovány kyslíkové radikály a hodnotí se schopnost testované látky zpomalit nebo zastavit
radikálovou reakci rozkladu substrátu. Pro generaci peroxylových radikálů se používá AAPH
(2,2í-azobis(isobutyrimidamid)-dihydrochlorid). Vzhledem k tomu, že tyto radikály patří
k nejreaktivnějším, patří test ORAC k důležitým parametrům charakterizujícím antioxidanty.
Detekce je založena na sledování úbytku fluorescence substrátu (v tomto případě
fluoresceinu) po ataku radikály. Poměrnou antioxidační kapacitu studované látky lze stanovit
pomocí kinetického měření úbytku fluorescence v čase a porovnáním s účinkem standardního
antioxidantu,

jakým

je

například

Trolox.

Po předběžném

testování

byl

zvolen

jako nejvhodnější způsob experimentálního uspořádání kontinuální průtokový systém
spojením

HPLC

čerpadla

(Spectraphysics)

se

spektrofluorimetrem

Shimadzu,

který má kyvetu pro požití jako detektoru ke kapalinovému chromatografu a pro záznam
signálu z tohoto detektoru byl přizpůsoben A/D převodník a SW přístroje Apollo 4000.
Ze záznamu kontinuálního měření pak lze snadno stanovit směrnici a tedy rychlost poklesu
fluorescence v čase. Vyhodnocení směrnice bylo provedeno měřením úhlu proložené přímky
s osou x pomocí programu ImageJ a zároveň pro kalibrace byl měřen úhel přímky
45

odpovídající úbytku 10 RFU (relativní fluorescenční jednotky) za hodinu. Měření pomocí
tohoto programu je spolehlivé a přesné.
Fólie o ploše 4 cm (4 x 1 cm) byly pomocí čtverečku oboustranně lepicí pásky vlepeny
do testovacích nádobek (12 ml chromatografické vialky), které ve fosfátovém pufru (pH 7)
obsahují 34,4 mg/ml AAPH s 2,3 µg/ml fluoresceinu. Vialka je uzavřena silikonovou zátkou
a reakční směs je kapilárou nasávána HPLC čerpadlem do měřící kyvety a z ní se opět
kapilárou vrací zpět do vialky. Fólie s nanesenou aktivní vrstvou laku se silicí byla umístěna
tak, aby nepřišla do přímého styku s měřícím roztokem. Kyveta je navíc umístěna v suchém
bloku termostatu a teplota je měřena sondou ponořenou v referenční vialce v sousední jamce
termostatu. Systém tedy umožňuje velmi přesné stanovení teplotní závislosti jak rychlosti
rozkladu AAPH, tak také změny v rychlosti uvolňování látek z enkapsulace vlivem zvýšené
teploty.
U některých z testovaných vzorků byl při teplotě 36 °C naměřen pokles rychlosti úbytku
fluorescence na polovinu a tedy největší AOXC (antioxidační kapacitu). Standardní
antioxidant Trolox 250,29 µg/ml přidaný k roztoku AAPH, snižuje rychlost na čtvrtinu. Další
testované aktivní látky snižovaly rychlost o čtvrtinu. Tyto výsledky je třeba nyní porovnat
s praktickým testem fólií na stanovení AOXC přímo na balených potravinách.

ZÁVĚR
V dílčích experimentech byly otestovány a prokázány antimikrobiální účinky aktivních látek
z rostlin na vybrané mikroorganismy. Byl vyvinut lak s antimikrobiálním účinkem pro tisk
na polymerní fólie (UŽITNÝ VZOR Č. 27586). Následně byly vyrobeny vzorky folií
s potiskem aktivních látek nebo jejich směsí. U těchto fólií byla otestována antimikrobiální
a antioxidační aktivita. Na základě těchto výsledků byla vyrobena fólie určená
k experimentálnímu balení vybraných druhů potravin.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek vznikl s podporou projektu TAČR - TA03010799 - Využití nanomateriálů
a přírodních extraktů jako funkčních látek ve vývoji aktivních obalových materiálů
s bariérovým efektem, antimikrobiálním, protektivním a kyslík pohlcujícím efektem.
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SOUHRN
Vývoj antimikrobiálních obalových systémů pro potraviny zaznamenává v posledních letech
výrazně vzestupnou tendenci. Pro aktivní antimikrobiální ochranu se v současnosti využívá
řada technik lišících se technologickou náročností a efektivitou. Látky rostlinného původu
mají výhodu v tom, že pochází z obnovitelných zdrojů a jsou biologicky snadno odbouratelné.
Jedním z cílů je vyvinout fólii s aktivními látkami přírodního původu. V rámci vytčeného cíle
bylo nutno ověřit antimikrobiální aktivitu vybraných látek v plynném stavu, najít vhodný
způsob aplikace aktivních látek na fólie, u fólií otestovat antimikrobiální a antioxidační
aktivitu. V dílčích experimentech byly otestovány a prokázány antimikrobiální účinky
aktivních látek z rostlin na vybrané mikroorganismy. Byl vyvinut lak s antimikrobiálním
účinkem pro tisk na polymerní fólie (UŽITNÝ VZOR Č. 27586). Následně byly vyrobeny
vzorky fólií s potiskem aktivních látek nebo jejich směsí. U těchto fólií byla otestována
antimikrobiální a antioxidační aktivita. Na základě těchto výsledků byla vyrobena fólie určená
k experimentálnímu balení vybraných druhů potravin.
Klíčová slova: antimikrobiální účinky, antioxidační kapacita, aktivní látky, fólie, obaly
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MOŽNOSTI AUTENTIFIKÁCIE DRUHOVÉHO ZASTÚPENIA HYDINOVÉHO
MÄSA VO VYBRANÝCH MÄSOVÝCH VÝROBKOCH METÓDOU
REAL-TIME PCR
POSSIBLE SPECIES AUTHENTICATION OF POULTRY MEAT
IN SELECTED MEAT PRODUCTS BY REAL-TIME PCR
Jozef Golian – Ľubomír Belej – Lenka Maršálková
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, FBP SPU V Nitre,
Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra
ABSTRACT
In experiments, we use four pairs of primers and four probes, two for chicken identification
and two for turkey identification. Experimentally determined limit for chicken meat were at
a 0,1 % level using first detection set. Analysis of chicken meat yielded a crossing point (Cp)
between 18,07 and 27,77. A calibration curve was constructed. Cp value for 100 % sample of
turkey meat was 18,45 using second detection set. Lower dilutions of turkey sample were
detected after crossing 35 cycle. Thus, the construct a calibration curve was not possible for
second detection set. We were able significantly identified 0,1 – 100 % of target DNA by
using chicken primers. Turkey primers were not specific enough and it was not possible to use
them for identification of target DNA. Primers of third and fourth detection set were not
specific enough. TaqMan Real-Time PCR assay has proven to be quite rapid and sensitive and
may suitable for qualitative and quantitative identification of chicken in meat products using
the first detection set.
Keywords: chicken meat, turkey meat, Real-Time PCR, species identification

ÚVOD
Hydinové mäso je nutrične hodnotná potravina s vysokou výťažnosťou z jedlého podielu
(Strašík, 1999). Je charakteristické vysokým obsahom bielkovín, najmä esenciálnych
aminokyselín, vysokým obsahom esenciálnych nenasýtených mastných kyselín, minerálnych
látok (vápnika, fosforu) a nízkym obsahom tukov (Habanová, 2004), i priaznivou skladbou
tuku (až 70 % tukov tvoria nenasýtené mastné kyseliny) (Ingr, 2003) a veľmi nízkym
obsahom cholesterolu (Bobiš, 1986), 3- až 5-krát nižším ako v hovädzom a bravčovom mäse
(Strašík, 1999). Mäso hrabavej hydiny obsahuje v priemere 19,7 - 22,3 % bielkovín, mäso
vodnej hydiny 13 - 14,09 % bielkovín (Bobiš, 1986).
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Kuracie mäso je veľmi vhodným zdrojom bielkovín, ktoré obsahujú všetky esenciálne
aminokyseliny. Je charakteristické pomerne nízkym obsahom tuku, ktorý v porovnaní
s červeným mäsom navyše obsahuje menšie množstvo nasýtených kyselín. Z kuracieho mäsa
je potrebné vždy pred tepelnou úpravou odstrániť kožu. Po jej odstránení sa obsah tuku zníži
z 11 % na 1,6 %. Spotreba kuracieho mäsa sa vo svetovom meradle naďalej zvyšuje,
protože ľudia hľadajú alternatívny spôsob, ako znížiť obsah prijímaného tuku (cholesterolu)
v strave. Kuracie mäso je tiež bohaté na vitamíny B 6 a B 12 , železo, zinok a fosfor (SorianoSantos, 2010). Dávka zmesi svetlého a tmavého kuracieho mäsa s hmotnosťou 100 g pokryje
asi 3 % denného príjmu železa, 6 % denného príjmu zinku, 67 % denného príjmu niacínu
(Soriano-Santos, 2010). Surové kuracie mäso má priemerne až 20 %-ný obsah bielkovín
(s kožou 23 %-ný). Rôzne spôsoby tepelného opracovania mäsa ovplyvňujú jeho chemické
zloženie. Pečením sa v dôsledku vysokej straty vody a tuku obsah bielkovín podstatne
zvyšuje. Pri vyprážaní a dusení sa obsah bielkovín zvyšuje v malej miere. Dusením
sa na rozdiel od vyprážania získa mäso s vyšším obsahom vody, pretože voda je médium,
ktoré pri tepelnej úprave znižuje straty (Barbut, 2001).
Ochrana záujmov spotrebiteľa je ošetrená v Nariadení (ES) č. 178/2002 Európskeho
parlamentu a Rady, pričom článok 8 (potravinové právo) sa zameriava na predchádzanie
podvodným alebo nekalým postupom falšovania potravín a akýmkoľvek iným postupom,
ktoré môžu spotrebiteľa uviesť do omylu. Podľa komisie EÚ pre autentifikáciu potravín,
musia mať autentické potraviny definovaný pôvod, obsah a kvalitu a musia pochádzať
zo špecifikovaných zdrojov (Hurley et al., 2004).
Pre výrobcov potravín je lákavé najmä z ekonomických dôvodov nahradiť drahšie
komponenty lacnejšími. Falšujú sa hlavne drahé výrobky alebo výrobky, ktoré sa vyrábajú
vo veľkých objemoch z dôvodu vyšších ziskov (Lees, 2003; Peris, Escuder-Gilabert, 2009).
Podľa Popelku et al. (2002) sa falšovanie potravín spája so zhoršujúcou sa kvalitou potravín.
Cieľom falšovania potravín je vlastne oklamať spotrebiteľa alebo štát a získať ekonomický
prospech, pričom falšovanie môže predstavovať v niektorých prípadoch aj závažné zdravotné
následky (Hamr, Cuhra, 2004). Druhová identifikácia živočíšnych produktov sa stala
dôležitou otázkou týkajúcou sa potravinovej autentifikácie (Sawyer et al., 2003). Pre
zaručenie potravinovej autenticity je potrebný vývoj analytických techník umožňujúcich
úradom a producentom kontrolovať, či produkty sú správne popisované a označené (Santos
et al., 2003).
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So zvyšujúcimi sa možnosťami falšovania potravín sa však zároveň rozširujú možnosti
jeho detekcie a početnosť prípadov redukuje rad nových opatrení a rozvoj moderných
efektívnych

metód.

Sú

založené

na

fyzikálnych,

chemických,

biochemických

a mikroskopických metódach. Tieto metódy sú schopné potvrdiť konkrétny druh mäsa
alebo rozlíšiť niekoľko druhov mias v mäsových výrobkoch a tým overovať dodržiavanie
ich receptúr a deklaráciu. Takisto je možné ich využiť k identifikácii druhov mias u výrobkov
neznámeho alebo len predpokladaného zloženia. Vývoj v tejto oblasti smeruje k zavedeniu
takých metód, ktoré by boli schopné identifikovať mäso z ktoréhokoľvek zvieraťa, vrátane
mias a rybích druhov (Obrovská et al., 2002).
Cieľom práce bolo optimalizovať postupy detekcie kuracej DNA pomocou PCR metódy
(teplota, čas, počet cyklov a postup prípravy kalibračných vzoriek). Zostrojiť kalibračnú
krivku na identifikáciu prímesí kuracieho mäsa v mäsových výrobkoch v rozmedzí od 0,1 %
do 100 % a následne stanoviť detekčnú citlivosť TaqMan Real-Time PCR metódy.
MATERIÁL A METODIKA
Morčacie a hydinové mäso bolo detegované použitím TaqMan Real-Time PCR metódou,
ktorá prebiehala v prístroji LightCycler®1.5 (Roche, Nemecko). Vyhodnocovanie výsledkov
sme uskutočňili pomocou softvéru LightCycler v. 4.05 funkciou „Absolute Quantification“.
Ako biologický materiál sme použili prsnú svalovinu kury domácej (Gallus gallus) a morky
domácej (Meleagris gallopavo), keďže morčacie mäso je najčastejšie falšované kuracím
mäsom. Extrahovanú DNA z morčacieho a kuracieho mäsa a jej desiatkové riedenia
sme použili na prípravu kalibračných kriviek. 100 % DNA sme riedili desiatkovým riedením
za účelom získania 10 %, 1 %, 0,1 % kuracej a morčacej DNA (tab. 8). Jednotlivé riedenia
sme homogenizovali použitím Vortexu (Vortex V-1 plus, BioSan, Litva).
Tabuľka 1 Riedenie DNA na vyhotovenie kalibračných kriviek
Vzorky
vzorka 1

Príprava

Koncentrácia DNA

100 % morčacieho/hydinového mäsa

100 %

10µl 100 % morčacieho/kuracieho mäsa + 90 µl 100 %
vzorka 2

H2O

10 %

10 µl 10 % morčacieho/kuracieho mäsa + 90 µl 100 %
vzorka 3

H2O

1%

10 µl 1 % morčacieho/kuracieho mäsa + 90 µl 100 %
vzorka 4

H2O

0,10 %
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DNA sme izolovali fenol - chloroformovou extrakciou, ktorej predchádzalo lyzovanie
jednotlivých vzoriek (veľkosť vzorky bola 1mm) v 600 μl lyzačného roztoku (tab. 10)
s prídavkom 20 μl enzýmu proteinázy K. Vzorku s lyzačným roztokom sme zhomogenizovali
použitím Vortexu, aby sme zvýšili účinnosť lýzy. Inkubácia prebiehala v horúcovzdušnom
termostate pri teplote 66 °C počas 80 minút a následne pri teplote 96 °C ďalších 20 minút.
Po skončení inkubácie sme lyzát vložili na 1 minútu do centrifúgy (rýchlosť 14 000
otáčok/minútu). Následne sme odobrali 500 μl lyzátu do čistej Eppendorfovej skúmavky
a pokračovali fenol- chloroformovou extrakciou. K 500 μl lyzátu sme pridali rovnaký diel
fenol – chloroform - izoamylalkoholu, ručne miešali 10 minút a vložili do odstredivky na 10
minút pri 600 otáčkach za minútu.
TaqMan real-time PCR reakcia prebehla v kapilárovom cykléri LightCycler®1.5 (Roche)
a výsledky boli vyhodnotené za pomoci software LightCycler version 4.05 (Roche,
Nemecko), ktorý v priebehu PCR reakcie automaticky vytvára graf závislosti intenzity
fluorescencie od počtu cyklov.
Použitý set primerov a TaqMan sondy prvej a druhej detekčnej sady bol navrhnutý podľa
Jonkera et al. (2008). Navrhnuté primery boli odvodené zo sekvencií špecifického génu cyt b.
Set primerov a TaqMan sondy tretej a štvrtej detekčnej sady bol navrhnutý podľa Kesemana
et al. (2012). Primery boli navrhnuté v oblasti druhej podjednotky mitochondriálneho génu
NADH dehydrogenázy.
Teplotný režim PCR reakcie pre 1 a 2 detekčnú sadu:
Začiatočná denaturácia

95 °C, 10 min.

Denaturácia

95 °C, 10 sec.

Hybridizácia + elongácia

60 °C, 15 sec.

Chladenie

40 °C, 30 sec.

Opakovanie 35 cyklov

Teplotný režim PCR reakcie pre 3 a 4 detekčnú sadu:
Začiatočná denaturácia

95 °C, 15 min.

Denaturácia

95 °C, 15 sec.

Hybridizácia + elongácia

60 °C, 1 min..

Chladenie

40 °C, 1 sec.

Opakovanie 40 cyklov

Intenzita fluorescencie bola meraná po skončení každého cyklu hybridizácie a elongácie
při reakčnej zmesi 1 a 2 pri vlnovej dĺžke 640 nm a pri reakčnej zmesi 3 a 4 pri vlnovej dĺžke
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530 nm. Po ukončení PCR reakcie boli výsledky vyhodnocované softvérom LightCycler
v 4.05 pomocou funkcie „Absolute Quantification“. Táto funkcia je založená na hodnote Cp
produktu, pretože je nepriamo úmerná logaritmu pôvodného počtu kópií templátu. Hodnota
Cp je tým nižšia, čím je vyšší počet kópií templátu vo vzorke pred začiatkom reakcie.
VÝSLEDKY A DIKUSIA
Vyhodnotenie obsahu hydinového mäsa vo vybraných mäsových výrobkoch
V experimentoch sme použili detekčnú sadu na stanovenie výskytu kuracieho mäsa v 16-tich
vybraných výrobkoch s deklarovaným percentuálnym obsahom morčacieho mäsa (od 45 – 92
%) bez uvedenia prímesi kuracieho mäsa.

Obrázok 1 Amplifikačné krivky vzoriek 1-8 vybraných mäsových výrobkov s obsahom
morčacieho mäsa použitím prvej detekčnej sady
Do tohto pokusu bola zaradená DNA vzoriek 1-8, 100 %-ná kuracia a 100 %-morčacia DNA.
100 %-ná kuracia a morčacia DNA slúžila ako pozitívna kontrola. Taktiež pre porovnanie,
v akom cykle sme zaznamenali nárast fluorescenčného signálu v porovnaní so vzorkami,
v ktorých sa nepredpokladá výskyt kuracej DNA. Intenzita fluorescenčného signálu narastala
pri rôznych vzorkách rôzne. Vzorka č. 8 intenzita fluorescencie prekročila detekčný prah
v 22,11 cykle (Cp = 22,11); vzorka č. 6 v 23, 19 cykle (Cp = 23,19); vzorka č. 1 v 27,08 cykle
(Cp = 27,08); vzorka č. 7 v 31,7 cykle (Cp = 31,7) a vzorka č. 5 v 32,32 cykle (Cp = 32,32).
Všetky hodnoty Cp pri týchto vzorkách intenzita fluorescencie prekročila detekčný prah
v skorších cykloch ako vzorka 100 %-nej morčacej DNA (Cp = 32,94). Z uvedeného vyplýva,
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že vo vzorkách č. 8, 6, 1, 7 a 5 sa nachádza kuracia DNA v rozmedzí detekčného rozsahu
danej reakcie, t.j. 0,1 – 100 %. Vo vzorkách č. 8, 6, 1 môžeme konštatovať vysoký výskyt
kuracieho mäsa, ktoré nie je uvedené na obale vo forme prímesi. So znižujúcou
sa koncentráciou kuracieho mäsa vo vzorke sa zvyšuje počet cyklov potrebných
na detegovanie DNA.

Obrázok 2 Amplifikačné krivky vzoriek 9-16 vybraných mäsových výrobkov s obsahom
morčacieho použitím prvej detekčnej sady
Obrázok 2 znázorňuje amplifikačné krivky vzoriek 9 – 16, 100 %-nej kuracej a 100 %-nej
morčacej DNA. Intenzita fluorescencie u štyroch vzoriek prekročila detekčný prah skôr
jako bol prekročený u 100 %-nej morčacej DNA: vzorka č. 11 v cykle 27,08 (Cp = 27,08);
vzorka č. 10 v cykle 27,8 (Cp = 27,8); vzorka č. 16 v cykle 28,03 (Cp = 28,03) a vzorka č. 13
v cykle 29,18 (Cp = 29,18). Hodnota Cp u 100 %-nej morčacej DNA bola 29, 24. Na základe
hodnôt Cp pri desiatkovom riedení kuracej DNA môžeme predpokladať, že percento DNA
při vzorkách č. 11, 10, 16, a 13 sa pohybuje v rozmedzí 1 – 0,1 %. Intenzita fluorescencie
při vzorke č. 12 prekročila detekčný prah v cykle 31,38. To znamená že bol pri tejto vzorke
detekčný prah prekročený neskôr ako pri 100 %-nej morčacej DNA a v porovnaní
s predchádzajúcimi experimentmi je to na úrovni Cp 100 % - nej morčacej DNA.
Ak zoberieme do úvahy, že sme stanovili detekčný rozsah do 30 cyklu reakcie, tak vzorka
č. 12 je mimo detekčného rozsahu reakcie. Intenzita fluorescencie vzoriek č. 9, 14 a 15
prekročila detekčný prah po viac ako 35 cykle, preto sa taktiež nachádzajú mimo detekčného
rozsahu reakcie.
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Pokračovali sme v použití prvej detekčnej sady na stanovenie výskytu kuracieho mäsa
v štyroch vybraných výrobkoch s deklarovaným percentuálnym obsahom kuracieho mäsa
(od 64 – 92 %).

Obrázok 3 Amplifikačné krivky vzoriek 17-20 vybraných mäsových výrobkov s obsahom
kuracieho použitím prvej detekčnej sady
Vzorky sme porovnávali s Cp hodnotami jednotlivých riedení kuracej DNA. Vzorka číslo 18
prekročila detekčný limit intenzity fluorescencie v 23,92 cykle (Cp = 23,92). Táto vzorka
mala deklarovaný obsah 92 % kuracieho mäsa a v porovnání s hodnotami Cp riedení
by sme mohli zaradiť túto vzorku do rozsahu 10 – 1 % (Cp 10 % kuracej DNA bola 18,63; Cp
1 % kuracej DNA bola 24, 22). Hodnota Cp vzorky číslo 19 bola 21,25 a vzorky 20
bola 21,51. Vzorka číslo 19 mala deklarovaný obsah kuracieho mäsa 80 % a vzorka číslo 20
mala obsah kuracieho mäsa 77 %. Taktiež obe tieto vzorky by sme mohli na základe týchto
hodnôt zaradiť do rozsahu 10 % - 1 % kuracej DNA. Vzorka číslo 17 vôbec neamplifikovala,
čo skôr pripisujeme chybe v izolácii DNA, ako predpokladu, že by sa vo výrobku
nenachádzalo ani 0,01 % kuracieho mäsa.
Predpokladali sme prekročenie fluorescencie detekčného prahu jednotlivých vzoriek v poradí,
podľa percenta deklarovaného obsahu kuracieho mäsa. Tento predpoklad sa nám nepotvrdil.
Do úvahy pripadá možnosť ovplyvnenia rôznymi činiteľmi napr. obsahom vody v mäse.
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Obrázok 13 Amplifikačné krivky vzoriek 1-16 vybraných mäsových výrobkov s obsahom
morčacieho mäsa použitím druhej detekčnej sady
Vzhľadom na získané výsledky navrhujeme ďalšie overenie a testovanie prvej detekčnej sady
navrhnutej podľa Jonkera et al. (2008), pre prípadné využitie v praxi nakoľko bola u nich
zistená dostatočná citlivosť a špecifickosť do 30 cyklu reakcie. Morčacie primery
podľa Jonkera et al. (2008) a Kesemana et al. (2012) neodporúčame používať na kvantitatívnu
autentifikáciu kuracieho a morčacieho mäsa v mäsových výrobkoch
Navrhujeme zvoliť ďalší set primerov a overiť ich špecifickosť, na základe štúdií štúdií
publikovaných v neskorších rokoch ako 2012, najmä overiť špecifickosť MGB sond,
ktoré by sa mohli stať vhodným nástrojom na odlíšenie mäsa (DNA) blízko príbuzných druhov
zvierat (hydiny). Taktiež je možnosť navrhnutia vlastných primerov hlavne v menej

konzervatívnej oblasti. TaqMan Real-Time PCR metóda sa ukázala byť pomerne rýchlym
a citlivým nástrojom, môže byť s použitím týchto primerov vhodná na kvalitatívnu
a kvantitatívnu identifikáciu kuracieho mäsa.

ZÁVER
Zo štyroch zvolených detekčných sád na autentifikáciu kuracieho a morčacieho mäsa
bola len prvá detekčná sada (primery a TaqMan sonda určené na zistenie prítomnosti
kuracieho mäsa) dostatočne špecifická a citlivá, ale iba do 30 cyklu reakcie. Druhá použitá
detekčná sada určená na autentifikáciu morčacieho mäsa nebola špecifická a ani dostatočne
citlivá. Tretia a štvrtá detekčná sada vykázala určitý stupeň citlivosti, avšak nedostatočnú
špecifickosť. Všetky štyri detekčné sady boli overované za optimálnych podmienok
pre TaqMan Real – Time PCR.
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SÚHRN
V experimentoch sme použili štyri detekčné sady, dve na identifikáciu kuracieho a dve
pre identifikáciu morčacieho mäsa. V pokusoch sme však určili spoľahlivú mieru detekcie
kuracieho mäsa na úrovni 0,1 % pomocou prvej detekčnej sady Vzorky kuracieho mäsa
boli detegované v rozpätí prahového cyklu 18,07 - 27,77. Na základe výsledkov sme zostrojili
kalibračnú krivku pre identifikáciu kuracieho mäsa. 100 % vzorka morčacieho mäsa
prekročila intenzitu fluorescencie prahového cyklu v 18,45 cykle použitím druhej detekčnej
sady. Nižšie riedenia boli detegované až za 35 cyklom. Primery navrhnuté špeciálne pre kuru
preukázali schopnosť jednoznačnej identifikácie cieľovej DNA v rozpätí od 0,1 – 100 %.
Primery navrhnuté pre morku neboli dostatočne špecifické a nie je ich možné použiť
na jednoznačnú identifikáciu cieľovej DNA. Tak isto primery tretej a štvrtej detekčnej sady
nevykazovali dostatočnú špecifickosť. TaqMan Real-Time PCR metóda sa ukázala byť
pomerne rýchlym a citlivým nástrojom, môže byť s použitím primerov prvej detekčnej sady
vhodná na kvalitatívnu a kvantitatívnu identifikáciu kuracieho mäsa v mäsových výrobkoch.
Kľúčové slová: kuracie mäso, morčacie mäso, Real-Time PCR, druhová identifikácia.
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FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ OBSAH MASTNÝCH KYSELIN
V KRAVSKÉM MLÉCE Z ČESKÝCH FAREM
FACTORS AFFECTING FATTY ACID CONTENT
IN BOVINE MILK FROM CZECH FARMS
Klára Bartáková – Jan Pospíšil – Michaela Králová – Lenka Vorlová
Ústav hygieny a technologie mléka, FVHE, VFU, Palackého 1/3, 612 42, Brno

ABSTRACT
The fatty acid content of bovine milk was determined by gas chromatography with flame
ionization detector. The milk samples were collected from farms in the Czech Republic
during winter and summer season 2013 and 2014. There were three types of farms: organic
outdoor, conventional outdoor and conventional indoor. In this work were observed only fatty
acids with higher representation in milk fat. Palmitic acid had the highest concentration in
bovine milk fat (round about 250 mg.g-1), the second highest concentration had oleic acid
(round about 180 mg.g-1). There were no differences among short- and medium-chain fatty
acids content (C4:0 to C14:0) established at the three types of farms. Palmitic acid
concentration in milk from conventional indoor farms was high significantly (P ‹ 0.01) higher
than concentrations in milk from organic outdoor, resp. conventional outdoor farms. Stearic
acid concentration in milk from conventional indoor farms was high significantly (P ‹ 0.01)
lower than concentrations in milk from organic outdoor, resp. conventional outdoor farms.
Keywords: bovine milk, fatty acid, palmitic, stearic, breed, pasture

ÚVOD
Mléčný tuk obsahuje přes 400 různých mastných kyselin. Při použití soudobých analytických
metod jich lze identifikovat kolem 70. Jejich značná část je však v mléčném tuku zastoupena
jen ve velmi nízkých až zanedbatelných koncentracích. Jen zhruba 15 z nich má podíl 1 %
a vyšší. Tyto mastné kyseliny tvoří 90 % všech zastoupených mastných kyselin.
Z praktického hlediska se proto v mléčném tuku pomocí plynové chromatografie stanovuje
nejčastěji kolem 20 až 30 mastných kyselin, jejichž podíly se pohybují v rozmezí několika
desetin až desítek procent z celkového obsahu všech mastných kyselin (Samková et al., 2008).
Faktorů ovlivňujících složení mléčného tuku z hlediska obsahu i zastoupení existuje celá řada.
Mohou být rozděleny do dvou skupin, na faktory biologické (určované jedincem) a faktory
výživy. Nejvýznamnější faktory první skupiny jsou genetické vlivy, plemeno a stadium
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laktace. Dále sem můžeme zařadit rovněž vliv věku zvířete (pořadí laktace) a jeho zdravotní
stav, zejména onemocnění mléčné žlázy. Z druhé skupiny faktorů je důležitá úroveň výživy
a složení krmné dávky (Samková et al., 2008).
Tato práce je zaměřena na mastné kyseliny, které se v mléčném tuku vyskytují
ve významnějším množství. Byly hledány závislosti obsahu jednotlivých mastných kyselin
na způsobu chovu krav, způsobu jejich výživy a ročním obdobím.
MATERIÁL A METODY
Vzorky mléka
V rámci této práce bylo analyzováno celkem 80 vzorků kravského mléka, které byly odebrány
z různých farem v České republice v průběhu celého roku 2013 a 2014. Jednotlivé farmy
se lišily způsobem chovu krav (ekologický, resp. konvenční chov), v rámci konvenčního
chovu se na některých farmách zvířata během letního období pásla, na některých farmách ne.
Stanovení mastných kyselin
Mastné kyseliny byly v mléčném tuku stanoveny na základě metody popsané v publikaci
autorů Feng et al. (2004). Vzorek mléka byl nejprve opakovaně centrifugován za účelem
získání mléčného tuku. Mastné kyseliny z mléčného tuku byly zmýdelněním pomocí
methanolického roztoku KOH a následnou reesterifikací převedeny na methylestery,
které byly vyextrahovány do hexanu. Získaný hexanový roztok vzorku byl podroben
chromatografické separaci pomocí plynového chromatografu HP 6890 (Agilent, USA)
na 100 m dlouhé koloně HP-88 (Agilent, USA) s následnou detekcí plamenově ionizačním
detektorem (FID). Nosným plynem bylo helium, celková doba analýzy byla 35 min.
Identifikace a kvantifikace mastných kyselin byla provedena na základě srovnání
se standardem 37 mastných kyselin FAME Reference Standard (AccuStandard, USA).
Konečné množství mastných kyselin ve vzorcích mléka bylo vyjádřeno v jednotkách mg.g-1
tuku.

VÝSLEDKY A DISKUZE
Tabulka 1 uvádí průměrný obsah stanovených mastných kyselin v analyzovaných vzorcích
mléka. Tato práce byla zaměřena na stanovení mastných kyselin, které se ve vzorcích mléka
nacházely ve významnějším množství. Z tabulky 1 je zřejmé, že v nejvyšší míře
je ve vzorcích kravského mléka zastoupena kyselina palmitová, jejíž zjištěné koncentrace
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se pohybují řádově kolem 250 mg na 1 gram mléčného tuku. Další významně zastoupenou
mastnou kyselinou je kyselina olejová, která dosahuje koncentrací řádově kolem 180 mg
na 1 gram mléčného tuku. Ostatní stanovené mastné kyseliny pak svojí koncentrací
nepřesáhly 100 mg.g-1. Tato skutečnost odpovídá výsledkům uvedeným ve vědeckých pracích
věnujících se této problematice (Devle et al., 2012; Feng et al., 2004; White et al., 2001).
Tabulka 1: Průměrný obsah jednotlivých mastných kyselin v analyzovaných vzorcích mléka
( KCH = konvenční chov, ECH = ekologický chov)
Mastná kyselina

KCH bez pastvy

ECH

KCH - pastva
-1

koncentrace (mg.g )

máselná (C4:0)

14,41 ± 1,73

14,87 ± 2,15

15,69 ± 1,45

kapronová (C6:0)

12,30 ± 1,22

12,54 ± 1,90

13,14 ± 1,21

kaprylová (C8:0)

9,17 ± 0,86

9,43 ± 1,55

9,69 ± 0,95

kaprinová (C10:0)

22,08 ± 2,45

22,21 ± 4,31

22,54 ± 2,81

laurová (C12:0)

28,02 ± 3,43

27,45 ± 6,11

27,52 ± 3,78

myristová (C14:0)

92,78 ± 10,30

91,97 ± 16,85

96,08 ± 11,25

palmitová (C16:0)

280,98 ± 35,39

234,92 ± 46,95

270,91 ± 30,56

stearová (C18:0)

66,76 ± 13,29

88,84 ± 17,83

85,55 ± 9,33

olejová (C18:1)

177,82 ± 27,01

180,31 ± 31,38

189,35 ± 20,39

linolová (C18:2)

17,83 ± 3,72

16,14 ± 3,38

20,05 ± 3,61

Dále byly hledány významné vztahy mezi obsahem jednotlivých mastných kyselin
a způsobem chovu a způsobem výživy krav. Pro obsah mastných kyselin s krátkým a středním
řetězcem (C4:0 až C14:0) nebyly zjištěny žádné statisticky významné závislosti na způsobu
výživy ani na způsobu chovu zvířat, což odpovídá výsledkům autorů White et al. (2001).
Významné závislosti byly zjištěny pro mastné kyseliny s delším řetězcem, a to zejména
pro kyselinu palmitovou (C16:0) a stearovou (C18:0). Je možno vidět i v grafu 1, že obsah
kyseliny palmitové je vyšší v mléce krav chovaných konvenčním způsobem, kdy zvířata
nemají možnost pastvy oproti mléku krav chovaných ekologicky, resp. konvenčně, kdy
se zvířata během letního období pasou. Jedná se o statisticky vysoce významný rozdíl
(p ‹ 0,01). Opačný výsledek je možno vidět v grafu 2, kde obsah kyseliny stearové je nižší
v mléce krav chovaných konvenčním způsobem, kdy zvířata nemají možnost pastvy oproti
mléku krav chovaných ekologicky, resp. konvenčně, kdy se zvířata během letního období
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pasou. Jedná se opět o statisticky vysoce významný rozdíl (p ‹ 0,01). Podobné výsledky
popisuje kolektiv autorů White et al. (2001).
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Graf 1: Obsah kyseliny palmitové v analyzovaných vzorcích mléka (KCH = konvenční chov,
ECH = ekologický chov)
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Graf 2: Obsah kyseliny stearové v analyzovaných vzorcích mléka (KCH = konvenční chov,
ECH = ekologický chov)
ZÁVĚR
V této práci bylo zjištěno, že u obsahu mastných kyselin s krátkým a středním řetězcem (C4:0
až C14:0) nehraje roli, zda-li se jedná o ekologický či konvenční chov, ani zda-li zvířata mají
možnost pastvy či nikoliv, zatímco obsah mastných kyselin s delším řetězcem závisí
statisticky významně zejména na tom, zda-li zvířata mají v letním období možnost pastvy.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla financována z prostředků projektu NAZV KUS QJ1230044.
SOUHRN
Obsah mastných kyselin v kravském mléce byl stanoven s využitím plynové chromatografie
s plamenově ionizační detekcí. Analyzované vzorky mléka byly odebírány z farem v České
republice během zimního a letního období roku 2013 a 2014. Jednalo se o tři typy farem:
ekologický způsob chovu, konvenční způsob chovu s venkovní pastvou během letního období
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a konvenční způsob chovu bez venkovní pastvy. Tato práce je zaměřena pouze na mastné
kyseliny

s významným

zastoupením

v mléčném

tuku.

Nejvyšších

koncentrací

ve všech analyzovaných vzorcích dosahovala kyselina palmitová (kolem 250 mg.g-1), v pořadí
druhá za ní následovala kyselina olejová (dosahovala koncentrací kolem 180 mg.g-1). Nebyly
zjištěny žádné statisticky významné závislosti obsahu mastných kyselin s krátkým a středním
řetězcem (C4:0 až C14:0) na typu farmy. Obsah mastných kyselin s delším řetězcem
však na typu farmy závisí. Bylo zjištěno, že koncentrace kyseliny palmitové je statisticky
vysoce významně (p ‹ 0,01) vyšší v mléce z konvenčních farem, kde zvířata nemají možnost
pastvy oproti mléku pocházejícímu z farem ekologických, resp. konvenčních, kde se zvířata
v průběhu

letního

období

pasou.

Opačný

výsledek

vykázala

kyselina

stearová,

jejíž koncentrace je statisticky vysoce významně (p ‹ 0,01) nižší v mléce z konvenčních
farem, kde zvířata nemají možnost pastvy oproti mléku pocházejícímu z dalších dvou typů
farem.
Klíčová slova: kravské mléko, mastné kyseliny, palmitová, stearová, chov, pastva
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NOVÝ VEŘEJNÝ WEBOVÝ PORTÁL NUTRIVIGILANCE CZ
NEW PUBLIC WEB PORTAL NUTRIVIGILANCE CZ
Svatava Bischofová – Jiří Ruprich
Center for Health, Nutrition and Food, National Institute of Public Health in Prague,
Palackého 3a, 612 42 Brno

ABSTRACT
Center for Health, Nutrition and Food launched the new project called NUTRIVIGILANCE
CZ on the basis of the previous discussion with partners in the EU. A basic module for web
communication was created during the year 2014. It will serve the general public and also
professionals to convey information associated with negative health effects after consumption
of selected foods, especially those where is not sufficiently known history of safe use.
The project is primarily focused on "novel foods" but is not limited to them only. The beta
version of the web portal accessible at http://nutrivigilance.szu.cz was released at the
beginning of the year 2015. The aim of this project is to collect inputs for preventive
corrective action done by public health authorities. The project does not aim to compete with
the current professional work of other departments of National Institute of Public Health,
public health authorities or other supervisory authorities for food. The project should work in
cooperation with similar systems.
Keywords: food safety, health hazard, health risk, novel foods, food supplements, public
portal

INTRODUCTION
Center for Health, Nutrition and Food in Brno launched a new project called
NUTRIVIGILANCE CZ in the first half of the year 2014. The collection of information about
adverse health effects after consumption of selected foods, especially those where are not
historically known effects on the human organism, is the basis of the project that hereby
reacts on continuous expanding range of food products on market. Functional parent model
can be seen in existing pharmacovigilance system working under the control of the State
Institute
for Drug Control in the Czech Republic. This system consists of the collection of information
about the negative health effects after using medicinal products, which is mandatory by law.
Similar nutrivigilance systems are known in countries such as France and Italy, but there
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information

is

collected

only

from

medical

educated

professionals

(physicians,

pharmacists…). The Czech project NUTRIVIGILANCE CZ will be based on voluntary
reports not only from experts but also from the general public. The aim of this project is to
collect inputs for preventive and corrective action done by public health authorities.

WHAT IS NUTRIVIGILANCE AND WHICH TYPE OF FOOD IS FOLLOWED UP
We may translate a word nutrivigilance to the Czech language as „work related to the
collection, detection, assessment, monitoring and prevention of adverse effects seen after
consumption
of food products“. Selected foods, where effects on human organism are not sufficiently
historically known, will be monitored in this project. These include novel foods, dietary
supplements and foods with additives. Foods/drinks, which can cause foodborne infectious
diseases, are not a subject of the monitoring.

WHAT PROJECT NUTRIVIGILANCE CZ PROVIDES AND WHAT DOES NOT
The aim of this project is the collection of information about adverse health reactions to
certain types of foods and theirs analysis, that becomes the basis of incentives for preventive
and corrective measures implemented by the supervisory authorities (risk management),
health professionals and other professionals (health promotion, education) and scientists
(health risk assessment). The aim is certainly not to respond to each stimulus towards
supervisory authorities, to follow up with the issue of foodborne infectious diseases, to
duplicate information systems operated by the supervisory authorities, a mass communication
with consumers (the system is targeted to health problems for certain types of food) etc.

WEB PORTAL OF PROJECT NUTRIVIGILANCE CZ
The web portal was created as an IT instrument of the project NUTIRIVIGLANCE CZ. It will
be designed to collect information about adverse health reactions after consumption of
selected foods. The information will be collected from consumers as well as from the
professionals (physicians, pharmacists, dieticians…). The reports can be submitted either
electronically online or in written form. A beta version of system is available at
http://nutrivigilance.szu.cz since January 2015.
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Fig. 1: Appearance of homepage of web portal
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SOUHRN
Centrum zdraví, výživy a potravin spustilo na základě předchozí diskuze s partnery v EU
nový projekt s názvem NUTRIVIGILANCE CZ. V průběhu roku 2014 byl vytvořen základní
modul pro webovou komunikaci, pomocí kterého bude moci veřejnost (odborníci i laici)
sdělovat informace spojené s negativním zdravotním účinkem po konzumaci vybraných druhů
potravin, a to především těch, u kterých není dostatečně historicky známé působení na lidský
organizmus. Projekt vychází primárně z problematiky „potravin nového typu“, ale neomezuje
se jen na ně. Od počátku roku 2015 je pro tento účel dostupná beta verze webového portálu
na adrese http://nutrivigilance.szu.cz. Cílem tohoto projektu je sběr podnětů pro preventivní
a nápravná opatření vykonávaná orgány ochrany veřejného zdraví. Projekt nemá za cíl
přebírat současnou odbornou práci jiných pracovišť SZÚ, orgánů ochrany veřejného zdraví
nebo dalších dozorových orgánů pro potraviny. V této oblasti se předpokládá mezinárodní
spolupráce.
Klíčová slova: bezpečnost potravin, zdravotní nebezpečí, zdravotní riziko, potraviny nového
typu, doplňky stravy, veřejný portál
Contact address: Mgr. Svatava Bischofová, Center for Health, Nutrition and Food, National Institute of Public
Health in Prague, Palackého 3a, 612 42 Brno, e-mail: bischofova@chpr.szu.cz
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VLASTNOSTI STAPHYLOCOCCUS AUREUS
ZE SYROVÉHO KRAVSKÉHO MLÉKA
CHARACTERISTIC OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS
FROM RAW COW´S MILK
Kateřina Bogdanovičová 1 - Zora Šťástková1 - Karpíšková Renáta1,2
1

Ústav hygieny a technologie mléka, FVHE, VFU Brno
2

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Brno

ABSTRACT
This study is focused to map the occurrence of bacteriological risks in raw cow's milk. In
total, 233 samples of bulk tank milk from 40 farms were collected and investigated in
2012-2014 in the Czech Republic. The occurrence of the coagulase-positive staphylococci
(Staphylococcus aureus) was observed. S. aureus was detected in 79 samples (33.9%) of raw
cow's milk. The further examination of obtained S. aureus involved antimicrobial
susceptibility, resistance to oxacillin (methicillin) in S. aureus (MRSA) and detection of
enterotoxin encoding genes. In our study, only 22.1% of the investigated isolates of
Staphylococcus aureus were resistant to at least one antimicrobial agent. A total of 4 (4.2%)
MRSA isolates were obtained from 4 (10%) different farms. The presence of toxigenic strains
of S. aureus was detected in 40%. The results of this study confirm the presence of S. aureus
in raw milk. Information on public health hazards associated with the consumption of raw
milk should be extended to the potential consumers and drinking of untreated raw milk or
consuming of cheeses from raw milk should be avoided.
Keywords: entrotoxins, resistance, PCR, disk diffusion methtod, MRSA, mecA

ÚVOD
Bakteriální druh Staphylococcus aureus je považován za jeden z nejúspěšnějších lidských
patogenů dnešní doby. S. aureus je díky produkci celé řady toxických exoproteinů
a enterotoxinů v současné době jedním z nejvýznamnějších původců alimentárních intoxikací.
Také produkce dalších látek má schopnost vyvolat onemocnění člověka. K nebezpečí
významně přispívá i rozšiřování rezistentních kmenů S. aureus, především methicilin
rezistentních kmenů (MRSA). Cílem této práce je charakteristika izolátů Staphylococcus
aureus získaných ze syrového kravského mléka na území České republiky.
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MATERIÁL A METODIKA
Odběry vzorků syrového kravského mléka byly prováděny v období let 2012-2014,
na 40 mléčných farmách na území České republiky. Bazénové vzorky mléka o objemu 250 ml
byly odebírány do sterilních vzorkovnic a po převozu do laboratoře při teplotě 4 ± 1 °C
bylo ihned zpracováno. Celkem tak bylo odebráno a vyšetřeno 233 vzorků syrového
kravského mléka.
Přítomnost baktérií Staphylococcus aureus byla prováděna podle ČSN EN ISO 6888-1.
Vzorky mléka (25 ml) byly odebrány do sterilních odměrných válců a naředěny s 225 ml
pufrovanou peptonovou vodou (OXOID, UK). Po pomnožení při teplotě 37 °C po dobu
24 hodin následovala kultivace s použitím média Baird-Parker (OXOID, UK). Identifikace
izolátů byla provedena pomocí biochemického testu volné koagulázy a konfirmace
suspektních kmenů S. aureus byla provedena metodou polymerázové řetězové reakce (PCR),
a to detekcí specifického úseku SA442 (Martineau et al., 1998).
Antibiotická rezistence baktérie S. aureus byla testována pomocí standardní diskové difuzní
metody na Mueller-Hinton agaru (OXOID, UK), podle metodiky CLSI (2012a).
Diskovou difúzní metodou byla testována rezistence k 14 terapeuticky významným
antimikrobiálním látkám zahrnující oxacilin (1 µg), tetracyklin (30 µg), erytromycin (15 µg),
chloramfenikol (30 µg), ko-trimoxazol (25 µg), ampicilin/klavulanová kyselina (20/10 µg)
klindamycin (2 µg), gentamycin (10 µg), ciprofloxacin (15 µg), vankomycin (30 µg),
teikoplanin (30 µg), rifampicin (5 µg), cefoxitin (30 µg) a cefotaxim (30 µg) (Oxoid VB).
Na základě velikosti inhibičních zón, byly izoláty vyhodnoceny jako citlivé, intermediálně
rezistentní nebo rezistentní dle kritérií uvedených v CLSI (2012b).
U izolátů byla provedena detekce genů kódujících tvorbu enterotoxinů, k tomu byla použita
multiplex PCR s možností detekce genů sea-sej (Monday et al., 1999) a dále mecA genu,
který kóduje rezistenci k methicilinu (Secchi et al., 2008).

VÝSLEDKY A DISKUZE
V mikrobiologické kvalitě syrového kravského 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 baktérie S. aureus opakovaně.
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Bakteriální druh Staphylococcus aureus byl detekován při mikrobiologickém rozboru
u 79 vzorků (33,9%). Celkem bylo získáno 95 izolátů S. aureus. K podobným výsledkům
došli ve studii Karpíšková R. a kol. (2011), ve které byla v syrovém mléce prováděna detekce
vybraných původců alimentárního onemocnění. Celkem 56,6% vyšetřovaných vzorků
syrového kravského mléka z mléčných automatů v ČR bylo pozitivních na přítomnost
baktérie Staphylococcus aureus.
Globálním problémem 21. století je zvyšující se trend výskytu kmenů rezistentních
k antimikrobiálním látkám. Na základě této skutečnosti byla zvýšená pozornost věnována
výskytu methicilin rezistentních kmenů S. aureus, které vykazují rezistenci k oxacilinu
a k ostatním beta-laktamovým antibiotikům (Bergerová et al., 2006). U kmenů S. aureus
je šíření antibiotické rezistence velmi významné, a to především v léčbě stafylokokových
infekcí (Ito et al., 2003). V naší studii bylo pouze 22,1% vyšetřovaných izolátů baktérie
Staphylococcus aureus rezistentních k minimálně jedné antimikrobiální látce. Nejvyšší
rezistence byla zaznamenána k ampicilinu (12,6%) a tetracyklinu (10,5%). Naopak
ke ko-trimoxazolu, teikoplaninu a rifampicinu námi vyšetřované izoláty S. aureus vykazovaly
citlivost. Výsledky diskové difúzní metody jsou znázorněny v Tabulce č. 1.
Tabulka č. 1. Rezistence baktérie Staphylococcus aureus k antimikrobiálním látkám

Antimikrobiální látka

Obsah disku [μg]

S. aureus (n=95)
n

%

Oxacilin (OX)

1 µg

4

4,2

Tetracyklin (TE)

30 µg

10

10,5

Erytromycin (E)

15 µg

3

3,2

Chloramfenikol (C)

30 µg

1

1,1

Amoxicilin (AMC)

30 µg

12

12,6

Klindamicin (DA)

2 µg

3

3,2

Vankomycin (VA)

30 µg

2

2,1

Teikoplanin (TEC)

30 µg

1

1,1

Rifampicin (RD)

5 µg

3

3,2

Cefoxitin (CIP)

30 µg

1

1,1

Cefotaxim (CTX)

30 µg

4

4,2
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V současné době představuje velký problém výskyt methicilin rezistentních kmenů S. aureus
– MRSA. Již několik let dochází ke sledování výskytu těchto kmenů v oblasti veterinárního
lékařství, zejména u potravinových zvířat (Šťástková et al., 2008). Na čtyřech (10%)
námi vyšetřovaných farmách byly detekovány kmeny MRSA nesoucí mecA gen, který kóduje
rezistenci k antibiotiku methicilinu. Celkem byly získány 4 (4,2%) izoláty MRSA.
Staphylococcus aureus má výraznou schopnost přizpůsobit se podmínkám životního prostředí
a rychle se stává odolným vůči většině antibiotik (Mc Callum et al., 2010).
Velký význam pro bezpečnost potravin má výskyt termostabilních enterotoxinů. Murphy
et al., (2010) izolovali S. aureus z kravského, ovčího a kozího mléka a mléčných filtrů
a v polovině případů šlo o toxinogenní kmeny. Zouharová et al., (2008) detekovali přítomnost
enterotoxigenních kmenů S. aureus v syrovém mléce dodaném ke zpracování a produkci
mléčných výrobků v České republice. Ze 440 cisternových vzorků mléka byl nalezen
S. aureus v 15,9% a geny pro produkci SEs byly detekovány v 55,7% izolátů. V naší studii
byla přítomnost toxigenních kmenů 40%. V syrovém kravském mléce byly u 38 izolátů
S. aureus zjištěny geny sec v 5,3% a sed v 18,4%, geny sea v 10,5%, seb v 13,2% . Geny see
nebyly identifikovány. Vedle klasických SEs (SEA až SEE), které způsobují přes 95%
stafylokokových alimentárních intoxikací (Cremonesi et al., 2005) byly detekovány
také enterotoxiny SEG, SEH, SEI a SEJ. Obvykle je zaznamenáván výskyt dvojice genů seg
a sei současně, i když jsou popsány případy, kdy se vyskytoval pouze jeden z uvedených genů
(Ercolini et al., 2004). V naší práci byly zjištěny geny seg v 30,4%, v kombinacích s genem
sei. Gen seg se vyskytoval pouze u 3,8% izolátu. Geny seh byly detekovány u 2,5%
enterotoxigenních izolátů S. aureus a byly zjištěny vždy v kombinacích s genem sed.
Přítomnost genu zodpovědného za produkci některého z enterotoxinů však ještě neznamená,
že stafylokokový enterotoxin bude také produkován (Sharma et al., 2000). Podrobnější
informace o výskytu enterotoxinů jsou uvedeny v Tabulce č. 2. Výskyt enterotoxigenních
baktérií S. aureus představuje potenciální zdravotní riziko pro spotřebitele, a to zejména
při nesprávné manipulaci s potravinami a jejich uchovávání za nevhodných teplotních
podmínek.
Tabulka č. 2. Výskyt Staphylococcus aureus s produkcí stafylokokových enterotoxinů
Kombinace toxinů

Staphylococcus aureus

Farmy

n

%

A

1

1,3

U

A, D

2

2,5

J (1), KK (1)
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A, D, H

1

1,3

KK

B

5

6,3

J (4), W (1)

C

1

1,3

X

C, G, I

1

1,3

A

D

1

1,3

FF

D, G, I

1

1,3

KK

D, H

2

2,5

FF

G

3

3,8

KK (2), H

G, I

22

27,8

N (1), Q (9), T (1), V (3), AA
(1), EE (1), JJ (2), KK (4)

ZÁVĚR
Výsledky této studie potvrzují výskyt baktérie Staphylococcus aureus v syrovém kravském
mléce. Na základě možného nebezpečí vzniku alimentárních intoxikací způsobených
stafylokokovými enterotoxiny je monitorování výskytu S. aureus a jeho enterotoxinů
důležitým krokem při kontrole kvality a bezpečnosti potravin. Ze studie vyplývá fakt,
že konzumace syrového mléka a výrobku z něj připravených není pro spotřebitele bezpečná
a tepelná úprava syrového mléka před jeho konzumací má zásadní význam.
PODĚKOVÁNÍ
Tato studie vznikla za finanční podpory NAZV KUS QJ 1230044.
SOUHRN
Bakteriální druh Staphylococcus aureus je považován za jeden z nejúspěšnějších lidských
patogenů dnešní doby. V naší práci byla baktérie S. aureus detekována při mikrobiologickém
rozboru u 79 vzorků (33,9%). Světovým problémem 21. století se stává výskyt patogenních
mikroorganismů, které získaly rezistenci na běžně používaná antibiotika. V naší studii
bylo 22,1% vyšetřovaných izolátů baktérie Staphylococcus aureus rezistentních k minimálně
jedné antimikrobiální látce. Na čtyřech (10%) námi vyšetřovaných farmách byly detekovány
kmeny MRSA produkující mecA gen, který kóduje rezistenci k antibiotiku methicilinu.
Celkem byly získány 4 (4,2%) izoláty MRSA. Z hlediska mikrobiologie potravin, je důležitou
vlastností S. aureus schopnost produkce termostabilních enterotoxinů způsobujících
alimentární intoxikace. Přítomnost toxigenních kmenů S. aureus byla detekována v 40%. S.
aureus je hlavním agens způsobujícím mastitidy u mléčného skotu. Z tohoto důvodu mohou
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mléko a mléčné výrobky představovat zvýšené riziko pro konzumenty. Z našich výsledků
je patrné, že prevalence baktérií S. aureus v mléce hospodářských zvířat je poměrně vysoká.
Prevalence toxinogenních kmenů byla nižší, nicméně i přesto zůstává S. aureus v současnosti
jedním z hlavních původců alimentárních intoxikací.
Klíčová slova: entrotoxiny, rezistence, PCR, disková difúzní metoda, MRSA, mecA
LITERATURA
BERGEROVÁ, T., HEDLOVÁ, D., JINDRÁK, V., et. al. Doporučený postup pro kontrolu
výskytu kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k oxacilinu (MRSA) a s jinou
nebezpečnou antibiotickou rezistencí ve zdravotnických zařízeních. Zprávy CEM, 2006, roč.
15, příloha 1, p. 1-11.
CREMONESI, P., LUZZANA, M., BRASCA, M., MORANDI, S., LODI, R., VIMERCATI,
C., AGNELLINI, D., CARAMENTI, G., MORONI, P., CASTIGLIONI, B. Development of a
multiplex PCR assay for the identification of Staphylococcus aureus enterotoxigenic strains
isolated from milk and dairy products. Mol Cell Probes, 2005, vol. 19, p. 299-305.
ERCOLINI, D., BLAIOTTA, G., FUSCO, V., COPPOLA, S. PCR-based detecti- on of
enterotoxigenic Staphylococcus aureus in the early stages of raw milk cheese making. Journal
of Applied Microbiology, 2004, vol. 96, p. 1090-1096.
GOÑI, P., VERGARA, Y., RUI, J., ALBIZU, I., VILA, J., GÓMEZ-LUS, R. Antibiotic
resistance and epidemiological typing of Staphylococcus aureus strains from ovine and rabbit
mastitis. International Journal of Antimicrobial Agents. 2004, vol. 23, p. 268-272.
ITO, T., OKUMA, K., MA, X. X., YUZAWA, H., HIRAMATSU, K. Insights on antibiotic
resistance of Staphylococcus aureus from its whole genome: Genomic island SCC. Drug
Resistance Updates. 2003, vol. 6, p. 41-52.
KARPÍŠKOVÁ, R., KOLÁČKOVÁ, I., VYLETĚLOVÁ, M., JANŠTOVÁ, B. ,,Mléčné
automaty“-nálezy původců alimentárních onemocnění v syrovém mléce. SZÚ, PRAHA:
ZPRÁVY CEM, 2011., vol. 20, p. 212–214.
MARTINEAU, F., PICARD, F. J., ROY, P. H., OUELLETTE, M., BERGERON, M. G.
Species-Specific and Ubiquitous DNA-Based Assays for Rapid Identification of
Staphylococcus aureus. Journal of Clinical Microbiology. 1998, vol. 36, p. 618-623.
MC CALLUM, N., BERGER-BACHI, B., SENN, M. M. Regulation of antibiotic resistance
in Staphylococcus aureus. International Journal of Medical Microbiology. 2010, vol. 300, p.
118-129.
76

MONDAY, S. R., BOHACH, G. Use of multiplex PCR to detect classical and newly
described pyrogenic toxin genes in staphylococcal isolates. Journal of Clinical Microbiology,
1999, vol. 37, p. 3411-3414.
MURPHY, B. P, O´MAHONY, E., BUCKLEY, J. F., O´BRIEN, S., FANNING, S.
Characterization of Staphylococcus aureus isolated from dairy animals in Ireland. Zoonose
Public Health, 2010, vol. 57, p. 249-257.
SECCHI, C., ANTUNES, A. L. S., PEREZ RODRIGUES, L. S., CANTARELLI, V. V.,
D´AZEVEDO, P. A.. Identification and Detection of Methicillin Resistance in NonEpidermidis Coagulase-Negative Staphylococci. Brazilian Journal of Infectious Diseases.
2008. vol. 12, p. 316-320.
SHARMA, N. K., REES C. E. D., DODD, C. E. R. Development of a single-reaction
multiplex PCR toxin typing assay for Staphylococcus aureus strains. Applied and
Environmental Microbiology, 2000, vol. 66, p. 1347-1353.
ŠŤÁSTKOVÁ, Z., MIŠUROVÁ, L., POSPÍŠILOVÁ, M., KARPÍŠKOVÁ, R. Výskyt
meticilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v chovu koz. In Sborník Konference
mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Brno: VFU, 2008, p. 28-30. ISBN 97880-7305-038-2.
USA. Clinical and Laboratory Standards Institute: Performance Standards for Antimicrobial
Disk Susceptibility Tests; Approved Standard - Eleventh Edition. Wayne, PA, 2012a
USA. Clinical and Laboratory Standards Institute: Performance Standards for Antimicrobial
Susceptibility Testing; Twenty-Second Informational Supplement. Wayne, PA, 2012b.
ZOUHAROVÁ, M., RYŠÁNEK, D. Multiplex PCR and RPLA Identification of
Staphylococcus aureus enterotoxigenic strains from bulk tank milk. Zoonoses and Public
Health, 2008, vol. 55, p. 313-319.
Kontaktní adresa: Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ústav hygieny a technologie mléka, FVHE VFU Brno,
Palackého 1-3, 612 42 Brno, Česká republika, e-mail: H12019@vfu.cz

77

VLIV TEPELNÉHO OPRACOVÁNÍ NA MIGRACI DI-N-BUTYL FTALÁTU
A DI-2-ETHYLHEXYL FTALÁTU Z OBALŮ DO MASNÝCH VÝROBKŮ
INFLUENCE OF THERMAL PROCESSING ON MIGRATION DI-N-BUTYL
PHTHALATE AND DI-2-ETHYLHEXYL PHTHALATE FROM PACKAGING
FILMS TO MEAT PRODUCTS
Soňa Bogdanovičová – Alžbeta Jarošová
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
The report is focused on determining the level of di-n-butyl phthalate (DBP) and di-2ethylhexyl phthalate (DEHP) in materials used for packaging meat products and monitoring
the extent of PAE migration into meat products after thermal treatment. 5 samples of
packages were analysed with a sample of about 1 dm2 taken from each package and subjected
to double analysis (a total of 10 analyses done). The DBP concentration ranged from 4,35
to 23,95 µg.dm-2 and that of DEHP was between 0,3 and 103,33 µg.dm-2. Analysed packages
were subsequently used for monitoring the phthalate migration into the product due to thermal
treatment. A meat product was manufactured - the "Gothaer salami" type - and analysis was
made of the batter with subsequent detection of phthalates in the product following thermal
treatment, this being carried out by maintaining temperature of 70 °C in the product core for
10 minutes. The objective of this study was to find out whether the content of the monitored
phthalates in the packages of meat products and subsequent migration of phthalates into the
meat product was in compliance with the limit provided in the Regulation of the Commission
(EU) No. 10/2011 on materials and articles of plastics intended for food contact and whether
or not it was posing any serious health risk for consumers.
Keywords: package, Gothaer salami, phthalic acid esters, thermal treatment, migration limit

ÚVOD
Estery kyseliny ftalové (PAE – phthalic acid esters) jsou skupinou chemických kongenerů,
které se důsledkem hojné produkce a všestrannému využití staly všudypřítomnými
a významnými kontaminanty životního prostředí (Koch et al., 2003). Jejich molekula
obsahuje většinou dva nelineární alifatické řetězce v poloze o- (ortho). Jedná se o kapaliny
čirého, olejovitého, nehořlavého charakteru bez zápachu, s nízkou tenzí par a vysokým bodem
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varu. Estery s delším postranním řetězcem, např. di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP) jsou lipofilní,
a proto jsou málo rozpustné ve vodě (Wagner et al., 2009).
Ftaláty jsou požívané především jako plastifikátory neboli změkčovadla při výrobě
plastických hmot (Wormuth al., 2006). Enviromental Protection Agency (EPA) v USA
zařadila šest esterů kyseliny ftalové mezi prioritní rizikové polutanty (znečišťující látky). Patří
k nim dimethyl ftalát (DMP), diethyl ftalát (DEP), di-n-butyl ftalát (DBP), di-2-ethylhexyl
ftalát (DEHP), di-n-octyl ftalát (DOP) a dibutylbenzyl ftalát (BBP) (Gajdůšková et al., 1996).
Ftalátová změkčovadla nejsou v materiálu pevně vázány kovalentní vazbou, proto se pomalu
uvolňují do okolního prostředí těkáním, vyluhováním nebo migrací (Wormuth et al., 2006).
Velké množství ftalátů se uvolňuje nejenom během užívání, ale i při nakládání s plastovými
odpady (uložení na skládky, spalování) (Teuten et al., 2009). Nevhodná likvidace
těchto výrobků přispívá k uvolňování PAE do prostředí, kde dochází ke kontaminaci ovzduší,
půdního prostředí nebo vodních zdrojů. Dochází tak zhruba k 63%-nímu úniku. Hlavní
znečišťovanou částí životního prostředí je půda (77 %) a následně voda (21 %). Tyto faktory
zvyšují riziko kontaminace potravinových surovin a potravního řetězce člověka (Pejnenburg,
Struijs, 2006).
Potraviny mohou být kontaminovány buď primárně v průběhu prvovýroby, v důsledku
kontaminace vody, půdy a ovzduší nebo sekundárně v průběhu následného zpracování
a veškeré manipulace s nimi (Corea-Tellez et al., 2008). Hlavním zdrojem kontaminace
potravin jsou materiály, se kterými přichází potraviny do kontaktu (Wagner, Oehlmann,
2009). Tyto materiály musí splňovat požadavky dané Nařízením komise (EU) č. 10/2011,
o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, které definuje migrační
a specifický limit.
Migrační limit (ML) je maximální přípustné množství složek obalu, které se při vyluhovací
zkoušce uvolní do potraviny, nebo do simulantu potraviny vztažené na jednotku plochy
plastového obalu nebo jednotku hmotnosti potraviny nebo simulantu potraviny. Plasty
a plastové výrobky nesmějí do potravin 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.
Specifický migrační limit (SML) je nejvyšší povolené množství látky přecházející z obalu
do potraviny, na potravinu nebo do simulantu. SML do simulantu potravin je pro BBP
(30 mg.kg-1), DEHP (1,5 mg.kg-1) a DBP (0,3 mg.kg-1) (Nařízení č. 10/2011).
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K expozici člověka ftalátům může dojít orálně (z potraviny nebo vody), inhalačně (z ovzduší),
dermální absorpcí nebo parenterální aplikací (Cory-Slechta, 2008). Díky lipofilnímu
charakteru ftalátů může také docházet k akumulaci z krmiva a z prostředí v živočišných
tkáních, svalovině a tuku, což vede k dalšímu potenciálnímu ohrožení řetězce a tím i člověka
(Rhind et al., 2007).
Akutní toxicita PAE je relativně nízká, ale neustále běžící výroba vystavuje populaci
chronickému působení (Jarošová et al., 1999). Dlouhodobé účinky na živý organismus
jsou předmětem výzkumu v mnoha laboratořích. Při chronickém příjmu vykazují ftaláty
teratogenní a karcinogenní účinky a mohou ovlivnit i reprodukční schopnost organismu
(Borchers et al., 2010). V krátkodobých nebo dlouhodobých studiích hlodavců byly zjištěny
v závislosti na dávce nežádoucí účinky na játrech, ledvinách a pro vybrané ftaláty také
ve tkáni štítné žlázy a varlatech (David, Gans, 2003). Významné rozdíly byly detekovány
u různých druhů a mezi samci a samicemi. Všechny ftaláty byly negativně testovány
na mutagenitu a genotoxicitu. Co se týče karcinogenity, aktivita DEP je sporná, u DINP
nebyly získány žádné stopy, DBP se zdá být jako nádor-podporující a expozice DEHP
způsobila hepatocelulární karcinom u hlodavců spolu s různými ostatními hepatocelulárními
efekty jako je proliferace peroxizomů a mitochondrií, proliferace jaterní tkáně a suprese
apoptózy. 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 analyzovány na Ústavu technologie potravin Mendelovy
univerzity v Brně. Z každého obalu (n=5) byl odebrán vzorek o velikosti 10 cm2 a následně
analyzován duplicitně (10 analýz).
Vzorky byly louhovány ve směsi rozpouštědel n-hexan:dichlormethan (1:1) po dobu 72 hodin
a

následně

třikrát

byly přefiltrovány,

extrahovány
odpařeny

na

(60,

30,

rotační

30

minut).

vakuové

Spojené

odparce

a

extrakční

dosušeny

podíly

dusíkem.

Poté byl extrakt převeden pomocí hexanu (5 ml) do vialek a odstředěn. Vrchní část extraktu
(1,5 ml) byla odebrána a dosušena dusíkem. Vzorky se opět odstředily, odebrala se vrchní
vrstva extraktu (1,5 ml) a rovněž dosušila se dusíkem. Následně se vialky doplnily
acetonitrilem na objem 1 ml. Pokud byly extrakty zabarvené či zakalené, tak byly přečištěny
kyselinou sírovou.
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Dílo masných výrobků bylo vyrobeno a následně plněno do obalů v poloprovozních
podmínkách Ústavu technologie potravin, Agronomické fakulty, MENDELU v Brně.
Analýza DBP a DEHP u vzorku díla a masných výrobků byla provedena dle metody Jarošová
et al., (1999). Odebrané vzorky se zamrazily a následně se lyofilizovaly. Estery kyseliny
ftalové se ze vzorku třikrát extrahovaly (60, 30, 30 minut) organickým rozpouštědlem
n-hexan:aceton (1:1). Spojené extrakční podíly byly přefiltrovány, odpařeny na rotační
vakuové odparce a dosušeny dusíkem. Vzorky byly následně separovány pomocí gelové
permeační chromatografie. Takto připravené vzorky se přečistily koncentrovanou kyselinou
sírovou, došlo odstředění a odebraní vrstvy extraktu, která se dosušila dusíkem. Přečištění
koncentrovanou kyselinou sírovou došlo ve třech opakováních. Dosušené vzorky se doplnily
acetonitrilem na objem 1 ml.
Ftaláty se stanovily metodou HPLC s UV detekcí při vlnové délce 224 nm, kolonou
ZorbaxEclipse XDB-C8, 150x4,6 mm, 5 µm (Agilent Technologies, USA). Nástřik vzorků
na koloně byl v množství 10 µl. Výsledné koncentrace byly vypočítané na základě kalibrační
křivky v software AgilentChemstationfor 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 v programu Microsoft Office Excel 2007.

VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledné koncentrace DBP a DEHP jsou vyjádřeny v µg.dm-2 plochy vzorku, a jsou uvedeny
v Tab 1. Hodnoty koncentrace DBP v jednotlivých vzorcích se pohybovaly v rozmezí od 4,35
do 23,95 µg.dm-2 povrchu vzorku a koncentrace DEHP se pohybovaly v rozmezí od 0,3
do 103,33 µg.dm-2 povrchu vzorku. Analyzované obaly jsou v souladu s limitem celkové
migrace na jednotku plochy uvedeným v Nařízení komise (EU) č. 10/2011 (max. 10 mg.dm-2
povrchu materiálu nebo výrobku).
Pro sledování migrace ftalátů z obalů do masných výrobků byly vybrány textilní barevné
obaly, které jsou určené na balení vařených masných výrobků. Ftaláty byly vzhledem
k předchozí analýze obsaženy s největší pravděpodobností v potiskových barvách.
V předchozích

studiích

jsme

prokázali

proměnlivost

obsahu

ftalátů

v potištěných

a nepotištěných částech obalů. Bylo analyzováno 17 vzorků obalů, kdy ve 13-ti vzorcích
byl stanoven vyšší obsah DBP+DEHP u obalů s potiskem a pouze ve 4 vzorcích byl stanoven
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nepatrně vyšší obsah ftalátů u obalů bez potisku. V potištěné části byla ve většině případů
koncentrace vyšší, pravděpodobně v důsledku přídavku PAE do potiskových barev
(Bogdanovičová et al., 2014)
Migrace ftalátů je ovlivněna řadou faktorů, a to především druhem polymerního materiálu,
teplotou skladování, přítomností bílkovin a tuků v potravině, délkou skladování a dalšími
faktory. Analyzované obaly byly použity na balení tepelně opracovaného masného výrobku
typu Gotjajský salám, vyrobeného na Ústavu technologie potravin, Mendelovy univerzity
v Brně. Pro každý obal bylo vyrobeno 6 vzorků salámů. Byla provedena analýza díla (n=6)
před balením výrobku a analýza masného výrobku po tepelném opracování. Každý odběr
byl proveden v 6-ti opakováních. Celkem bylo vyrobeno a zabaleno 30 vzorků. Vzorky
byly skladováný při teplotě 4 °C. Obsah tuku v masném výrobku byl 30 %. Stanovení ftalátů
probíhalo pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s kolonou Zorbax
Eclipse C8 s UV detekcí při vlnové délce 224 nm, kdy nástřik vzorků na kolonu byl proveden
ve dvou opakováních. Celkový počet výsledků pro detekci migrace DBP a DEHP z obalů
do potravin byl 72 (60 výsledků z analýzy masných výrobků + 12 výsledků z analýzy díla).
S ohledem na specifický migrační limit pro DBP (max. 0,3 mg.kg-1 simulantu potravin) a
pro DEHP (max. 1,5 mg.kg-1 simulantu potravin) by nesplňovaly 4 analyzované vzorky výše
uvedené nařízení. Tyto hodnoty jsou uvedeny v µg.g-1 a následně znázorněny v Tab 1. Je to
vzorek č. 1, 3, 4 a 5, který již po tepelném ošetření (70 °C po dobu 10 minut v jádře) masného
výrobku, které je dané Vyhláškou č. 326/2001 Sb., nesplňuje specifické migrační limity.
Tab 1. Koncentrace DBP a DEHP (µg.dm-2) a koncentrace DBP a DEHP v díle a ve vzorcích
masných výrobků po tepelném ošetření (µg.g-1)
číslo
vzorku

obsah PAE

dílo

masný výrobek po

v obalech

(před balením)

tepelném opracování

DBP

DEHP

DBP

µg.dm-2

DEHP

DBP

µg.g-1

DEHP
µg.g-1

1

4,35

19,1

0

0

0,4

0,58

2

8,26

16,79

0

0

0,16

1,46

3

23,95

103,33

0

0

0,06

1,67

4

15,09

26,54

0

0

0,27

2,37

5

5,26

0,3

0

0

0,32

1,91
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ZÁVĚR
Cílem studie byl monitoring esterů kyseliny ftalové v obalech používaných na balení
masných výrobků a sledování úrovně migrace PAE do masných výrobků po tepelném
opracování.
Koncentrace DBP se pohybovala v rozmezí od 4,35 do 23,95 µg.dm-2 povrchu vzorku
a koncentrace DEHP se pohybovaly v rozmezí od 0,3 do 103,33 µg.dm-2 povrchu vzorku.
Analyzované obaly jsou v souladu s limitem celkové migrace na jednotku plochy uvedeným
v Nařízení komise (EU) č. 10/2011 (max. 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. Nařízení komise (EU) č. 10/2011 rovněž definuje
specifický migrační limit, který je určený pro námi detekovaný DEHP: max. 1,5 mg.kg-1
a DBP: max. 0,3 mg.kg-1. Na základě těchto limitů byl proveden monitoring migrace PAE
z obalů do potravin s úmyslem stanovit, zda migrace ftalátů nepřekračuje specifický migrační
limit. S ohledem na specifický migrační limit 4 analyzované vzorky již po tepelném
opracování (70 °C po dobu 10 minut v jádře) nesplňují legislativní limity. Námi provedená
analýza potvrzuje, že migrace ftalátů je ovlivněna tepelným opracováním.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce vznikla za podpory Interní grantové agentury Agronomické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně projekt IP 10/2014 a IP 32/2015.
SOUHRN
Práce je zaměřena na stanovení obsahu di-n-butyl ftalátu (DBP) a di-2-ethylhexyl ftalátu
(DEHP) v obalech používaných na balení masných výrobků a sledování úrovně migrace PAE
do masných výrobků po tepelném opracování. Bylo analyzováno 5 vzorků obalů,
kdy z každého obalu byl odebrán vzorek o velikosti 1 dm2 a následně analyzován duplicitně
(10 analýz). Koncentrace DBP se pohybovala v rozmezí od 4,35 do 23,95 µg.dm-2
a koncentrace DEHP v rozmezí od 0,3 do 103,33 µg.dm-2. Analyzované obaly byly dále
použity na sledování migrace ftalátů do výrobku vlivem tepelného opracování. Byl vyroben
masný výrobek typu Gothajský salám, u kterého došlo k analýze díla a následně k detekci
ftalátů v masném výrobku po tepelném opracovní, teplotou 70°C po dobu 10 minut v jádře
výrobku. Stanovení ftalátů probíhalo pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie
(HPLC)

s kolonou

Zorbax

Eclipse

C8

a UV detekcí
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při

vlnové

délce

224 nm.

Cílem této studie bylo zjistit, zda obsah sledovaných ftalátů v obalech na masné výrobky
a jejich následná migrace do masného výroku je v souladu s limitem uvedeným v Nařízení
komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
a nepředstavuje pro spotřebitele závažné zdravotní riziko.
Klíčová slova: obal, Gothajský salám, estery kyseliny ftalové, tepelné opracování, migrační
limit
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RELATIONSHIP BETWEEN SUSHI INGREDIENTS PORTIONS
AND NUTRITIONAL STATUS OF NIGIRI SUSHI
PREPARED WITH DIFFERENT SEAFOODS
Đorđević Đani – Buchtová Hana
Department of Meat Hygiene and Technology, FVHE, VFU, Palackého 1/3, 612 42 Brno

ABSTRACT
The aim of this study was to establish portions of ingredients in nigiri sushi and crude protein
content. The research was carried out by using 108 pieces of nigiri sushi prepared with
salmon (Salmo salar), tuna (Thunnus obesus) and shrimp (Penaeus vannamei). The results
indicate that the highest portion of seafood was in nigiri tuna (37.48 ± 3.79 %), while the
highest portion of rice was in nigiri shrimp (79.72 ± 6.19 %). As expected, nutrition
composition of nigiri sushi is highly influenced by rice/seafood ratio, and due to the highest
portion of fish nigiri tuna had the highest protein content (104.14 ± 16.77 g/kg). The research
emphasized that it is not easy to make standardized nigiri sushi with same rice/wasabi/seafood
ratio.
Key words: nigiri sushi, ingredients portions, protein content, size standardization

INTRODUCTION
Sushi is a traditional Japanese meal which is consisted mostly of raw seafood and acidified
rice. From 1970 sushi has been started to be consumed in countries in which it had never been
presented before. Firstly, many sushi restaurants opened in bigger eastern coastal cities in the
U.S.A and then sushi restaurants opened in European cities (Lorentzen et al., 2012). Sushi is
the proof how even one particular meal can become global commodity due to globalism. It
could be said that sushi meal is the global commodity because there is estimation that sushi
selling in worldwide restaurants worth as much as hundreds millions of dollars (Sakamoto and
Allen, 2011).
The word sushi technically means the finger size of raw fish on the piece of rice with vinegar.
The origin of sushi is not certain. Some historical facts are pointing out that sushi is first time
mentioned in Chinese dictionary in the 2nd century AD, where it is described as salted fish
meat in rice, after it had been fermented. Other data indicates that sushi origin was in South
East Asia. It is also not clear what kind of rice was used for sushi preparation, polished or
unpolished rice. In 8th century sushi was introduced into Japan. At that time the only solution
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for fish preservation was fermentation and it was done in the way that fish fillets were pressed
between salt layers and left for month to ferment. After some time it was discovered that fish
fermentation can be finished much faster by putting fish fillets in rice soaked in vinegar.
Fermentation in this way was finished within few days. At the beginning people were
throwing the rice used for fish fermentation but during periods of food shortages and famine
people started to eat also rice and sushi as we know today was developed (De Silva and
Yamao, 2006).
Sushi is considered a healthy meal in Japan as well as outside of Japan because it is low
caloric meal; it contains low amounts of fat and cholesterol. Higher amounts of vitamins and
minerals are present in sushi. The consumers of sushi meals can increase their fish meat
intake which is high in proteins and fat composition that is represented with higher amounts
of omega-3 fatty acids. Fish meat also contains higher content of vitamin A, D and Bcomplex, phosphorus, magnesium, iodine and iron. The majority of sushi consumers think
that sushi is healthy because it contains fish, but other ingredients of sushi are also good
source of vitamins and minerals, such as seaweeds, ginger and wasabi. Ginger and wasabi
have antibacterial properties and ginger helps to strengthen immune system against cold and
flu. Wasabi is the good source of vitamin C (De Silva and Yamao, 2006).
The aim of the research was to establish portions of ingredients in nigiri sushi prepared with
different seafood (Salmo salar, Thunnus obesus, Penaeus vannamei) and crude protein
content (whole one piece of nigiri sushi, rice and seafood).

MATERIALS AND METHODS
The study was carried out by using samples of nigiri sushi prepared with salmon (Salmo
salar), tuna (Thunnus obesus) and shrimp (Penaeus vannamei). The number of investigated
samples was in total 108 pieces of nigiri sushi.
Weight parameters (accurate to 0.00 g) were obtained by weighing on the equipment
PionnerTH (Ohaus corp., China). Proportion (in %) of nigiri sushi components (rice, seafood,
wasabi) on a total weight was calculated according to the formula: (weight of component /
weight of all nigiri portion) x 100.
The crude protein (CP) content (ČSN ISO 937:1978) was determined as the amount of
organically bound nitrogen (recalculating for the whole sushi using coefficients for fish
f 1 = 6.25; for rice f 2 = 5.95; according to portions of rice and seafood percentages in the
whole nigiri sushi) using the analyzer Kjeltec 2300 (FOSS Tecator, Höganäs, Sweden).
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Statistical significance at P<0.05 was evaluated using t-test and one-way ANOVA analysis of
variance. Post hoc Tukey test was used for finding difference among groups. Statistical
analyses were done using IBM SPSS Statistics 20 software.

RESULTS AND DISCUSSION
Nigiri sushi is served in restaurants in pairs and consists of piece of raw fish (seafood) on top
of vinegared ball rice (Celeste and Schultz, 2007). Sushi chefs are trying to make sushi pieces
as standardized as possible, but from the Table 1. It can be seen that there are differences
among weights of rice, seafood and even wasabi between nigiri sushi prepared with salmon,
tuna and shrimp.

Table 1. Nutrition composition of nigiri sushi with salmon, tuna and shrimp
Nigiri shrimp

Nigiri salmon

Nigiri tuna

Atlantic Salmon

Bigeye tuna

(Salmo salar)

(Thunnus obesus)

Central American
Shrimp
(Penaeus vannamei)

Weights parameters of nigiri sushi (one piece)
whole nigiri sushi

rice

g

38.08 ± 2.58b

38.44 ± 2.68b

31.27 ± 4.47a

g

25.52 ± 1.93a*

23.95 ± 2.39b

24.69 ± 1.36

67.00 ± 4.07

62.25 ± 3.79

79.72 ± 6.19

203.86 ± 15.42

191.61 ± 19.11

197.52 ± 10.88

%
8 pieces

seafood

g

b

12.52 ± 2.05

a

14.39 ± 1.57

5.89 ± 0.85c

%

32.82 ± 4.10

37.48 ± 3.79

18.99 ± 2.79

100.26 ± 16.38

115.08 ± 12.57

47.13 ± 6.81

8 pieces
wasabi

g

a

0.07 ± 0.05

b

0.10 ± 0.04

0.10 ± 0.05b

%

0.18 ± 0.13

0.27 ± 0.10

0.31 ± 0.16

Proteins content in nigiri suhi
Proteins
(whole sushi)
Proteins – one
piece sushi
Proteins – 8 pieces
sushi meal
Proteins
(rice)
Proteins
(seafood)

g/kg

84.20 ± 10.20b

104.14 ± 16.77a

56.09 ± 17.36c

g

3.21 ± 0.22

4.00 ± 0.28

1.75 ± 0.25

g

25.65 ± 1.74

32.02 ± 2.23

14.03 ± 2.01

g/kg

29.23 ± 3.91b

33.80 ± 5.84a

25.85 ± 0.76b

g/kg

221.55 ± 16.64b

250.34 ± 10.47a

221.00 ± 13.42b
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*Parameters values a, b, c are indicators for statistical significance at P<0.05; different letters indicate
statistically significant difference between different types of nigiri sushi

The weight of one piece of sushi ranged from 31.27 ± 4.47 g (nigiri shrimp) to 38.44 ± 2.68 g
(nigiri tuna). One piece of nigiri shrimp had significantly (P<0.05) lighter weight than nigiri
prepared with tuna and salmon fish. Each ingredient of nigiri sushi was separated and
weighed. Rice content was highest in nigiri salmon (24.69 ± 1.36 g) and the lowest in nigiri
tuna (23.95 ± 2.39 g), where was also found statistical significance (P<0.05).
Rice used for sushi preparation is always short grain white Japanese or Californian rice. Other
varieties of rice are not suitable for sushi preparation due to their size, consistency, taste and
smell (Ryuichi et al., 2006). This could be disadvantage of nigiri sushi meal due to much
higher portion of refined rice in 8 pieces meal (nigiri salmon: 203.86 ± 15.42 g; nigiri tuna:
191.61 ± 19.11 g; nigiri shrimp: 197.52 ± 10.88 g), then it is recommended daily intake of
refined grains (< 85 grams) (Boyle, 2015).
The lowest portion of seafood in nigiri shrimp (5.89 ± 0.85 g) resulted in biggest portion of
rice (79.72 ± 6.19 %) in this type of nigiri sushi which could be partly explained with the fact
that nigiri salmon and nigiri tuna were prepared with raw fish while shrimp was cooked. The
losses in shrimp weights are approximately around 20.94 ± 4.38 % after 10 minutes of
cooking in water bath at 100 ºC (Table 2.). There was statistical significance between all three
types of nigiri sushi in seafood portions, where the highest seafood portion had nigiri sushi
prepared with tuna (14.39 ± 1.57 g; 37.48 ± 3.79 %).

Table 2. Weights of shrimp (Penaeus vannamei) before and after cooking
Shrimp (Penaeus vannamei)
Before
cooking (g)
After
cooking (g)*
Losses in
grams (g)

mean

14.51

13.07

17.03

13.05

18.69

16.12

15.41 ± 2.27

12.45

9.75

13.60

10.05

15.34

12.09

12.21 ± 2.12

2.06

3.32

3.43

3.00

3.35

4.03

3.20 ± 0.65

14.20

25.40

20.14

22.99

17.92

25.00

20.94 ± 4.38

Losses in
percentage
(%)
* 10 minutes in water bath at 99 ºC
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There are various fish intake recommendations, and they are ranging from 97 g/capita/week to
550 g/capita/week (Thurstan and Roberts, 2014). If it is considered that an average nigiri
sushi meal consists of 8 pieces it can be seen that only one meal of nigiri salmon (100.26
± 16.38 g) and tuna (115.08 ± 12.57 g) fulfill fish intake recommendations for one week.
How hard is to make nigiri sushi with standard weights without notable difference is maybe
the easiest to apprehend with weights of wasabi portion. Even wasabi portion which is much
lesser (nigiri salmon: 0.07 ± 0.05 g; nigiri tuna: 0.10 ± 0.04 g; nigiri shrimp: 0.10 ± 0.05 g)
than other ingredients, is added in that manner that its portion in wasabi salmon (0.18 ± 0.13
%) is significantly lesser than in nigiri tuna (0.27 ± 0.10 %) and nigiri shrimp (0.31 ± 0.16 %).
The uniqueness hasn’t been achieved even within the same type of nigiri sushi where standard
deviations were higher than 30 % (Kenton et al., 1991).
Proteins content in nigiri sushi samples was highest in nigiri tuna (104.14 ± 16.77 g/kg) and
lowest in nigiri shrimp (56.09 ± 17.36 g/kg). Statistically significant differences were found
between these three types of nigiri sushi in protein contents. The lowest protein content in
nigiri shrimp can be explained with the smallest portion of seafood in this type of evaluated
samples.
Our research also included determination of protein content in rice and seafood separately.
There was found that protein content vary between different types of nigiri sushi and thus
samples of nigiri tuna had significantly higher protein content both in rice and seafood parts
(rice: 33.80 ± 5.84 g/kg; tuna: 250.34 ± 10.47 g/kg) in comparison with nigiri salmon
(rice: 29.23 ± 3.91 g/kg; salmon: 221.55 ± 16.64 g/kg) and nigiri shrimp (rice: 25.85 ± 0.76
g/kg; shrimp: 221.00 ± 13.42 g/kg). Protein content in shrimp (Penaeus vannamei) according
to the research of Sriket et al. (2007) is 188 g/kg and in uncooked white rice is 65 g/kg
(Vaughan and Judd, 2003). Our results for shrimp and rice protein contents differ from our
results due to fact that shrimp and rice in our samples were cooked.
Results in Table 1. are indicating that 8 pieces nigiri sushi meal prepared with tuna and
salmon satisfied more than 50 % of daily recommended intake for proteins (50 grams for
adults with energy intake 8400 kJ/2000 kcal and 15 % of energy as proteins). Though proteins
intake can vary a lot among individuals and higher protein intake in some studies were linked
with health benefits for obese individuals, it is estimated that maximal safe protein intake is
285 g/d for an 80 kg males (Insel et al., 2006; Regulation EU, 1169/2011).
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CONCLUSION
Sushi meal is starting to be consumed worldwide even in countries where it hasn’t been
present recently. Sushi restaurants are opening in many continental countries where seafood
consumption is very low per capita. The research showed that one nigiri sushi meal prepared
with tuna and salmon can satisfy intake recommendations of fish consumption for one week.
According to our results, sushi meal can be considered as good way to increase seafood
consumption which has been connected to beneficial health effects. At the same time it should
be emphasized that nigiri sushi is composed of white rice and that it contains excessive
amounts of refined grain. The content of protein in nigiri sushi meal (salmon and tuna) can
makes up to 50 % of recommended daily value, though protein content is well influenced by
the portion of rice and seafood in it. Our results are pointing out that it is not easy to make
standardized nigiri sushi with same rice/wasabi/seafood ratio.
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VLIV POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ INSENOL, YARA VITA THIOTRAC, YARA VITA
MOLYTRAC A K-GEL NA VÝNOS A KVALITU ZRNA JARNÍHO JEČMENE
THE EFFECT OF ADDITION INSENOL, YARA VITA THIOTRAC, YARA VITA
MOLYTRAC AND K-GEL ON YIELD AND QUALITY SPRING BARLEY GRAIN
Yvona Dostálová – Luděk Hřivna
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
During the one-year experiment on a small plot was tested the effect of Insenol, Yara Vita
Thiotrac, Yara Vita Molytrac and K-gel to yield and grain quality of spring barley variety
Prestige. During seedbed preparation was fully applied nitrogen in an amount of 54 kg N.ha-1.
At the beginning of the second was stem elongation fertilizer application of nitrogen fertilizer
in an amount of 30 kg N.ha-1. In the phase of earing have been applied tested products. So was
evaluated yield and grain quality of individual variants. The best of all the tested preparations
showed K-gel, in which the highest values were measured in all parameters tested. Most
applicators contributed to higher grain yield and better technological quality.
Keywords: spring barley, foliar nutrition, grain yield, quality

ÚVOD
Ječmen je jednou z prvních domestikovaných obilnin s prostou evoluční historií (Hancock,
2004). V průběhu jednotlivých let se postupně od sebe lišily způsoby obdělávání polí, sklizně,
zpracování i způsob využívání rostlin v jednotlivých regionech (Šálková et al., 2012).
V současné době je Evropa největším producentem ječmene na světě, představuje asi 40 %
z celkové produkce (Högy et al., 2012). U nás jsou pěstovány především zahraniční odrůdy
ječmene. Tento trend ovlivnil kromě určitého omezení českého šlechtění ječmene také i silný
vliv globalizace, která zasáhla pivovarství a sladařství a následně tedy i ječmenářství.
Sladařství i pivovarství zůstává významnou složkou českého potravinářství. Předpokladem
úspěchu je zejména perfektní kvalita suroviny a výrobků, které se na domácí i mezinárodní trh
dodávají (Prugar et. al, 2008). Sladovnická kvalita zrna je ze 2/3 ovlivněna vnějšími
podmínkami (půda, počasí, agrotechnika), zbytek tvoří vliv odrůdy (Zimolka et al., 2006).
Pěstitel má tedy značný prostor k tomu, aby mohl jak výnos, tak i kvalitu zrna ovlivnit.
To bylo předmětem i našich maloparcelních pokusů, ve kterých byly testovány přípravky,
u kterých jsme tyto benefity předpokládali.
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MATERIÁL A METODIKA
Pokus byl založen na pozemku ZD Agrospol Velká Bystřice. Jarní ječmen odrůda Prestige
byl vyset na parcelách o velikosti 20,6 m2 při výsevku 3,7 MKS. Pozemky 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. Na podzim bylo provedeno zapravení posklizňových zbytků střední orbou
(chrást cukrovky). Dále byla aplikována P - hnojiva (0,5 q/ha) – Superfosfát (45 % P 2 O 5 ).
Při předseťové přípravě byl celoplošně aplikován dusík v množství 54 kg N.ha-1 . V době, kdy
se porost nacházel ve fázi sloupkování byla provedena 2. aplikace N-hnojiv v dávce 30 kg
N.ha-1 ve formě močoviny. Na počátku metání porostu 4. 6. 2014 byla provedena aplikace
fungicidů v množství 2 l.ha-1 ve formě Credo Plinker a dále pak vybraných přípravků,
které jsou uvedeny v tab. č. 1. Každá z variant byla třikrát opakována.
Tabulka č. 1 Aplikační dávky použitých přípravků při dávce dusíku 30 kg.ha-1
Varianta Použité přípravky
Aplikační dávka
(l.ha-1)
1
Insenol
0,75
2
Yara Vita Thiotrac
5
3
Yara Vita Molytrac
0,3
4
K-Gel
3
5
Kontrola
0
Sklizeň proběhla dne 3.8. 2014 maloparcelní sklízecí mlátičkou Wintersteiger s automatickou
váhou a vzorkovacím zařízením. U jednotlivých variant byl stanoven výnos zrna, dále pak
byly analyzovány vzorky zrna, u kterých byly stanoveny parametry, jako je objemová
hmotnost (obilním měřičem), obsah škrobu (dle Ewerse) a velikostní frakce zrn
(Steineckerovo prosévadlo) (Basařová a kol., 1992).
Naměřené výsledky byly statisticky vyhodnoceny pomocí programu STATISTICA 10
na základě dvoufaktorové analýzy dat.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Dosažení odpovídajícího výnosu v požadované kvalitě sladovnického zrna představuje
značené problémy. Výnos je závislý na produkčním potenciálu a schopnosti akumulace
asimilátů v interakci s půdními a klimatickými podmínkami (Hřivna, 2003). Z pohledu našich
aplikovaných přípravků byl zaznamenán nejvyšší výnos po aplikaci přípravku K-gel,
který byl ve srovnání s ostatními výrazně vyšší. Nejnižší výnos zrna byl zaznamenán po
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aplikaci přípravku Insenol, jehož výnos byl téměř o 0,327 t.ha-1 menší, než u kontrolní
varianty (graf č. 1).
Graf č. 1 Vliv varianty hnojení na výnos zrna

Objemová hmotnost (graf č. 2) je ukazatel jakosti, který bývá často ovlivněn povětrnostními
podmínkami v daném roce a má přímou vazbu na extraktivnost sladu. Zrna plná, která mají
nízký podíl obalových vrstev a větší podíl endospermu, ve kterém převažují specificky těžká
zrna škrobu, mají vyšší objemovou hmotnost (Psota et al., 2006). V našem případě jsou tyto
hodnoty poměrně vyrovnané a vysoké po aplikaci přípravky Insenol, YV Molytrac a K-gel.
Nejnižší objemová hmotnost byla zaznamenána u kontrolní varianty (68,78 kg.hl-1).
Graf č. 2 Vliv varianty hnojení na objemovou hmotnost

Podíl zrna na sítě 2,8 mm a 2,5 mm charakterizuje vyrovnanost a plnost zrn v partii ječmene.
Jen velikostně jednotné a vyrovnané zrno dané odrůdy přijímá stejnoměrně vodu při máčení,
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rovnoměrně klíčí a dosahuje požadovaného stupně rozluštění (Kosař et al., 2000). Největší
zrno bylo sklizeno po aplikaci přípravku K-gel (72,80 %) a YV Molytrac (71,30 %). U výše
uvedených variant byl zazanamenán nejmenší propad, proto můžeme říci, že tyto přípravky
snížily množství sladařsky nevyužitelného zrna. Nejnižší produkce sladařsky využitelného
zrna byla stanovena u kontroly (tab č. 2).
Tab. č. 2 Vliv varianty hnojení na velikostní frakce zrna
Varianta
Insenol
YV Thiotrac
YV Molytrac
K-Gel
Kontrola

2,8 mm (%) 2,5 mm (%)
65,47
27,00
66,86
26,30
71,30
23,63
72,80
23,23
64,02
28,25

Propad (%)
7,38
6,78
4,94
3,90
7,63

Wei et al., 2008 uvádějí, že strukturální charakteristiky a fyzikálně-chemické vlastnosti
škrobu jsou odlišné na základě velikostních frakcí zrna a mají vliv na finální kvalitu ječného
šrotu. Obsah škrobu byl poměrně vyrovnaný u všech variant a pohyboval se v rozmezí
64,34 až 65,97 %. Nejvyšší množství škrobu bylo zjištěno po aplikaci přípravku K-gel (65,97
%), což může souviset s již zmíněným zastoupením jednotlivých velikostních frakcí. Naopak
nejhůře opět dopadla kontrolní varaianta (64,34 %).
Graf č. 3 Vliv varianty hnojení na obsah škrobu

96

ZÁVĚR
Uvedené výsledky potvrzují dobrou reakci porostu ječmene na aplikaci vybraných přípravků.
Musíme podotknout, že celý ročník ovlivnily nepříznivé klimatické podmínky, což způsobilo
zejména polehnutí porost, a proto se některé přípravky neprojevily tak silně, jak jsme
předpokládali. Nejlepší výsledky byly zaznamenány po aplikaci přípravku K-gel a to ve všech
testovaných parametrech. Aplikace všech přípravků pozitivně ovlivnila především kvalitu
zrna a u většiny z nich byl zaznamenán i vyšší výnos.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce vznikla za podpory IGA AF MENDELU č. IP 18/2014 a Centra pro inovativní
využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
č. TE02000177.
SOUHRN
V rámci jednoletého maloparcelního pokusu byl testován vliv přípravku Insenol, Yara Vita
Thiotrac, Yara Vita Molytrac a K-gel na výnos a kvalitu zrna jarního ječmene odrůdy
Prestige. Při předseťové přípravě byl celoplošně aplikován dusík v množství 54 kg N.ha-1.
Na počátku sloupkování proběhla 2. aplikace N-hnojiv v množství 30 kg N.ha-1 . Ve fázi
metání byly aplikovány testované přípravky. Byl vyhodnocen výnos a kvalita zrna
z jednotlivých variant. Ze všech testovaných přípravků se nejlépe projevil K-gel, u kterého
byly naměřeny nejvyšší hodnoty v rámci všech testovaných parametrů. Většina aplikací
přispěla k vyššímu výnosu zrna i lepší technologické kvalitě.
Klíčová slova: jarní ječmen, mimokořenová výživa, výnos zrna, kvalita
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VLIV UŽITKOVÉHO TYPU VOLŮ NA KVALITATIVNÍ PARAMETRY
JATEČNÉHO TĚLA A HOVĚZÍHO MASA
THE INFLUENCE OF STEERS 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 steers 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 27 steers were included in the
experiment (10 purebreed Czech Fleckvieh (C), 8 crossbreed C with Galloway (Ga) and
9 crossbreed C with Charolais (Ch)). The selected parameters were evaluated according to the
breed of steers. 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 × Ga
and others groups. There was detected statistical significance (p < 0.05) in the colour of beef
meat between crossbreed C × Ga and others steers groups. The palest scales were in beef meat
from crossbreed C × Ch.
Keywords: beef, carcass, steers, system CIELab

ÚVOD
Chov skotu představuje neodmyslitelnou součást českého zemědělství. Dominantní postavení
skotu spočívá v tom, že je hlavním světovým producentem mléka a ani produkce hovězího
masa není zanedbatelná. Významný podíl na domácím trhu zaujímá český strakatý skot,
který je chován nejen v zušlechtěné formě, ale je také řadou chovatelů využíván k užitkovému
křížení se specializovanými masnými plemeny, s cílem více zefektivnit výkrm jatečných
zvířat a produkci hovězího masa. V porovnání se zahraničím, v České republice
má v produkci masa méně významné zastoupení i kategorie volů. Masnou užitkovostí volů
se zabývala řada autorů (např. BOAKYE a MITTAL (1996), PAGE et al. (2001), PURCHAS
a ZOU (2008)). CHAMBAZ et al. (2003), kteří srovnávali u volků 4 plemen (Angus (A),
Simmental (Si), Charolaise (Ch) a Limousine (Li)) ukazatele jatečné hodnoty a kvality masa,
vč. zastoupení intramuskulárního tuku. Ukazatele výkrmnosti a jateční hodnoty významně
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ovlivnila volba plemene a věk v době porážky (p > 0,05). Volci plemene Angus dosáhli
porážkovou hmotnost za kratší dobu výkrmu (381 dnů) než volci dalších testovaných plemen
(499, 513 a 594 dnů). Nejdelší dobu byli vykrmováni volci plemene Limousine. Významný
rozdíl byl prokázán i při hodnocení dosažené úrovně průměrného denního přírůstku mezi
skupinou volků Li (1,03 kg.den-1) a ostatním skupinami (1,30 kg.den-1 (A), 1,18 kg.den-1 (Si)
a 1,22 kg.den-1(Ch)). LABORDE et al. (2001) hodnotili maso volků kříženců s plemenem
Simmental (Si) nebo Red Angus (RA). Mezi volky Si a RA byly zjištěny vysoce významné
rozdíly (p < 0,01) porážkového věku (498,5 a 425,9 dnů), živé hmotnosti (659,3 a 505,2 kg)
a hmotnosti JUT (405,1 a 293,8 kg). V obsahu intramuskulárního tuku roštěnců nebyly
rozdíly mezi skupinami statisticky významné (Si 5,73 % a RA 4,37 %). Barva masa souvisí
zejména s obsahem hemových barviv, především myoglobinu, ale i v menší míře
hemoglobinu. Barva masa je ovlivňována i stupněm mramorování, způsobem chovu
a výživou hospodářských zvířat. Dále je barva masa ovlivňována i teplotou, relativní vlhkostí
masa a vlivem okolního světla (ŠUBRT, 2004). VIEIRA et al. (2007) v mase volů plemene
Limousine publikovali hodnotu světlosti L* 38,49, podíl červeného spektra a* 17,73 a podíl
žlutého spektra b* 6,80. Cílem práce bylo zhodnotit vliv užitkového typu volů na kvalitativní
parametry jatečného těla a hovězího masa v domácích chovatelských podmínkách.
MATERIÁL A METODY
Do pokusu bylo vybráno 27 volů (10 ks čistokrevných volů plemene Českého strakatého
skotu (C), 9 ks kříženců C s plemenem Charolais (Ch) a 8 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 - rozhodčí metody). V mase byly také sledovány následující
ukazatele barvy: obsah svalových pigmentů metodou dle Hornseye (1956), remise Spekolem
11 s násadcem (Carl Weiss Jena, Německo) 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 (Konica
Minolta, Japonsko). Pro zabezpečení standardních podmínek při měření byla nastavena měřící
štěrbina 8 mm, zdroj osvětlení denní světlo – D65, 10° standardní úhel pozorovatele a režim
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SCI. Doplňujícím ukazatelem byla hodnota pH 48 zjištěná pH–metrem 340 s vpichovou
elektrodou. Sledované ukazatele byly vyhodnocovány v závislosti na plemenné příslušnosti
volů.
Statistické vyhodnocení bylo provedeno v programu STATISTICA 10.0. s využitím
jednofaktorové ANOVY s pevným efektem plemenné příslušnosti (PL i ). Statistická
průkaznost rozdílů byla stanovena za použití HSD testu. Tvar rovnice výpočtu:
Y ij = μ + PL i + e ij
kde:

Y – výsledná korigovaná hodnota
µ – průměrná hodnota závisle proměnné
PL i – plemenná příslušnost volů (Český strakatý skot, Galloway, Charolais)
e ij – reziduum.

VÝSLEDKY A DISKUZE
Voli byli poraženi v hmotnostním rozpětí od 572 kg (C × Ga) do 624 kg (C), přičemž hladina
netto přírůstku se v průběhu výkrmu pohybovala v rozmezí od 489 g.den-1 (C × Ga)
do 558 g.den-1 (C × Ch). Skupina volů C měla průměrný denní přírůstek 532 g.den-1.
Průměrný věk zvířat v době porážky (tabulce 1) se pohyboval v rozsahu od 622 dnů (C × Ch)
do 667 dnů (C × Ga). Nejnižší hmotnost jatečně upraveného těla (JUT) byla zjištěna
u skupiny C × Ga (321 kg). U skupin volů C a C × Ch se hmotnost JUT lišila pouze o 4 kg
(350 kg; 346 kg). Zmasilost u všech skupin volů byla klasifikována třídou R a podle
protučnění byla jatečná těla bez významných rozdílů zatříděna do jakostní třídy 2. Pouze
ELLIES-OURY et al. (2012) uvádí v odborném tisku protučnění JUT volů plemene
Charolais, porážených o 10 měsíců později než voli našeho pokusu, ve třídě 3.
Tab. 1: Věk zvířat v době porážky a jatečné ukazatele masa podle užitkového typu volů
Ukazatel
Věk

v době LSM

porážky
(dny)

SE

C

C × Ga

C × Ch

Průměr

n = 10

n=8

n=9

n = 27

664

667

622

651

45,70

76,56

34,45

55,73

350

321

346

340

Hmotnost

LSM

JUT (kg) /*

SE

42,77

46,80

37,51

42,67

SEUROP

LSM

4,00

3,88

4,00

3,96
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Zmasilost

SE

(body) /**
SEUROP

LSM

Protučnění

SE

(body) /***

0,00

0,35

0,50

0,34

2,30

2,25

2,11

2,22

0,68

0,46

0,33

0,51

*JUT = jatečně upravené tělo, **Zmasilost: S = 1 až P = 6 bodů, ***Protučnění: 1 = 1 až 5 = 5 bodů
C – Český strakatý skot, Ga – Galloway, Ch – Charolais

Vybrané nutriční ukazatele kvality masa volů jsou uvedeny v tabulce 2. Obsah sušiny
se pohyboval v rozsahu od 25,05 % do 26,12 %. Nejnižší obsah sušiny jsme zjistili u kříženců
C × Ga (25,05 ± 1,14 %). ELLIES-OURY et al. (2012) publikovali obsah sušiny 26,2 %
u volů masného plemene Charolais, kteří byli poraženi ve vyšším věku než v našem pokuse.
Obsah bílkovin v mase volů byl u všech skupin vyrovnaný a průměrná hodnota zastoupení
bílkovin byla 21,40 ± 0,64 %. U některých ukazatelů kvality masa (obsahu sušiny, popelovin
a bílkovin) nebyla mezi sledovanými skupinami volů prokázána statistická průkaznost
(p > 0,05). To znamená, že hodnoty byly velmi vyrovnané. Obsah IMT (intramuskulárního
tuku) v roštěnci se pohyboval na úrovni relativních hodnot od 2,11 % do 3,16 %.
Mezi skupinou kříženců s plemenem Galoway (2,11 ± 1,09 %) a skupinou kříženců
s plemenem Charolais (3,16 ± 0,64 %), respektive skupinou volů Českého strakatého plemene
(3,09 ± 1,57 %), byl zjištěn signifikantní rozdíl na úrovni 95 %. U volů plemene Charolais
uvádějí velmi podobnou hodnotu obsahu intramuskulárního tuku (3,25 %) jako v našem
sledování CHAMBAZ et al. (2003).
Tab. 2: Ukazatele výživné hodnoty masa podle užitkového typu volů
C

C × Ga

C × Ch

Průměr

n = 10

n=8

n=9

n = 27

LSM

26,12

25,05

25,80

25,71

SE

1,43

1,14

0,58

1,16

LSM

1,10

1,10

1,09

1,10

SE

0,06

0,03

0,03

0,05

LSM

21,47

21,47

21,26

21,40

SE

0,83

0,41

1,63

0,64

Intramuskulární LSM

3,09 a

2,11 b

3,16 a

2,83

tuk (%)

1,57

1,09

0,64

1,23

Ukazatel

Sušina (%)

Popeloviny (%)

Bílkoviny (%)

SE

Statistická významnost mezi hodnocenými skupinami volů: a, b = p < 0,05
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C – Český strakatý skot, Ga – Galloway, Ch – Charolais

Ukazatele barvy svaloviny a hodnota pH 48 kategorie volů je uvedena v tabulce 3. Hodnota
pH 48 se pohybovala ve velmi úzkém rozpětí od 5,47 do 5,50 a nebyla ovlivněna užitkovým
typem zvířat. Z hlediska obsahu svalových pigmentů bylo vyhodnoceno světlejší maso volů
s podílem plemene Ch (3,77 mg.g-1). Mezi skupinou volů s podílem plemene Ch a skupinou
volů s podílem plemene Ga (4,48 mg.g-1), respektive volů kombinovaného typu (4,42 mg.g-1),
byl prokázán významný statistický rozdíl (p < 0,05). Uvedený vývojový trend v barvě masa
naznačují i výsledky práce THÉNARD et al. (2006), kteří v mase volků dvou mléčných
plemen s podobnou výkrmovou hmotností jako v našem pokuse (průměrná hmotnost JUT
kolem 350 kg), zjistili obsah myo- a hemoglobinového železa od 19,6 do 20,6 µg Fe.g-1
svaloviny. DRAČKOVÁ et al. (2010) zjistili v mase volů Českého strakatého skotu obsah
svalových pigmentů na úrovni 4,1 mg.g-1.
Tab. 3: Hodnota pH a ukazatele barvy svaloviny podle užitkového typu volů
C

C × Ga

C × Ch

Celkem

n = 10

n=8

n=9

n = 27

LSM

5,47

5,49

5,50

5,49

SE

0,04

0,05

0,05

0,05

Pigmenty

LSM

4,42 a

4,48 a

3,77 b

4,22

(mg.g-1)

SE

0,66

0,77

0,60

0,74

Remise

LSM

4,94 a

5,03 b

4,93 a

4,96

(%)

SE

1,78

1,32

0,90

1,35

35,79 a

35,60 a

37,19 b

36,20

SE

2,56

1,97

1,16

2,06

LSM

11,59

11,83

11,73

11,71

SE

1,56

1,79

2,25

1,81

LSM

9,03

9,51

9,67

9,39

SE

2,02

1,60

1,20

1,62

Ukazatel

pH 48

L*

a*

b*

LSM

Statistická významnost mezi hodnocenými skupinami volů: a, b = p < 0,05
C – Český strakatý skot, Ga – Galloway, Ch – Charolais
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Z pohledu měření remise vyšla skupina kříženců s podílem plemene Ga jako skupina
s nejsvětlejším masem (5,03 ± 1,32 %) a s významnými rozdíly (p < 0,05) mezi skupinou
s podílem plemene Ch (4,93 ± 0,90 %). Naměřené hodnoty parametru světlosti barvy
L* jsou v souladu s výsledky obsahu svalových pigmentů, tzn., že nejsvětlejší maso mají
kříženci s plemenem Ch. Mezi skupinou C × Ch (L* 37,19) a skupinou C × Ga (L* 35,60),
resp. skupinou kombinovaného užitkového typu (L* 35,79) byly prokázány významné
diference (p < 0,05). Podíl červeného (a*) a žlutého spektra (b*) mezi sledovanými skupinami
byl velmi vyrovnaný, průměrná hodnota červeného a žlutého spektra byla 11,71 (a*) a 9,39
(b*). ČUBIĆ et al. (2011) hodnotili barvu masa volků plemene Simmental a získali významně
vyšší hodnoty parametrů světlosti (L* 42,85 – 43,34) a podílu červeného spektra (a* 23,62 –
23,96), ale o málo nižší hodnoty podílu žlutého spektra (b* 8,95 – 9,22).
ZÁVĚR
Výsledky naznačují, že volci, kříženci s plemenem Galloway, mají nižší růstové schopnosti
než další sledované skupiny. Voli plemene s kombinovanou užitkovostí (C) dosahovali
podobných výsledků jako jejich kříženci s masným plemenem Charolais.
Z pohledu zdravé výživy je možné konstatovat, že nutriční kvalita hovězího masa byla mezi
sledovanými skupinami volů velmi vyrovnaná (sušina, proteiny a popeloviny). Maso kříženců
C x Ga však obsahovalo nejméně intramuskulárního tuku (2,11 %). 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 volů s podílem plemene
Charolais.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla zpracována s podporou projektu NAZV QI91A055.

SOUHRN
Cílem práce bylo zjistit vliv užitkového typu volů 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 27 volů (10 ks čistokrevných volů plemene Českého strakatého skotu (C), 9 ks
kříženců C s plemenem Charolais (Ch) a 8 ks kříženců C s plemenem Galloway (Ga).
Sledované ukazatele byly vyhodnocovány v závislosti na plemenné příslušnosti volů.
Z pohledu kvality jatečně upraveného těla je pro chovatele výhodnější využití užitkového
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křížení s plemenem Charolais nebo chov volů Českého strakatého skotu v čistokrevné formě.
U ukazatelů nutriční kvality hovězího masa byly stanoveny významnější rozdíly (p < 0,05)
jen v obsahu intramuskulárního tuku mezi skupinou volů s 50 % podílem plemene Ga
a ostatními 2 skupinami. V intenzitě barvy hovězího masa byla zjištěna diference (p < 0,05)
mezi skupinou s podílem plemene Galloway a ostatními testovanými skupinami volů.
Nejsvětlejší odstín barvy masa byl zaznamenán u kříženců s podílem plemene Charolais.
Klíčová slova: hovězí maso, jatečné tělo, voli, systém CIELab
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BIOFILM V SYSTÉMECH ODVODNĚNÍ
A BIOFILM IN DRAINAGE SYSTEMS
Jiří Dubjuk
ACO Stavební prvky spol. s r.o., Jihlava - Pávov 141, 586 01

ABSTRACT (IN ENGLISH)
A biofilm is in these days very important topic not only for food producers. Drainage could be
very dangerous source of pathogenic microorganism especially when cleaning is not doing
properly. This study is trying to describe main factors responsible for creation of biofilm and
its growth depending on the cleaning process.
Keywords: biofilm, drainage, cleaning

ÚVOD
Vznik, detekce, prevence tvorby, šíření a odstranění biofilmu ze systému odvodnění,
jsou stále aktuálnějšími tématy nejen pro producenty potravin. Systémy odvodnění výrobních
prostor byly a jsou často opomíjeným místem při vytváření funkčního systému hygieny.
Principy sanitace, tedy čištění a desinfekce povrchů přicházejících do přímého styku
s potravinou nebo surovinou, jsou ve většině případů propracovány téměř k dokonalosti.
Obvykle se však na systém odvodnění zapomíná nebo se nepovažuje za příliš důležitý.
Právě tato místa, tedy systémy
liniového

nebo

bodového

odvodnění, jsou pak častým
zdrojem

rekontaminace

provozu

nežádoucími

mikroorganizmy. Vpusti jsou
kritickým místem s ohledem
na vznik biofilmu a jeho další
šíření.
Obr. 1: Tři fáze životního cyklu biofilmu. Zdroj: Center for Biofilm Engineering at MSUBozeman
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MATERIÁL A METODY
Studie je založena na porovnání několika systémů odvodnění, lišících se kvalitou zpracování,
konstrukcí a také způsobem a četností jejich čištění. Povrch zařízení byl posuzován
jak vizuálně, tak pomocí metody bioluminiscence. Studie se nevěnuje jednotlivým výrobkům
na trhu, pouze se snaží najít optimální systém s ohledem na hygienickou konstrukci
a dlouhodobě udržitelnou úroveň hygieny.
Všechny systémy byly v nerezovém provedení, třída oceli AISI 304.
Systém byl posuzován v masozpracujících provozech s obdobnou skladbou výrobků
a podobným objemem výroby, tak aby byly v rámci možností dodrženy shodné podmínky.
Pro kontrolu čistoty povrchu byl použit luminometru Charm FireFly spolu se stěry
PocketSwab Plus. Tento typ kontroly zaznamenává obecnou úroveň čistoty, tedy mikrobiální
znečištění i rezidua produktu.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Systémy odvodnění výrobních prostor jsou běžnou součástí vybavení každé potravinářské
výroby. V rámci režimu hygieny a sanitace jsou obvykle nastaveny způsoby jeho čištění.
Velký většina masných závodů dnes provádí úklid pomocí sanitačních prostředků alespoň
jednou denně, většinou po ukončení pracovní směny. V optimálním případě má několik fází,
z nichž nás zajímá především předoplach, aplikace pěny a závěrečný oplach. V těchto fázích
se dostávají do systému jednak živiny jako zbytky výrobků a surovin v oplachové vodě
a následně pak čistící, převážně alkalické prostředky. Při dosažení optimálních podmínek
dochází k tvorbě biofilmu na povrchu zařízení již po 4-15 dnech. Tato doba je samozřejmě
velmi závislá na řadě faktorů, mezi hlavní patří např.:
-

povrch – zde se jedná hlavně o strukturu a kvalitu povrchové úpravy. Obecně platí,
že čím je povrch pórovitější, tím rychleji se mikroorganizmy usadí a začínají
vylučovat EPM (extracelulární polymerní matrici), což je spolu s buňkami
základní složka biofilmu. Jakákoli nerovnost, kvalita svárů nebo poškození, má
vliv na rychlost, s jakou se základní vrstva biofilmu vytvoří.

-

konstrukce – zejména pak přítomnost „slepých“ míst, obzvláště u vpustí. Jedná
se o místa, která jsou nepravidelně zaplavována vodou, obtížně čistitelná,
na kterých dochází k usazení nečistot. Velmi důležité je také aby se ve vpustích
dlouhodobě nehromadila odpadní voda, nečistoty a zbytky produktu.
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-

četnost sanitace – i když je systém pravidelně „sanitován“ zbytky přípravků
oplachovaných z výrobních zařízení a podlah, ne vždy je tento způsob dostatečný.
Je velmi žádoucí věnovat zvláštní pozornost vlastní sanitaci vpustí a žlabů
a zařadit je do pravidelného systému sanitace.

-

skladba výrobního programu – jinými slovy zbytky produktů, splachované
v průběhu výroby nebo při sanitaci.

Při porovnávání různých systémů odvodnění, lišících se konstrukcí a kvalitou zpracování
bylo prokázáno, že k nárůstu znečištění dochází ze začátku velmi zvolna. Kontrolní stěry byly
odebrány po důkladné sanitaci celého systému a vyhodnoceny pomocí luminometru. V T 0 ,
tedy bezprostředně po provedení sanitace, bylo možné považovat všechny 3 systémy
za mikrobiologicky čisté. RLU (Relative Light Unit) dosahovalo hodnot do 10 jednotek.
V následujících dnech i přes pravidelné čištění výrobních prostor docházelo ke zvyšování
těchto počtů.
Stěry byly odebírány z povrchů z nerez oceli ve třídě AISI 304, tedy nejběžněji používané
nerez oceli, které byly před samotným zahájením pokusu důkladně vyčištěny a desinfikovány.
Následné stěry T 1 -T 21 byly odebrány vždy ze stejného místa, po provedené sanitaci a oplachu
vodou.

Obr. 2: Prostor odběru stěrů u jednotlivých vpustí

109

12000
10000

RLU

8000
6000
4000
2000
0
0

1

2

3

4

5

6

Vz.1 [RLU]

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Vz. 2 [RLU]

Vz. 3 [RLU]

Graf 1: Vývoj znečištění v čase

Hodnoty po "velké"sanitaci
600

500

RLU

400
Vz.1 [RLU]

300

Vz. 2 [RLU]
Vz. 3 [RLU]

200

100

0
0

1

5

10

15

20

Graf 2: Hodnoty RLU pro velké sanitaci
Podle sanitačního řádu byla vždy jednou týdně provedena tzv. velká sanitace, jejíž součástí
je i důkladné vyčištění systému odvodnění. V těchto dnech úroveň znečištění vždy výrazným
způsobem poklesla, s postupem času se však i zde hodnoty zvyšují. Tato měření pak

110

jednoznačně ukazují na vznik a růst biofilmu, který chrání jednotlivé mikroorganizmy před
účinky sanitačních prostředků.
ZÁVĚR
Vzhledem ke zjištěným a naměřeným hodnotám lze potvrdit všechny výše uvedené faktory
vzniku a šíření biofilmu. Existuje zde určitá spojitost mezi konstrukcí jednotlivých zařízení,
postupným množením mikroorganizmů a ulpíváním organických nečistot. Byla prokázána
přímá souvislost mezi těmito faktory. Konstrukce vpustí, jejich povrchová úprava a tzv.
hygieničnost se při stejné úrovni čištění projevuje jako rozhodující faktor. Při velmi
důkladném čištění a desinfekci se tento rozdíl neprojeví a nejvíce patrný je pak při běžném
pracovním cyklu. Pokud není sanitaci odvodnění věnována dostatečná pozornost, je zřejmý
postupný nárůst počtu mikroorganizmů a organických zbytků na povrchu, které následně
vytváří nežádoucí biofilm.
SOUHRN
Účelem této studie bylo prokázat souvislost některých známých faktorů na vznik a šíření
biofilmu v systémech odvodnění. Mezi hlavní faktory patří povrch zařízení (kvalita
zpracování, povrchová úprava, poškození), konstrukce (nerovnosti, hrany, sváry a celkový
design), četnost a způsob sanitace a nakonec také skladba výrobního programu
a na ní navazující druh nečistot. Byla potvrzena závislost čištění, zvláště pak jeho důkladnost
(denní/týdenní) na čistotě povrchu a následně pak konstrukce a povrch zařízení (vpustí).
Obecně lze tedy konstatovat, že tzv. hygienické vpusti s dobrou kvalitou povrchu,
bez nerovností, svárů a poškození lze lépe udržovat bez přítomnosti biofilmu. Jejich čištění
je snazší, ve výsledku šetří čas (doba a četnost čištění) a náklady (voda, chemické přípravky)
a také snižují riziko zpětné kontaminace provozu nežádoucími mikroorganizmy.
Klíčová slova: biofilm, odvodnění, čištění
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VYUŽITÍ DISKRIMINAČNÍ ANALÝZY K ODLIŠENÍ SYROVÁTKOVÝCH SÝRŮ
V PRŮBĚHU SKLADOVÁNÍ POMOCÍ TECHNIKY FT-NIR SPEKTROSKOPIE
DIFFERENTIATION OF THE WHEY CHEESE STORAGE PERIOD USING
DISCRIMINANT ANALYSIS OF FT-NIR SPECTROSCOPY
Lukáš Dvořák – Jana Teplá – Miroslav Jůzl
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
Whey cheese food product offers the possibility of using whey as a secondary product from
cheese production line and possibility to extend the range at farmers' markets. The paper
describes the using of discriminant analysis to control product quality character of brown
whey cheese. On this basis of further tests were performed and recommended storage time in
period of ten weeks at normal cooler temperature (4-8 °C). From the presented results was
verified applicability of FT-NIR spectrometry to detect differences between brown whey
cheeses depending on the storage time. In all prepared analyses was partly or complete
differentiation of clusters. Between different groups of samples used, there were observed
statistically significant differences (P <0.05), although these differences appear mainly in
advanced storage periods. Measurement using integrating sphere was more reliable than
measuring probe.
Keywords: goat milk, brown cheese, spectroscopy, quality analysis,

ÚVOD
Podle vyhláška č. 77/2003 Sb. v aktuálním znění se syrovátkou rozumí mléčný výrobek
vznikající jako vedlejší produkt při výrobě sýrů, včetně tvarohů. Pro lidskou výživu se např.
v roce 1970 v EU využilo pouze 5 % syrovátky, zbylých 95 % bylo použito ke krmným
účelům, ovšem v roce 2000 byl však tento poměr už 50:50. Ekonomické, ekologické
a nutriční důvody vedly k rozvoji nových technologií a také k rozšíření výzkumu ohledně
nutričně-fyziologického významu obsažených složek (Suková, 2006).
Syrovátku, jako výchozí surovinu, lze zpracovat také na hnědé karamelové sýry, které
jsou typické a známé především ve skandinávských zemích. Při jejich výrobě dochází
ke karamelizaci laktózy a srážení zbylých syrovátkových bílkovin (Jelen, 2011) a dále vzniká
jen jeden jediný vedlejší produkt, kterým je vodní pára (Iburg, 2004).
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Ke kontrole kvality a sledování změn mléčných výrobků se stále častěji využívá technika
blízké infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FT-NIR). Tato technika skýtá
velké množství výhod, mezi kterými je její rychlost a nedestruktivnost. Dále se vyznačuje
snadným použitím, nenáročností na obsluhu a relativně nízkými finančními náklady (Reid,
2006).
Cílem této práce bylo posoudit uplatnění FT-NIR spektrometrie k případné kontrole
chemických změn a složení hnědých syrovátkových sýrů vyrobených v rámci projektu
v závislosti na době skladování.
MATERIÁL A METODIKA
Pro vlastní analýzy byly použity vzorky hnědých syrovátkových sýrů, které byly vyrobeny
podle navržené receptury (PUV 2015-30666) v laboratoři Ústavu technologie potravin
Mendelovy univerzity v Brně. Vzorky kozí syrovátky byly dopraveny z farmy (Sedlák,
Šošůvka, Bílá krátkosrstá koza) z výroby čerstvých sýrů. Nebyla nijak upravena, pouze
v daném množství odpařována do požadované konzistence (Jůzl, 2015). Následně
byla vzniklá pasta zchlazena na zvolenou teplotu, popř. byly přidány vybrané přísady. Vzorky
byly poté uskladněny v plastových kelímcích s víčky v chladničce při teplotě 6 – 8 °C.
Analýzy probíhaly na spektrofotometru FT-NIR Antaris, využívající blízké infračervené
spektroskopie s Fourierovou transformací (ThermoNicolet, USA) v režimu interaktance
pomocí optické sondy, ve spektrálním rozsahu 10 000 – 4 000 cm-1, při 80 scanech
a rozlišením 4, kdy došlo k vsunutí sondy do vzorku. Poté byly vzorky změřeny také v režimu
reflektance na integrační sféře, ve spektrálním rozsahu 10 000 – 4 000 cm-1, s 80 scany
a rozlišením 8. Při využití tohoto režimu byl ze vzorku odříznut pásek o šířce 1 cm, který byl
umístěn na Petriho misku a překryt alobalem. Celkem bylo analyzováno 30 vzorků
syrovátkových sýrů, přičemž každý vzorek byl měřen ve třech opakováních a každé
opakování bylo provedeno 2×. K vyhodnocení softwarem bylo následně použito průměrné
spektrum každého z jednotlivých opakování. Měření bylo realizováno po 7, 14, 21, 28, 42, 56
a 70 dnech od data vlastní výroby.
Naměřená spektra byla pomocí programu TQ Analyst zpracovány využitím diskriminační
analýzy na hladině pravděpodobnosti α = 0,95, kdy cílem bylo zjistit, zda metoda FT-NIR
dokáže oddělit jednotlivé vzorky na základě doby skladování a zda je možné mezi sebou
srovnávat jednotlivé měřící režimy. Výsledkem diskriminační analýzy byly tzv. diskriminační
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kříže. Jsou-li přístrojem mezi jednotlivými skupinami detekovány nějaké rozdíly, dojde
k diferenciaci klastrů od sebe navzájem.
VÝSLEDKY
Vyvinutá potravina syrovátkového sýru nabízí možnost jak řešení problému využití
syrovátky, která zůstává jakožto sekundární produkt při výrobě sýrů, tak i rozšíření sortimentu
na farmářských trzích. Výroba těchto sýrů by mohla být jednou z variant, jak efektivně
zpracovat syrovátku, která po výrobě sýrů farmářům zůstává. V průběhu vlastního měření
bylo zřetelné, že jednotlivé měřící režimy spektroskopu reagovaly na složení jednotlivých
vzorků jinak, což dokazovaly průběhy jednotlivých infračervených spekter (Obr. 1).

Obr. 1: Průběhy spektra syrovátkového sýru měřených po 7 a 70 dnech od výroby ve 2
měřících režimech
Diskriminační analýzou byly u syrovátkových sýrů provedeny testy, zda je možné jednotlivé
vzorky od sebe odlišit na základě doby skladování. V prvních týdnech nedocházelo při měření
na optické sondě k úplné diferenciaci v diskriminačním kříži (Obr. 2), tato skutečnost
se ale v průběhu skladování razantně měnila a na konci skladování bylo rozdělené do klastrů
zcela jednoznačné (Obr. 3).
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Obr. 2. Diskriminační kříž detekce rozdílů optickou sondou mezi syrovátkovými sýry s dobou
skladování 7 (□) či 14 (Δ) dní.

Obr. 3. Diskriminační kříž detekce rozdílů optickou sondou mezi syrovátkovými sýry s dobou
skladování 7 (□) či 70 (Δ) dní.

Při použití integrační sféry došlo, v porovnání s použitím optické sondy, k větší diferenciaci
vzorků již v prvním týdnu (Obr. 4). Tento trend, tedy zvyšování diferencí mezi vzorky
na základě doby skladování, probíhal až do konce testu (Obr. 5).
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Obr. 4. Diskriminační kříž detekce rozdílů integrační sférou mezi syrovátkovými sýry s dobou
skladování 7 (□) či 14 (Δ) dní.

Obr. 5. Diskriminační kříž detekce rozdílů integrační sférou mezi syrovátkovými sýry s dobou
skladování 7 (□) či 70 (Δ) dní.
Z uvedených výsledků lze usoudit, že jsme prokázali schopnost FT-NIR spektrometrie
detekovat rozdíly mezi hnědými syrovátkovými sýry v závislosti na době skladování.
Ve všech provedených analýzách došlo k částečné nebo k absolutní diferenciaci klastrů,
což ukazuje, že mezi jednotlivými skupinami použitých vzorků existují statisticky průkazné
rozdíly, přičemž tyto rozdíly se objevují až v pokročilejších dobách skladování.
Další diskriminační analýza byla provedena na základě použitého měřícího režimu. Stejně
jako tomu bylo u rozpoznání doby skladování, byl FT-NIR schopen detekovat rozdíly
na základě zvolených režimů, tedy použitím optické sondy a integrační sféry, kdy byla
odhalena přesvědčivá diferenciace jednotlivých skupin (Obr. 6).
117

Obr. 6. Diskriminační kříž detekce rozdílů syrovátkových sýrů při měření optickou sondou (□)
či integrační sférou (Δ).
Metoda FT-NIR se tedy jeví jako vhodná metoda i k proměřování kvalitativních znaků
hnědých syrovátkových sýrů a k rozlišování doby skladování vzorků i na základě zvolených
měřících režimů.
ZÁVĚR
V předložené práci byla ověřena možnost využití infračervené spektroskopie při hodnocení
hnědých syrovátkových sýrů na základě doby skladování. Výsledek je jedním z mnoha
výstupů a závěrů projektu, který měl za cíl zpracování syrovátky do potravin blízkých
hnědým syrovátkovým sýrům. FT-NIR spektrometr byl schopen detekovat rozdíly mezi
hnědými syrovátkovými sýry v závislosti nejen na rozdílné době skladování, ale i na použitém
měřícím režimu, ve kterém byly sýry proměřovány. Na jejich základě byla sledována jakost
a stanovena doporučená doba skladování 10 týdnů při ověřených skladovacích podmínkách.
Diskriminační modely byly, i přes skutečnost, že v některých případech se k absolutní
diferenciaci klastrů dostávalo až v pokročilých dobách skladování, spolehlivé, přičemž lze
usoudit, že měření pomocí integrační sféry je spolehlivější než měření sondou.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce byla podpořena projektem IGA AF MENDELU č. TP10/2014.
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SOUHRN
Modelově vyrobená potravina syrovátkového sýru nabízí možnost využití syrovátky jakožto
sekundárního produktu při výrobě sýrů a rozšíření sortimentu na farmářských trzích.
Příspěvek popisuje využití diskriminační analýzy ke kontrole jakosti produktu charakteru
hnědého syrovátkového sýra. Na jejím základě byly provedeny další testy a doporučena doba
skladování v rozsahu 10 týdnů při běžné chladničkové teplotě (4 až 8 °C). Z uvedených
výsledků byla ověřena použitelnost FT-NIR spektrometrie detekovat rozdíly mezi hnědými
syrovátkovými sýry v závislosti na době skladování. Ve všech provedených analýzách došlo
k částečné nebo k absolutní diferenciaci klastrů. Mezi jednotlivými skupinami použitých
vzorků existují statisticky průkazné rozdíly (P<0,05), přičemž tyto rozdíly se objevují
až v pokročilejších dobách skladování. Měření pomocí integrační sféry bylo spolehlivější
než měření sondou.
Klíčová slova: kozí mléko, hnědé sýry, spektroskopie, kvalitativní analýza
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ABSTRACT
Results of the present study indicate that ‘Conference‘ and ‘Yali’ pears have moderate to high
respiration rates and have a Q 10 for 'Konference' between 5.1 to 3.4 compared to 'Yali' that is
two times lower. Both cultivars of pears are climacteric fruit that produce large amount of
ethylene. Ethylene production is increased by transferring the fruit into a temperature of
20 °C. For cv. 'Yali' was temperature quotient Q 10 measured for ethylene between 7.5 to 4.2
but for cv. 'Conference' reached somewhat smaller values. During fruit ripening at 1°C the
fruit of both cultivars have not the loss of firmness, but at shelf life only cv. 'Conference'
softened on the firmness values to 0.2 MPa. Asian pears cv.'Yali' remain equally firm after 7
days storing at 20°C. Soluble solids remained constant, but it was different for cultivar which
accounted for cv. 'Conference' 13°Brix and for cv. 'Yali' it was 9.5°Brix.
Keywords: ethylene production, respiration rate, firmness, soluble solids, titratable acids

ÚVOD
Pěstované odrůdy čínských a japonských hrušek pochází z Pyrus ussuriensis Maximowicz, P.
serotina Rehder (P. pyrifolia [Burman] Nakai) a některých z P. bretschneideri Rehder.
Asijské hrušky zůstávají pevné, ale jsou křehké a šťavnaté v době, kdy dosahují konzumní
zralosti, zatímco 'Williamsova' nebo jiné evropské hrušky P. communis L. jsou měkké
a máslovité konsistence, když dozrají. Počátek zrání hrušek se odvozuje z klimakterického
začátku zrání s prahovou koncentrací etylenu. Exogenní etylen může kompensovat neúplné
zrání vyplývající z chladového stresu a u odrůd dozrávajících ve střední době vytváří kapacitu
pro zrání. Pyrus communis L. cv. 'Konference' je významnou odrůdou pěstovanou v Evropě.
Má-li se prodloužit skladování, pak je nutné ji zchladit na -1°C po dobu 21 dnů těsně
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po sklizni, pak teprve se použije řízená atmosféra (SAQUET et al. 2003, PEDRESCHI et al.
2009, LAMMERTYN et al. 2001, SCHOUTEN et al. 2004, VELTMAN et al. 2003).
U odrůdy 'Konference' je možné indukovat zrání čerstvě sklizených plodů ve vzduchu
s přídavkem 100 ppm etylenu ve 20°C po dobu 24 - 48 hodin. Pozdě sklizené hrušky mají
kapacitu pro zrání mnohem dříve, než plody sklizené v nezralém stavu, u nichž je krátká
perioda chladu nebo ošetření exogenním etylenem nutná. Pro asijské hrušky se nedoporučuje
rychlé tlakové zchlazování, protože se neprokázaly přednosti z důvodu vyšší ztráty pevnosti
a rozpustné sušiny a v dužnině vznikaly hnědé skvrny. Skladovatelnost ‘Yali’ hrušek (Pyrus
bretschneideri Rehd) se udrží 6–8 měsíců za podmínek, kdy se při teplotě 0°C nezvýší
hladina CO 2 za současného velmi nízkého obsahu O 2 (CHEN et al., 1991; WU et al., 1992;
CAO a JIANG, 2006). Odrůda je citlivá na rychlé snížení teploty (CHEN and Yu, 1992;
ZHOU, 1992). Místo rychlého zchlazení plodů z polní teploty na teplotu skladování (0°C)
za 24 hodin, se dává přednost obvyklému zchlazení v chladírenské komoře za dobu 2-4 dny.
Optimální teplota je 0 °C ± 1 °C s relativní vlhkostí 90-95 %. Bod mrznutí je -1.5°C
a je závislý na rozpustné sušině. Dýchání je 2-8 mg CO 2 kg-1 h-1v teplotě 0°C, ale v teplotě
20°C je 20-30 mg CO 2 .kg-1.h-1. Cílem práce je zhodnocení fyziologických ukazatelů jako je
intenzita dýchání a produkce etylenu v období chladírenského skladování a vystavení plodů
teplotě 20°C (shelf life) ve vztahu ke změnám rozpustné sušiny a pevnosti slupky.
MATERIÁL A METODY
25 kg každé odrůdy ('Konference' a 'Yali') bylo sklizeno z pokusných výsadeb Zahradnické
fakulty v Lednici. Každá odrůda byla sklizena v jednom zralostním stupni zjištěným
škrobovým testem a penetrometrickou pevností. Druhým stupněm výběru bylo vytvoření
stejně zabarvených plodů podle povrchové barvy plodu a stejné hmotnosti. V průběhu 4 hodin
byly plody uloženy do teploty 1°C, ϕ=0.92-0.94. Na plodech byla postupně měřena produkce
etylenu a intenzita dýchání a následně pevnost slupky a z homogenátu rozpustná sušina
a titrační kyselost. Všechna měření byla provedena na 5 plodech, které byly statisticky
vyhodnoceny (průměr a směrodatná odchylka). Po stanovených termínech měření byly plody
z 1°C vystaveny teplotě 20°C (shelf life). Produkce etylenu a intenzity dýchání byla měřena
na intaktních plodech v 1 litrovém respirátoru ve statickém uspořádání. V každém měřícím
termínu byly plody zváženy a vloženy do respirátoru v teplotě 20°C na dobu 1 hodiny
poté byly odebrány na stanovení obou plynů. Koncentrace etylenu a CO 2 ve volném prostoru
nádoby byly měřeny na GC Agilent 4890D vybaveným FID (měření ethylenu) a TCD (měření
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CO 2 ), oba jsou Agilent Technologies, Inc., Wilmington, USA). Obě koncentrace vzniklé
z jednoho nástřiku 1 ml plynné fáze z respirátoru byly vyjádřeny hodnoty produkce (etylen –
ml.kg-1.h-1a CO 2 - mg.kg-1.h-1). Měření pevnosti bylo provedeno razidlem o průměru 1.1 mm
(Fruit Firmness Tester, Turoni, Italy), které proniklo do hloubky 8 mm a zaznamenaná síla
v N byla přepočtena na MPa. Rozpustná sušina byla stanovena digitálním refraktometrem
Atago, (Japan), titrační kyselost, přepočítaná na kyselinu jablečnou, byla stanovena
potenciometrickou titrací 10 g šťávy z každého plodu 0,1 mol.l-1 NaOH do pH 8.1.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Produkce CO 2 v obou odrůdách v chladírenské teplotě v návaznosti na změnu teploty
skladování
Uvolňování plynného CO 2 z intaktního plodu je základní fyziologická hodnota dužnatého
plodu, vyjadřující úroveň probíhajících látkových změn. Na počátku skladování je vysoká
produkce CO 2 (14,1 mg.kg-1.h-1 pro odrůdu 'Konference' a 23,3 mg kg-1.h-1 pro odrůdu 'Yali')
(graf 1 a 2). Teprve po zchlazení v teplotě 1°C (15. den skladování) jsou obě hodnoty u obou
odrůd srovnány (2.7 mg.kg-1.h-1 pro 'Konferenci' a 3,0 mg.kg-1.h-1 pro 'Yali') a jejich produkce
CO 2 nepřesahují hodnotu 5.0 mg.kg-1.h-1 do 60. dne skladování. Naopak převedení plodů
do teploty 20°C znamená zvýšení produkce CO 2 , která označuje vyšší látkovou změnu
nejčastěji podle kritéria Q 10 , vyjadřující tuto změnu vztahující k rozdílu teplot 10°C.

Graf 1: Produkce CO 2 během skladování v 1°C a vždy následující skladování v 20°C
pro odrůdu 'Konference'.
Hodnota produkce CO 2 ve dvou teplotách rozlišujících o 19°C, pak Q 10 (hodnota
je bezrozměrná) je pro odrůdu 'Konference' vždy vyšší jak pro odrůdu 'Yali' s nejvyšší
hodnotou pro 30. den skladování, od něhož hodnota Q 10 má klesající tendenci, ale vždy menší
pro 'Yali', jak pro 'Konferenci'. Pro odrůdu 'Konference' je v 15., 30., 45., 60. následující Q 10 :
5,06; 4,88; 2,33; 3,39. Pro odrůdu 'Yali' je Q 10 následující: 2,23; 2,76; 1,13; 1,52.
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Graf 2: Produkce CO 2 během skladování v 1°C a vždy následující skladování ve 20°C
pro odrůdu 'Yali'.
Produkce etylenu v průběhu skladování obou odrůd a následujícím zvýšení teploty
Evropské hrušky jako je odrůda 'Konference' mají znatelnou produkci etylenu,
která je mnohem nižší než u odrůd jablek, ale lze ovlivnit pomocí exogenního etylenu
dozrávání po sklizni. ‘Yali’ hrušky (Pyrus bretschneideri Rehd) mají produkci neprověřenu.
Stávající měření prokazuje schopnost tohoto druhu (P. bretschneideri Rehd) tvořit významná
množství etylenu, která jsou stovnatelná s evropskými druhy. Na počátku klimakterické fáze
mají obě odrůdy srovnatelné prahové koncentrace, která pro odrůdu 'Konferenci' představuje
0,01 µl.kg-1.h-1 a pro odrůdu 'Yali' 0,32 µl.kg-1.h-1 (graf 3 a 4).V průběhu dalšího skladování
v teplotě 1°C se produkce zvyšuje na hodnoty, které jsou v čase už málo proměnné.
Pro odrůdu 'Konference' jsou hodnoty od 15. dne do 60 dne následující:0,64; 3,53; 2,62; 3,17
a pro odrůdu Yali v stejném časovém sledu: 3,59; 4,96; 7,84; 4,25.

Graf 3: Produkce etylenu během skladování odrůdy 'Konference' v teplotě 1°C a a za každým
odběrem následující uložení do teploty 20°C.
Zvýšení látkového metabolismu prostřednicvím produkce etylenu se zásadně pohybuje
v hodnotách Q 10 nepříliš odlišných od produkce CO 2 . Přitom jsou Q 10 pro odrůdu 'Yali'
přibližně 2-krát vyšší ve srovnání s odrůdou 'Konference'. Vložením vlivu vyšší teploty z 1°C
124

na 20°C se zvyšuje Q 10 , které s časem skladování snižují, ale přesto zůstávají v obvyklém
rozsahu Q 10 mezi 2 až 3.

Graf 4: Produkce etylenu během skladování odrůdy 'Yali' v teplotě 1°C a za každým odběrem
následující uložení do teploty 20°C.
Pro odrůdu 'Konference' jsou v čase skladování 15.,30.,45.,60. hodnoty Q 10 v tomto sledu:
13,75; 3,18; 2,84; 2,96 a pro drůdu 'Yali' jsou tyto hodnoty následující:7,51; 6,14; 2,70; 4,14.
Produkce etylenu poskytuje možnost jeho snižování v posklizňové technologii.
Průběh pevnosti hrušek během chladírenského skladování
Penetrometrická pevnost plodu během skladování je vypovídající hodnota o konzumní
přijatelnosti. Během chladírenského skladování jsou zřejmé dva rozdílné průběhy
penetrometrické pevnosti. Pro odrůdu 'Konference' jsou průběhy změn jen málo klesající,
kdy na počátku skladování byla hodnota 0,74 MPa a v 60. dnu 0,66 MPa, což naznačuje,
že v optimální teplotě skladování se neočekávají významné změny v pevnosti plodu i přesto,
že v plodu jsou už stimulační koncentrace etylenu pro podporu měknutí plodu (graf 5). Dá se
předpokládat, že po prodloužení skladovací doby v této teplotě bude pevnost plodu mnohem
vyšší než 0,22 MPa, v níž se předpokládá, že je měkký plod a vhodný pro přímou spotřebu.
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Graf 5: Penetrometrická pevnost plodů odrůdy 'Konference' v chladírenské teplotě a v teplotě
20°C, která se vytvořila přenesením plodů po skladovacím termínu.
Měknutí plodu po 7 dnech v teplotě 20°C je typické pro evropskou hrušku ('Konference'),
kde během skladování plodů v teplotě 20°C po předcházejícím chladírenském uložení, vede
k pokledu pevnosti na hodnoty v MPa vypočítané jako poměr dosažené pevnosti po 7 dnech
shelf life k pevnosti před vyskladněním, což v časové řadě představuje (koefiecient pevnosti
k pev ( k pev= k 1°C/ k 20°C ): 0,19 (15.den), 0, 16 (30.den), 0,38 (45. den) a 0,28 (60. den). V této
fázi zrání mají plody hodnoty pevnosti 0,12 až 0,226 MPa , které odpovídají konzumní
zralosti. Odlišný obraz průběhu pevnosti mají plody odrůdy 'Yali', které v období oteplení
plodu na 20°C neměknou během 7 dnů, ale jejich pevnosti jsou shodné s hodnotami
před vystavením shelf life (graf 6). Pro termíny hodnocení (15.den, 30.den, 45.den, 60.den)
jsou hodnoty k pev pro odrůdu 'Yali' následující 1,04; 0,77; 1,38; 1,09. Podle tohoto kriteria
odrůda 'Yali' zůstává stejně pevná i při změně teploty. Produkce etylenu ve stejném časovém
průběhu jsou na konci shelf life s vysokým Q 10 , takže plod produkuje vysoké koncentrace
etylenu. Z rozboru vztahu měknutí plodu a produkce etylenu vyplývá odlišnost odrůdy 'Yali'
od evropské odrůdy 'Konference'.

Graf 6: Penetrometrická pevnost plodů odrůdy 'Yali' v chladírenské teplotě a v teplotě 20°C,
která se vytvořila přenesením plodů po daném skladovacím termínu.
Rozpustná sušina a titrační kyselost během skladování v 1°C a ve 20°C
V chladírenském skladování zůstáva rozpustná sušina odrůdy Konference neměnná
a nepodléhá účinku vyšší teploty v období shelf life. V 15. dnu skladování byl pokles
rozpustné sušiny v teplotě 1°C, který je statisticky významný od následného hodnocení
v teplotě 20°C a byl pravděpodobně způsobený výběrem vzorků. Odrůda 'Konference'
má vyšší rozpustnou sušinu, na úrovni 13°Brix, ve srovnání s odrůdou 'Yali' s průměrnou
rozpustnou sušinou 9,5°Brix , která byla shodná pro celé období skladování (graf 7 a 8).
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Graf 7: Rozpustná sušina odrůdy 'Konference' během skladování v 1°C a následně ve 20°C.

Graf 8: Rozpustná sušina odrůdy 'Yali' během skladování v 1°C a následně ve 20°C.
Titrační kyselost u obou odrůd je nízká v rozsahu od 0,4 do 0,16 % (odrůda Konference)
a je ovlivněna výběrem plodů s nestejným obsahem organických kyselin. U odrůdy
'Konference' je pokles ve fázi oteplení v 20°C neznatelný a statisticky nevýznamný. Odrůda
'Yali' má vyšší obsah organických kyselin ve srovnání s odrůdou 'Konference'. Ztráta
organickych kyselin je statisticky významná v 15. a 30 dnu skladování (graf 9 a 10).

Graf 9: Průběh titrační kyselosti plodů odrůdy 'Konference'.
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Graf 10: Průběh titrační kyselosti odrůdy 'Yali'.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za podpory grantu Ministerstva zemědělství agentury NAZV č. projektu
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SOUHRN
Druhy hrušek evropské (P.communis L.) zastoupená odrůdou 'Konference' a asijské P.
ussuriensis Maximowicz zastoupená odrůdou 'Yali', mají shodný průběh intenzity dýchání
v teplotě 1°C, i vyšší hodnotu dýchání v teplotě 20°C. Teplotní kvocienty Q 10 pro dýchání
jsou 2-krát vyšší u odrůdy 'Konference', naopak Q 10 pro produkci etylenu jsou vyšší
pro odrůdu 'Yali'. Pro odrůdu 'Yali' je produkce etylenu v chladírenském skladování v rozsahu
3,55 až 7,14 µl.kg/h. Měknutí plodů hrušek odrůdy 'Konference' je významné a po 7 dnech
uložení v teplotě 20°C dosahuje konzumní pevnosti , která je v rozsahu 0,116 až 0,226 MPa.
Plody odrůdy 'Yali' jsou všeobecně měkčí jako plody odrůdy 'Konference' 0,40 až 0,59 MPa,
ale neměknou, jsou-li uloženy do teploty 20°C po celou dobu skladování (do 67. dne).
Přestože koncentrace etylenu ve vnitřní atmosféře plodů hrušek 'Yali' je stejně vysoká
jako u plodů odrůdy 'Konference', tyto plody neměknou, jsou stále šťavnaté, ale nezískají
máslovitou konzistenci, která je typická pro plody odrůdy 'Konference'. Titrační kyselost
u obou odrůd je nízká v rozsahu od 0,4 do 0,16 % (odrůda 'Konference'), je ovlivněna
výběrem plodů s nestejným obsahem organických kyselin. U odrůdy 'Konference' je pokles
ve fázi oteplení v 20°C neznatelný a statisticky nevýznamný. Odrůda 'Yali' má vyšší obsah
organických kyselin ve srovnání s odrůdou 'Konference'. Odrůda 'Konference' má vyšší
rozpustnou sušinu, na úrovni 13°Brix, ve srovnání s odrůdou 'Yali' s průměrnou rozpustnou
sušinou 9,5°Brix , která byla shodná pro celé období skladování.
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UCHOVATELNOST ODRŮD TŘEŠNÍ BALENÝCH DO TECHNOLOGICKÉ FÓLIE
KEEPING OF SWEET CHERRY VARIETIES PACKAGED
IN TECHNOLOGICAL FOIL
Jan Goliáš – Jarmila Kožíšková
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, ZF, MENDELU, Valtická 337,
69144 Lednice
ABSTRACT
Fruits of seven sweet cherry cultivars ('Burlat', 'Vanda', 'Těchlovan', 'Napoleonova', 'Kordia',
'Regina', 'Sweet heart') were harvested at optimal picking time and stored in Xtend foil and in
control for 55-60 days at a temperature of 1 °C for the examined variety. Cherries quality
during storage was determined by monitoring CO 2 concentration, weight loss, total soluble
solids, firmness and quality of stem. During cold storage control fruit showed decreases in
respiration rate, rapid weight losses, stem browning and higher total soluble solids. Control
fruits showed visible signs of wilting and it is connected to the water loss and loss of turgidity
of fruit. Between the packaged and control fruit firmness was not statistically significant. On
the contrary, sweet cherry packaged in Xtend foil delayed postharvest quality losses and
storability were extended. The sensory analyses revealed beneficial effects of Xtend foil in
terms of delaying stem browning and maintenance of fruit visual aspect.
Keywords: sweet cherries, Xtend, production of CO 2 , firmness, weight losses, stem browning

ÚVOD
Třešně (Prunus avium L.) jsou neklimakterické plody krátkodobě uchovatelné. Posklizňové
ztráty kvality jsou zejména v důsledku snížení pevnosti plodu, ztráty vody, změn v rovnováze
kyselin a cukrů, odzeleňování stopky, která vadne v celém povrchu a sesychá od plodonoše
(PETRÁČEK et al., 2002, TIAN et al., 2004, ALIQUE et al., 2005). V období sklizně
mají plody třešní vysokou intenzitu dýchání, kterou lze zpomalit krátce po sklizni účinným
zchlazením. Chladírenské skladování třešní poskytuje pouze minimální prodloužení
trvanlivosti a kvalita třešní klesá při dlouhodobém skladování (SHARMA et al., 2010). Třešně
mají v porovnání s ostatními peckovinami vyšší toleranci k zvýšené koncentraci CO 2 (TIAN
et al., 2001). Řízená atmosféra a balení v modifikované atmosféře jsou účinné při oddálení
fyzikálně-chemických změn týkajících se ztráty kvality a zlepšují prodejnost plodů třešní
(TIAN et al., 2004, MARTÍNEZ-ROMERO et al., 2006). Bylo prokázáno, že vhodně
navržené obaly snižují rychlost respirace a dozrávání plodů změnou koncentrace kyslíku
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a oxidu uhličitého v obalu na téměř ideální podmínky pro skladování třešní (MITCHAM et
al., 2002). V předložené práci je hodnocen účinek balení Xtend fólie na skladovatelnost odrůd
třešní vyjádřený intenzitou dýchání, penetrometrickou pevností, rozpustnou sušinou
a hmotnostními ztrátami.

MATERIÁL A METODY
Odrůdy třešní pocházely z ovocného sadu Agro Stošíkovice, jižní Morava. Plody
byly sklízeny v ranních hodinách a byly bezprostředně transportovány do laboratoře Ústavu
posklizňové

technologie

zahradnických

produktů

v Lednici.

Pro

každou

odrůdu

bylo hodnoceno 25 kg. Před založením pokusu byly plody hodnoceny z hlediska zralosti,
neporušenosti stopky, velikosti plodu platnou pro danou odrůdu. Odrůdy sklízené podle
zralosti v sadu v pořadí 'Burlat', 'Vanda', 'Těchlovan', 'Napoleonova', 'Kordia', 'Regina', 'Sweet
heart', byly skladovány ve fólii Xtend v teplotě 1 °C po dobu 55 až 62 dnů pro zkoumanou
odrůdu. Xtend fólie je produktem centra výzkumu v Izraeli a její základní vlastností
je separátní uvolňování CO 2 a O 2 mezi vnitřní atmosférou v balení a vnějším prostředím.
Na konci skladování byla CO 2 analyzátorem stanovena koncentrace CO 2 uvnitř balené
jednotky podle odrůd v rozsahu od 3,2 do 3,8 % CO 2 . Celková hmotnost uložené odrůdy
byla 6 misek po 0,8 kg. Kontrolní vzorky byly ve stejné hmotnosti a ve stejném rozdělení
ve shodné teplotě 1 °C. Na počátku a na konci pokusu byla hodnocena jakost plodu a jakost
stopky podle pětičetné hodnotící stupnice, fyzikálně chemické hodnoty vždy ve stejném
pořadí a hmotnostní ztráty. Všechna data byla statisticky vyhodnocena analýzou rozptylu
a průměry byly porovnány pomocí Tukeyova testu na hladině významnosti 0,05 (program
Statistica 10, StatSoft).
Pevnost plodu penetrometricky
Stanovení bylo provedeno na přístroji TEXAN 2000. Neporušené plody se stopkou byly
zatěžovány razidlem o průměru 5 mm při rychlosti zatěžování 8 mm.min-1. 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
oblast pod deformační křivkou. Hodnotící jednotka pro odrůdu a dobu skladování
představovala třicet plodů, které byly penetrovány pouze z jedné strany plodu.
Stanovení intenzity dýchání plodů
Do hermetické nádoby o objemu 1000 ml se vloží plody třešní o hmotnosti 200 gramů
a po uplynutí expoziční doby (1 hodiny) se odebere plynný vzorek o objemu 1 ml
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(chromatografická stříkačka Hamilton Syringe 140 ml HD TCA Analytics AG Switzerland).
Nastříknutý objem se stanoví na plynovém chromatografu (4890D; Agilent Technologies Inc.,
Wilmington,USA). Měření produkce CO 2 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. Výsledky jsou vyjádřeny v mg CO2 na kilogram a hodinu.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Byly prokázány jasné odrůdové rozdíly, které kopírovaly stáří plodů na stromě. 'Burlat'
jako skorá odrůda měla pevnost 0,2 MPa, zatímco 'Sweet heart' a 'Regina' měly pevnost 0,450,52 MPa. Mezi ošetřenými a kontrolními plody byla pevnost statisticky nevýznamná,
s průměry pro balené plody, které byly nižší než nebalená kontrola (graf 1). Shoda pevností
balené a nebalené jednotky je ve prospěch balených plodů, protože plody bez fólie
vykazovaly viditelné znaky vadnutí a s tím je vždy spojena jednak ztráta vody a ztráta
turgescentnosti plodu. Během chladírenského skladování odrůd třešní uložených v normální
kyslíkaté atmosféře, řízené atmosféře a u plodů balených v modifikované atmosféře,
bylo zjištěno zvýšení pevnosti slupky oproti počátečním hodnotám v době sklizně (KAPPEL
et al., 2002, SEKSE et al., 2009).
odrůda*ošetření; Průměry MNČ
Současný efekt: F(12, 596)= 10,192, p= 0,0000
Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
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Graf 1: Pevnost slupky odrůd třešní balených ve fólii Xtend a u kontrolních plodů v období
sklizně a po 60 dnech skladování v teplotě 1 °C.
Počáteční hodnoty intenzity dýchání při teplotě 20 °C po sklizni byly v rozmezí 45 až 149
mg CO2.kg-1.h-1 (graf 2). V období sklizně mají třešně 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,
132

2004). Hodnocení intenzity dýchání proběhlo po době skladování (55-62 dnů). Plody balené
v Xtend ve všech případech vykazovaly vyšší intenzitu dýchání, která byla u poloviny odrůd
statisticky významná a byla v rozmezí od 78 – 130 mg CO 2 .kg-1.h-1. Kontrolní plody
měly intenzity dýchání od 78-35 mg CO 2 .kg-1.h-1. Intenzita dýchání jasně prokázala svojí
vyšší hodnotu v Xtend. Plody v Xtendu byly čerstvější a méně podléhaly transpiračnímu
stresu. Tato fyziologická hodnota prokazuje významnost Xtend fólie.
odrůda*ošetření; Průměry MNČ
Současný efekt: F(12, 42)= 6,7261, p= ,00000
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Graf 2: Produkce CO 2 odrůd třešní balených ve fólii Xtend a u kontrolních plodů v období
sklizně a po 60 dnech skladování v teplotě 1 °C.
Rozpustná sušina při skladování je funkcí ztráty čerstvosti a ztráty vody. Hodnoty rozpustné
sušiny by se měly pohybovat v rozmezí 11-20 °Bx (SERRANO et al. 2005). Plody nebalené
ve většině případů (5 ze 7) měly vyšší rozpustnou sušinu, která dosahovala 24 °Bx
('Napoleonova' a 'Sweet heart') (graf 3). Plody v Xtendu měly refrakci nižší v rozsahu od 15
do 20,8 °Bx, z čehož vyplývá, že ztráty vody v nebalených jednotkách zvyšovaly rozpustnou
sušinu, ale také indikovaly znaky vadnutí.
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odrůda*termín; Průměry MNČ
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Graf 3: Rozpustná sušina odrůd třešní balených ve fólii Xtend a u kontrolních plodů v období
sklizně a po 60 dnech skladování v teplotě 1 °C.
Fólie měla velmi příznivou vlastnost v tom, že na vnitřní straně se neprojevovala kondenzace
vodní páry. Hmotnostní ztráty v balené jednotce, jak se dalo očekávat, budou nižší proto,
že Xtend je účinnou bariérou vůči úniku vody do vnějšího prostředí. Balené jednotky měly
uniformní ztrátu hmotnosti za 60 dnů na úrovni 5 % s malými odchylkami a zanedbatelnou
SD (graf 4). Nebalené jednotky měly hmotnostní ztráty od 30 – 14 % podle ranosti odrůdy (30
% 'Burlat', 'Sweet heart' 14%). 'Těchlovan', 'Vanda', 'Kordia', 'Regina' měly ztráty hmotnosti
od 20 do 14%. 'Napoleonova' byť je pozdnější měla ztráty 22 %. Nízké Δm v balené jednotce
ovlivňuje ostatní látkové složky a plody tak objektivně činí déle skladovatelné.
odrůda*ošetření; Průměry MNČ
Současný efekt: F(6, 70)= 87,063, p= 0,0000
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Graf 4: Účinek Xtend fólie na hmotnostní ztráty plodů třešní po 60 dnech skladování v teplotě
1 °C.
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Třešně odrůdy ‘0900 Zirat ‘ skladované 21 dní při chladírenské teplotě v Xtend obalu
si uchovaly svoji kvalitu i po další 3 dny, kdy byly uloženy při teplotě 20 °C v podmínkách
shelf-life (KÜCÜKBASMACI et al., 2008).
Vzhled plodů byl průběžně sledován přes fólii. Podle Paddila-Zakour etal. (2004) balení
plodů třešní do ochranné atmosféry udržuje pevnost plodů a zachovává stopku zelenou,
přičemž oba tyto parametry rozhodují o prodejnosti třešní.

Stopka v balené jednotce

byla u převážné většiny zelená a mírně seschlá. Pouze u odrůdy 'Burlat' byla seschlá
a zhnědlá. Zcela zelená stopka, která měla vzhled čerstvosti, nebyla dosažena ke konci
skladování (55-62 dnů). Plně čerstvá stopka byla v době 40 dne skladování. Plod každé
odrůdy byl zcela turgescentní a neprojevoval známky vadnutí, takže ztráta čerstvosti stopky
byla zcela prioritní pro posouzení čerstvosti skladované odrůdy. Lze zaznamenat rozdíly
odrůdové. Odrůda 'Kordia', která má atraktivní vzhled plodů, má stopku s malým obsahem
chlorofylu a už při sklizni je s odstínem hnědé barvy. Odrůda 'Regina' s méně atraktivním
plodem má stopku šťavnatou s pomalým odzeleňováním při skladování.
ZÁVĚR
Balení plodů do fólie Xtend prodlužuje uchovatelnost a tržní hodnotu podle odrůd od 40
do 60 dnů v teplotě 1 °C. Pozdnější odrůdy vykazovaly větší rozdíl mezi počátečními
hodnotami pevnosti slupky a Xtend, které byly statisticky významně odlišné. Nebalená
kontrola měla vysoké hmotnostní ztráty a projevila známky vadnutí u všech odrůd a z toho
vyplývající vyšší hodnoty rozpustné sušiny. U balených plodů v Xtend byla stopka po 60
dnech zelená s náznaky vadnutí. Plody v Xtend měly hodnoty intenzity dýchání téměř shodné
s počáteční hodnotou. Plody balené v Xtendu si uchovaly vysokou fyziologickou aktivitu,
představující čerstvost. Bariérové vlastnosti fólie Xtend prokázaly účinnost pro skladování
třešní.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za podpory grantu Ministerstva zemědělství agentury NAZV č. projektu QJ
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SOUHRN
Plody sedmi odrůd třešní ('Burlat', 'Vanda', 'Těchlovan', 'Napoleonova', 'Kordia', 'Regina',
'Sweet heart') byly sklízeny v optimální době sklizně a skladovány ve fólii Xtend a v kontrole
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po dobu 55-60 dnů v teplotě 1 °C pro zkoumanou odrůdu. Kvalita plodů třešní
byla zjišťována měřením koncentrace CO 2 , hmotnostními ztrátami, rozpustnou sušinou,
pevností plodů a jakostí stopky. Během chladírenského skladování kontrolní plody
vykazovaly nižší intenzitu dýchání, vysoké hmotnostní ztráty, hnědnutí stopky a vyšší
hodnoty rozpustné sušiny. Plody bez fólie vykazovaly viditelné znaky vadnutí a s tím je vždy
spojena ztráta vody a turgescentnosti plodu. Mezi ošetřenými a kontrolními plody
byla pevnost statisticky nevýznamná. Naopak balení do folie Xtend oddálilo posklizňové
ztráty kvality a skladovatelnost byla prodloužena. Pokud jde o hnědnutí stopky, senzorická
analýza ukázala příznivý účinek Xtend folie na uchování vizuálních vlastností plodů.
Klíčová slova: třešně, X-tend, produkce CO 2 , pevnost, hmotnostní ztráty
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REOLOGICKÉ VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKY SUŠENEK
NA BÁZI PŠENIČNÉ, JEČNÉ, CHIA A TEF MOUKY
RHEOLOGICAL PROPERTIES AND CHARACTERISTICS OF BISCUITS
BASED ON WHEAT, BARLEY, CHIA AND TEFF FLOUR
Marie Hrušková – Ivan Švec
Ústav sacharidů a cereálií, FPBT, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6
ABSTRACT
In this work, influence of 30% or 50% of barley flour, 5% and 10% of chia or teff flour on
non-fermented wheat dough viscoelastic and viscous properties (farinograph, amylograph,
mixolab) and on results of laboratory baking trial producing cut-out biscuits is described.
Addition of all three non-traditional flour types proportionally increased farinograph water
absorption (up to one-fourth); interacted with proteins of non-gluten nature, dough
development time as well as tolerance to overmixing were diminished to a half in maximum.
Water suspension viscosity of wheat-barley blends was significantly higher than wheat
standard one; values determined for tri-composite flour samples overcome those values, too.
Mixolab proof confirmed results of the farinograph and amylograph tests. Changed
machinability of dough was positively reflected into biscuit volumes and their shape (spread
ratio) – for both subgroups containing 30% or 50% barley flour, chia and teff caused
comparable increase of volumes and shapes in ranges 27-33% and 22-25%, respectively.
Sensorial profiles of all prepared biscuit variants were considered as acceptable – flavour of
bi-composite biscuits was partially affected by barley flour by-taste, which mainly
disappeared after chia of teff incorporation.
Keywords: wheat composite flour, barley, chia, teff, mixolab, amylograph, biscuits quality
ÚVOD
Sušenky patří do skupiny cereálních výroků označované jako trvanlivé pečivo a jsou
charakterizovány vysokým podílem pšeničné mouky v základní receptuře. Mezi další
nezastupitelné složky patří cukry, tuky, různé přídatné látky a komponenty určené
k aromatizaci. Další odlišností od ostatních cereálních výrobků je chemické kypření a nízký
obsah vody (nejvýše 10 %; Dostálová et al., 2014). Pro výrobu vypichovaných sušenek, které
tvoří jeden ze čtyř tržních druhů (další lisované, řezané a stříkané), jsou technologicky
významné vlastnosti pšeničné mouky, označované jako pekařsky slabá. Požaduje se nižší
obsah mokrého lepku s dostatečnou tažností a menší pružností. Protože není k dispozici

vhodný sortiment odrůd tzv. pečivárenské pšenice (Faměra et al., 2014), která by splňovala
požadované parametry hladké mouky pro sušenky, upravují se reologické charakteristiky těsta
přídatnými látkami nebo lze využít mouky z netradičních plodin, např. ječmene. Základními
složkami ječného zrna jsou škrob a bílkoviny nelepkového charakteru. Další významnou
skupinu

látek

tvoří

neškrobové

polysacharidy,

zastoupené

zejména

celulosou

a

hemicelulosami, celkově označované jako vláknina potravy. Mezi významné složky
rozpustné vlákniny potravy patří β-(1→3)(1→4)-D-glukany (nazývané β-glukany) a
arabinoxylany (starší název pentosany). Nutriční přínos ječné mouky je spojen s ovlivněním
senzorického vjemu cereálních výrobků. V případě sušenek je však typicky nahořklá příchuť
maskovaná vyšším obsahem přidaného cukru (Smrž et al., 2015). Pro zvýšení atraktivnosti
vypichovaných sušenek lze využít i dalších netradičních semen v mletém stavu. Tef je
tropická cereálie z Etiopie. Z hlediska obsahu minerálních látek v zrnu je přínosný vysoký
obsah železa, vápníku a hořčíku. Bílkoviny zrna patří z větší části do skupiny prolaminů a
vyznačují se vysokou stravitelností, ale obsahují nízké množství lysinu. Chia pochází
z Mexika a zrno obsahuje 16-26 % bílkovin s příznivým aminokyselinovým složením.
Výživově je zajímavý i vysoký obsah tuku (30-34 %) s podílem nenasycených mastných
kyselin (linolová a linoleová). Semena se vyznačují vysokým obsahem vlákniny (24-41 %).
Cílem práce bylo stanovit pekařskou kvalitu dvou připravených pšenično-ječných premixů a
jejich směsí s dvěma přídavky chia a tef mouky pomocí farinografu, amylografu a mixolabu.
Spotřebitelská jakost finálních výrobků ve formě sušenek byla posouzena jak objektivně, tak
senzoricky. Vícerozměrná statistická analýza byla zaměřena na možnost rozlišení vzorků
podle složení kompozitní mouky.
MATERIÁL A METODY
Pšeničná mouka hladká polosvětlá M byla vyrobena ze sklizně 2012 firmou Mlýny J.
Voženílek v Předměřicích n. L. Obsah bílkovin činil 12,2 %, hodnota Zelenyho testu 47 ml a
ČP 402 s. Ječná mouka hladká J byla získána ve spolupráci s mlýnem Křesín, obsahovala
9,23% bílkovin. Cereální premixy, označené MJ30 a MJ50, byly vytvořeny smísením obou
mouk v poměru 70:30 a 50:50 (w/w). Premixy byly obohaceny 5 a 10 % na mouku chia
celozrnných CH1 a CH2, připravených desintegrací celých bílých resp. tmavých chia pomocí
mlýnku Concept KM 5001 (původ semen Mexiko, Country Life CZ, Praha). Tef hladké
mouky T1 a T2 z firmy Tobia Teff UK (původ semen Etiopie) byly přidávány ve stejném
množství.
Technologická kvalita kompozitních mouk byla pomocí farinografické a amylografické

zkoušky a porovnána s výsledky standardně provedeného mixolab testu. Metodika laboratorní
přípravy vypichovaných sušenek je popsána v předchozí práci (Švec a Hrušková, 2014).
VÝSLEDKY A DISKUZE
V souladu s výsledky Sharma a Gujral (2014), ječná mouka průkazně zvýšila vaznost
proporčně přidanému množství (cca o 4 a 6 %, Tab. 1). Společně s oslabením lepkové
struktury se větší objem vody v pšenično-ječném těstě podílel na zkrácení stability během
hnětení, a to na polovinu pro oba podíly ječné mouky. Chování třísložkového těsta záviselo na
druhu netradiční plodiny – chia i tef sice vaznost dále zvýšily, ale stabilita těsta byla
ovlivněna rozdílně. Díky hydroskopickým vlastnostem chia mouky bylo zkrácení nižším
přídavkem kompenzováno a při vyšším hodnota překonala stabilitu pšeničného těsta
(z 4,00 min na 6,50 a 11,0 min pro MJ30 a CH1 proti 8,50 min pro M; Tab. 1). Alaunyte et al.
(2012) potvrzuje pokles stability vlivem tef mouky, pro 30% podíl až o třetinu (z 8,00 min na
5,20 min). Modifikace složení kompozitní mouky ukázala na klesající stupeň poškození
škrobu,
suspenzí

viskozita
rostla

měřitelnosti

moučných Tab. 1 Vliv ječné, chia a tef mouky na reologické
na hranici znaky pšeničné mouky

až

(1000 AJ např. pro

MJ30+CH2-10). Vlastnosti suspenze

Farinograf

Mouka,
přídavek

závisí podle Izydorczyk a Dextra M
(2008) na molekulové hmotnosti MJ30
ječných -glukanů. Pro chia mouku
je v tomto ohledu rozhodující vyšší
obsah vlákniny potravy (ReyesCaudillo et al., 2008) a bobtnavost
(water-holding capacity) bílkovin
(Inglett et al., 2013). Také zvýšená
farinografická vaznost způsobená
přítomností tef mouky ve směsi
vysvětluje
suspenze

zvýšení
během

viskozity

amylografické

MJ30 + CH1-05
+ CH1-10
+ CH2-05
+ CH2-10
MJ30 + T1-05
+ T1-10
+ T2-05
+ T2-10
MJ50
MJ50 + CH1-05
+ CH1-10
+ CH2-05
+ CH2-10
MJ50 + T1-05
+ T1-10
+ T2-05
+ T2-10

Vaznost
(%)
61,6
65,5
70,6
75,1
70,8
75,2
72,1
75,9
71,2
74,9
67,1
72,1
77,0
72,2
77,0
70,8
74,9
71,1
74,6

a
b
d
f
de
f
de
fg
de
f
c
de
g
e
g
de
f
de
f

Amylograf

Stabilita
(min)
8,50
4,00
6,50
11,00
6,50
11,00
7,00
5,50
4,50
4,00
4,25
2,50
4,50
4,50
3,50
5,50
3,00
5,50
2,00

f
bcd
e
g
e
g
ef
de
cd
bcd
cd
ab
cd
cd
abc
de
abc
de
a

Max.
viskozity
(AJ)
680
790
820
900
960
1000
990
1000
860
950
820
980
1020
960
960
900
1000
870
890

zkoušky. Vyšší schopnost ječné, M - pšeničná mouka, MJ30/MJ50 - směs pšeničné
chia a tef mouky (ve srovnání a ječné mouky 70:30, resp. 50:50 (w/w).

a
ab
ab
ab
b
b
b
b
ab
b
ab
b
b
b
b
ab
b
ab
ab

CH1, CH2 - celozrnná mouka z bílých, resp. tmavých

s pšeničnou) pevně vázat vodu se semen; T1, T2 - bílá a hnědá tef mouka. Přídavky chia a tef
5 a 10 %.
AJ – amylografické jednotky

potvrdila

během

první

fáze

mixolab testu, který odpovídá
farinografické

zkoušce

–

na

křivkách v Obr. 1a lze pozorovat

a)

ztužení těsta během hnětení,
projevující se jako vyšší torzní
síla

(parametr

pekařská

C1).

kvalita

v třísložkových
projevila

Snížená
bílkovin

směsích

snížením

se

minima

křivky (parametr C2). Podobné
viskozitní chování lze následně
sledovat pro premix MJ30 a jeho
kombinace s CH2 (parametr C4,
cca 33. min testu), naopak jako
odlišné směsi s T2. Podle torzní
síly na konci mixolab testu

b)

(parametr C5) lze odhadnout, že
v souvislosti

s obsahem

vody

budou pšeničné sušenky ve větší
míře podléhat stárnutí vlivem
retrogradace než pšenično-ječné
s přídavkem

chia

Zpracované

profily

vzorků

(Obr. 1b)

a

tef.
těchto

dokládají

uvedené skutečnosti uceleněji.
Měrný objem sušenek se vlivem
ječné mouky průkazně nezměnil,
pozitivní

efekt

byl

celkově

Obr. 1 Vliv ječné, chia a tef mouky (J, CH, T) na mixolab
křivku (a)) a profil (b)) pšeničné mouky. M – pšeničná mouka,
MJ30 – směs pšeničné a ječné mouky 70:30. Přídavky chia a
tef 5 a 10 %.

pozorován spíše pro případy vyšších dávek chia a pro oba druhy tef mouky. Tvar sušenek
(spread factor) z pšenično-ječných směsí 75:25 a 50:50 byl horší než pro pšeničný standard –
snížení ze 7,1 na 6,0 a 5,5 (-16 a -23 %; Sharma a Gujral 2014); senzorický profil výrobků
s nižším podílem ječné mouky byl vyhodnocen jako lepší. Ve skupině na bázi MJ50 vlivy
ječné a tef mouky kladně interagovaly, neboť došlo k nárůstu měrného objemu sušenek o cca

25 % (Tab. 2). Naproti tomu Tab. 2 Vliv ječné, chia a tef mouky na znaky sušenek
zjistili měrné objemy pečiva

Mouka,
přídavek

obsahujícího 10 nebo 20 %
tef

mouky

srovnatelné

s pšeničným

M

standardem MJ30
(3,46 ml/g a 3.22 ml/g proti MJ30 + CH1-05
3.54 ml/g). Tvar sušenek
s 50% podílem ječné mouky
a přídavkem mouky z tef
korespondoval

s měrným

objemem – průměr výrobku
narostl

o

10-22%.

Spotřebitelská

kvalita

sušenek byla ve většině
případů

srovnatelná

s pšeničným

standardem.

+ CH1-10
+ CH2-05
+ CH2-10
MJ30 + T1-05
+ T1-10
+ T2-05
+ T2-10
MJ50
MJ50 + CH1-05
+ CH1-10
+ CH2-05
+ CH2-10
MJ50 + T1-05
+ T1-10
+ T2-05
+ T2-10

Měrný
objem
(ml/100 g)

160
156
152
180
162
175
169
160
208
186
160
174
190
198
172
197
198
203
191

ab
a
a
ab
ab
ab
ab
ab
b
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab

Tvar d/v
(spread
ratio)
(-)
3,13
4,00
4,17
4,76
4,17
4,35
5,00
4,17
4,00
4,35
4,55
4,76
5,00
4,76
4,35
5,00
5,26
5,26
5,56

Celková
přijatelnost
nepřijatelný

(2012)

příjemný

et al.

přijatelný

Alaunyte

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

c
c
c
a
c
a
c
c
c
c
a
b
b
b
b
c
c
c
c

Půlbodový posun v celkové M - pšeničná mouka, MJ30/MJ50 - směs pšeničné a ječné mouky
70:30, resp. 50:50 (w/w).

přijatelnosti sušenek MJ50 CH1, CH2 - celozrnná mouka z bílých, resp. tmavých semen;
s chia byl způsoben mírně T1, T2 - bílá a hnědá tef mouka. Přídavky chia a tef 5 a 10 %.
hutnější a zároveň lehce lepivou konzistencí při žvýkání.
Výsledky vícerozměrné analýzy všech dat jsou uvedeny na posteru.
ZÁVĚR
Kombinace pšeničné mouky s ječnou se ukázala jako vyhovující základ pro přípravu sušenek
obohacených světlým a tmavým typem chia a tef mouky, neboť obě netradiční plodiny mají
schopnost maskovat charakteristickou ječnou příchuť. Kromě toho se do zpracovatelnosti
těsta pozitivně promítla zeslabená lepková struktura, a proto byl objem pšenično-ječných a
třísložkových sušenek vyšší než pšeničný standard (zejména pozitivní vliv tef mouky).
PODĚKOVÁNÍ
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SOUHRN
Práce se zabývá vlivem 30 % nebo 50 % ječné mouky, 5 % a 10 % chia nebo tef mouky na
viskoelastické a viskozitní vlastnosti nefermentovaného pšeničného těsta (farinograf,
amylograf, mixolab) a na kvalitu sušenek z laboratorního pokusu. Přídavky všech tří
netradičních surovin zvýšily farinografickou vaznost až o čtvrtinu; vyšší podíl vody a
přítomnost nelepkových bílkovin se projevily zkrácením doby vývinu těsta a snížením
tolerance k přehnětení až o polovinu. Viskozita suspenze pšenično-ječných směsí byla
významně vyšší než pro kontrolní vzorek, další zvýšení nastalo přídavkem chia i tef mouky.
Komplexní zkouška na Mixolabu uvedená pozorování potvrdila. Odlišná zpracovatelnost těsta
se pozitivně projevila zvýšením měrného objemu sušenek a zlepšením tvaru – bez ohledu na
podíl ječné mouky v receptuře (30 % nebo 50 %), přídavky chia a teff mouky zvýšily uvedené
charakteristiky o 27-33% a 22-25%. Senzorické profily všech recepturních variant byly
vyhodnoceny jako přijatelné, v případě pšenično-ječných sušenek se částečně projevila
typická ječná příchuť; chia a tef mouky v receptuře tento nedostatek kompenzovaly.
Klíčova slova: kompozitní pšenično mouka, ječmen, chia, tef, mixolab, amylograf, kvalita
sušenek
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ABSTRACT
Apple flavor contains more than 300 different volatile compounds. These compounds are
mainly C 5 carboxylic acids, alcohols and esters. A key compound of apples aroma is ethyl 2methylbutyrate, but other butyrates and acetates are also present. Compounds responsible for
green apple aroma are hexane, (E)-hex-2-enal (leaf aldehyde), (Z)-hex-3-en-1-ol (leaf
alcohol), (E)-hex-2-en-1-ol and related esters.
The aim of this work was sensory evaluation of flavored soft drinks and subsequently
identification of the markers of apple aromas (which are responsible for the diversity in
beverage samples) by chemical analysis. Sensory analysis was done by two panels. First panel
of thirty members, evaluated taste and odor by describing method. Second panel used the
profile method for sensory evaluation. For analysis of profile of aromatic compounds in
samples was used HS-SPME/GC/MS. Results of analysis showed different representation and
content of volatiles compounds, which had an impact on the final taste and smell soft drinks.
Keywords: apple aroma, sensory evaluation, HS-SPME/GC/MS

ÚVOD
Podle vyhlášky 335/1997 Sb. je nealkoholický nápoj ten, který obsahuje nejvýše 0,5 obj. %
ethanolu (při 20 °C), který je vyroben zejména z pitné vody, pramenité vody, přírodní
minerální vody nebo kojenecké vody, zeleninové, ovocné nebo živočišné suroviny, přírodních
sladidel, sladidel, medu a dalších látek, a popřípadě sycený oxidem uhličitým. Nealkoholické
nápoje se člení na ovocné nebo zeleninové šťávy, dále na nektary (minimální obsah šťávy
nebo dřeně pro jablečné nektary je 50%). Další skupinou jsou nealkoholické nápoje ochucené
a poslední skupinu tvoří sodová voda. Nealkoholické nápoje ochucené se dělí na 5 podskupin,
a to: ovocný nebo zeleninový nápoj, limonáda, minerální voda ochucená, pitná voda ochucená
a poslední podskupinu tvoří pramenitá voda ochucená.
Jablečná aroma obsahují více než 300 různých těkavých sloučenin. Mezi tyto sloučeniny patří
především C 5 kyseliny, alkoholy a estery. Nositelé aroma zeleného jablka jsou hexanal, (2E)hex-2-enal (listový aldehyd), (3Z)-hex-3-en-1-ol (listový alkohol), (2E)-hex-2-en-1-ol
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a odvozené

estery.

Klíčovou

složkou

jablečného

aroma

je

ethyl-2-methylbutyrát,

avšak přítomny jsou i další butyráty a acetáty. Dalšími z významných aromatických látek jsou
(E)-β-damascenon, 1-okten-3-on, methional a dimethyldisulfid.
V rámci této práce bylo provedeno senzorické hodnocení ochucených nealkoholických
nápojů, a následně pomocí chemické analýzy kvalifikovány hlavní markery jablečných
aromat, které jsou zodpovědné za rozdílnost mezi vzorky. Senzorickou analýzu dělal
třicetičlenný panel pomocí metody popisu a sedmičlenný panel pomocí profilové metody.
Na stanovení profilu aromatických látek ve vzorcích byla použita metoda HS-SPME/GC/MS,
kterou bylo analyzováno pět druhů ochucených nealkoholických nápojů
MATERIÁL A METODY
Na tuto práci byly použity čtyři komerčně dostupné ochucené nealkoholické nápoje
zakoupené v tržní síti. Vzorek č. 5 byl ochucený nealkoholický nápoj s 50% podílem ovocné
složky. Senzorická analýza ochucených vod byla rozdělena na dvě části. V první části
třicetičlenný panel hodnotitelů hodnotil metodou volního popisu. Hodnotitelé měli zadány
okruhy, které měli popsat. Okruhy byly: vůně a její intenzita, intenzita a příjemnost sladké
chuti, celková chuť a celková známka, která nabývala hodnoty od 1 do 5, přičemž hodnota
1 znamenala vynikající výrobek a hodnota 5 nedostatečný výrobek. Vzorky vod
byly zakódovány a předkládány v náhodném pořadí. Hodnotitelé měli za úkol rovněž napsat
příchuť hodnocené vody. Další senzorická zkouška byla dělána se sedmičlenným hodnotícím
panelem. Při této profilové zkoušce byly použity nestrukturované stupnice. Deskriptory
byly následující: příjemnost a intenzita vůně, příjemnost a intenzita kyselé chuti, intenzita
citrusového aroma, jahodového aroma, lékořicového aroma a zeleného aroma. Dále
hodnotitelé měli uvést specifikaci chuti, popřípadě přítomnost cizího pachu. Poslední částí
hodnocení byla pořadová zkouška analyzovaných vzorků.
Na chemickou analýzu byla použita metoda HS-SPME/GC/MS. Prostor nad vzorkem
byl sorbován po dobu 10 minut při teplotě 25 °C. Bylo použito vlákno PDMS/DVB 65 µm.
Následně bylo vlákno desorbováno v inletu při teplotě 250 °C po dobu 4 minut. Na separaci
těkavých látek byla použita kolona HP-INNOWax 30m x 250 µm x 0,25 µm. Na začátku
analýzy byla teplota 45 °C, která byla držena 3 minuty, následně teplota stoupala gradientem
5 °C/min na teplotu 150 °C. Potom gradientem 10 °C/min do teploty 220 °C, a tato teplota
pece byla držena po dobu 15 minut. Hmotnostní spektrometr pracoval v módu SCAN,
přičemž byly sbírané ionty od hmotnosti 30 do 400 m/z.
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Obrázek 1.: Chromatogram analyzovaného vzorku č. 4 pomocí metody HS-SPME/GC/MS
pH vzorků ochucených nápojů bylo stanoveno na pH metru Ecoscan s elektrodou Hamilton
Double Pore. Měření probíhalo při teplotě 22 °C.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Při metodě popisu byl panelem nejlépe hodnocen vzorek č. 3. Tento vzorek byl hodnocen
jako s nejpříjemnější sladkou chutí. Výsledky profilové metody jsou vidět na obrázku 2.
Příjemnost vůně byla nejlepší ve vzorku 3 a nejhorší ve vzorku 1, přičemž rozdíl tvořil až 40
bodů. Intenzita vůně byla ve vzorcích přibližně stejná, vyjma vzorku č. 1. Příjemnost kyselé
chuti rozdělila vzorky na 2 skupiny, vzorky s vyšší příjemností (vzorky 2 a 3) a vzorky s nižší
příjemností (1 a 5). Intenzitu kyselé chuti měly vzorky přibližně stejnou, o něco nižší ji pak
měl vzorek č. 3. Vzorky byly dány hodnotitelům anonymně a byly záměrně přidány
deskriptory citrusového, jahodového, lékořicového a zeleného aroma. Předpokládalo se,
že hodnotitelé přiřadí nejvyšší intenzitu zelenému aroma kvůli přítomnosti hexanalu či (2E)hex-2-enalu. Hodnotitelé však udávali vyšší intenzity u citrusového a jahodového aroma,
přičemž intenzita citrusového aroma byla vyhodnocena hodnotiteli jako stejná u všech
vzorků. Intenzita jahodového aroma byla rozdělena do dvou skupin, a to s vyšší intenzitou
(vzorky 2 a 3) a s nižší intenzitou (1 a 5). Hodnotitelé nejlépe odhadovali aroma u vzorku č. 5,
kde až 71 % hodnotitelů vědělo, že se jedná o jablečné aroma. To souvisí pravděpodobně
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s tím, že ve vzorku byl 50% podíl jablkové šťávy. U vzorků 2 a 4 byla úspešnost 35 a 37 %.
Nejnižší úspešnost odhadu aroma dosahovaly vzorky 3, který měl 12 %, a vzorek 4, u kterého
zjistilo správně jablečnou aromatizaci jenom 6 % hodnotitelů. Pořadová zkouška
byla vyhodnocována pomocí Friedmanova testu. Zjistilo se, že s 95% spolehlivostí neexistují
významné rozdíly mezi vzorky.
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Obrázek 2.: Senzorický profil ochucených nealkoholických nápojů
Profily aromatických látek se vyhodnocovaly pomocí analýzy hlavních komponent (PCA).
Pomocí této metody se soubor dat rozdělil na dvě skupiny, a to vzorky 2 a 3 a vzorky 1, 4 a 5.
Dá se předpokládat, že v rámci skupiny bylo použito stejné aroma na aromatizaci nápojů.
Vzorek 5, který obsahuje 50 % ovocné jablkové šťávy, byl stejně aromatizován jako vzorky 1
a 4, a obsah přírodní šťávy neměl žádný vliv na celkový profil aromatických látek. Jedna
z látek, která rozdělovala soubor na dvě skupiny, je estragol, který se nesmí záměrně přidávat
do aromat

(dle 1334/2008/ES je omezeno

v nealkoholických

nápojích).

Jak

maximální

naznačuje

množství na 10

zpráva

Evropské

mg/kg
komise

EMEA/HMPC/137212/2005 je estragol podezřelý z karcinogenních a genotoxických účinků.
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Do analyzovaných vzorků se mohl dostat přirozeně z přírodních zdrojů (např. odrůda jablek
Cox Orange).
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Obrázek 3.: PCA analýza těkavých látek ze vzorků ochucených nápojů
Další těkavé látky, které způsobily rozdělení souboru vzorků, byly hexylacetát (ovocná,
bylinková aroma), 2-butyl-2-octenal (ovocná, ananasová, zelená aroma), 2-methylethyl ester
kyseliny máselné (jablkové aroma) či 1-hexanol (zelená, květnatá aroma).
pH vzorků bylo stanoveno v rozmezí od 3,04 (vzorek 2), 3,43 (vzorek 1), 3,44 (vzorek 4),
3,61 (vzorek 5), do 3,68 (vzorek 3). Hodnotitelům se podařilo rozeznat vzorek s nejnižší
kyselostí, nicméně při senzorické analýze byl hodnocen nejkyseleji vzorek 5, přičemž
se zjistilo, že vzorek měl přibližně stejnou hodnotu pH jako nejslabší vzorek.
ZÁVĚR
Pomocí senzorické analýzy nealkoholických ochucených nápojů se podařilo rozdělit vzorky
na základě příjemnosti vůně mezi dvě skupiny, a to na vzorky 2 a 3, a na druhou skupinu
vzorků 1 a 5. To bylo potvrzeno i chemickou analýzou těkavých látek. Mezi nejdůležitější
látky, které způsobily rozdíly mezi vzorky, byly estragol, hexylacetát (, 2-butyl-2-octenal,
2-methylethyl ester kyseliny máselné, či 1-hexanol. Nicméně hodnotitelé jen s malou
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pravděpodobností věděli přesně určit aroma ochuceného nápoje. Rozdíly v kyselosti
mezi vzorky byly minimální. Hodnotitelům se podařilo rozeznat jenom nejméně kyselý
vzorek.

SOUHRN
Jablečná aroma obsahují více než 300 různých těkavých sloučenin. Mezi tyto sloučeniny patří
především C 5 kyseliny, alkoholy a estery. Nositelé aroma zeleného jablka jsou hexanal,
(2E)-hex-2-enal (listový aldehyd), (3Z)-hex-3-en-1-ol (listový alkohol), (2E)-hex-2-en-1-ol
a odvozené estery. Klíčovou složkou jablečného aroma je ethyl-2-methylbutyrát, avšak
přítomny jsou i další butyráty a acetáty.
Cílem práce bylo provést senzorické hodnocení ochucených nealkoholických nápojů,
a následně pomocí chemické analýzy kvalifikovat hlavní markery jablečných aromat,
které jsou zodpovědné za rozdílnost vzorků nápojů. Senzorickou analýzu dělal třicetičlenný
panel pomocí metody popisu a sedmičlenný panel pomocí profilové metody. Na stanovení
profilu aromatických látek ve vzorcích byla použita metoda HS-SPME/GC/MS, kterou
bylo analyzováno pět druhů ochucených nealkoholických nápojů. Výsledky analýz poukázaly
na rozdílné zastoupení a obsah jednotlivých látek, které měly vliv na výsledné vnímání chuti
a vůně při senzorické analýze.
Klíčová slova: senzorické hodnocení, aroma jablek, HS-SPME/GC/MS
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VLIV HUMINOVÝCH KYSELIN NA RŮSTOVÉ PARAMETRY A NUTRIČNÍ
PŘÍJEM JEČMENE JARNÍHO VYSTAVENÉHO PŮSOBENÍ NACL
THE IMPACT OF HUMIC ACIDS ON GROWTH PARAMETERS AND NUTRIENT
UPTAKE OF SPRING BARLEY EXPOSED TO NACL
Markéta Jarošová1 – Bořivoj Klejdus1,2
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ABSTRACT
Humic acids are organic compounds which are naturally present in soil organic matter. These
substances are able to positively influence the availability of nutrients, plant growth and to
reduce the harmful effects of salt stress. The impact of humic acids on barley hydroponic
growth and nutrient uptake (Hordeum vulgare, Poaceae) was investigated under salinity
conditions. Humic acids were applied in different doses (6.0 or 60 mg/l) to distilled water or
to 100 mM sodium chloride solution. Selected cultivars (Bojos, Xanadu, Radegast) responded
differently to NaCl and humic acids. In combined treatments with cultivar Radegast, humic
acids contained in Lignohumate increased K and Ca content in leaves. The pH-independent
reduction in leaf growth was shown in plants exposed to NaCl. Humic acids for
a technical use increased the leaf water content in salt-stressed barley plants. Humic acids
represent the opportunity to improve the agricultural productivity in salt-affected areas.
Keywords: humic acids, plant growth, nutrient uptake, barley, sodium chloride

ÚVOD
Ječmen jarní (Hordeum vulgare, Poaceae) je nejstarší a druhou nejrozšířenější obilninou
pěstovanou na území České republiky. Mladý ječmen je řazen mezi tzv. zelené potraviny, jež
mají blahodárný účinek na lidské zdraví. Obsahuje řadu biologicky aktivních látek cenných
pro činnost lidského organismu (antioxidanty, enzymy, vitamíny, minerální látky aj.)
(Ehrenbergerová a kol., 2007). Ječmen zpomaluje buněčné stárnutí, zlepšuje krevní obraz,
působí probioticky, je prospěšný při anémii, zácpě, pohybových potížích, dýchacích potížích a
kožních problémech. Pomáhá normalizovat hladinu krevního cukru v krvi a hladinu
cholesterolu, potlačuje růst rakovinných buněk, pomáhá při nadváze, kardiovaskulárních
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potížích, poruchách spánku, špatné koncentraci a dalších potížích (Mladý ječmen, 20122015).
Za jeden z hlavních rizikových faktorů limitujících zemědělskou produkci lze považovat
salinitu, jež je dána zvýšenou aktivitou rozpustných solí v půdním roztoku (Munns, 2002;
Munns, 2005). Salinita je zodpovědná za buněčnou dehydrataci rostlinných buněk,
nerovnováhu vodního potenciálu mezi rostlinnými buňkami a okolním půdním roztokem,
snížení turgoru. V přirozeně zasolených půdách je převažující solí NaCl. Vysoká koncentrace
iontů solí v buňkách vede ke snížení příjmu minerálních látek, poškození aktivity enzymů,
inhibici syntézy proteinů, hormonů a sekundárních metabolitů aj. (Kosová a kol., 2013; PenaMendez a kol., 2005).
Příležitostí pro zlepšení zemědělské produkce a také jakousi vizí pro počátek produkce
mladého ječmene, jakožto potraviny ovlivňující pozitivně lidské zdraví a zabraňující rozvoji
nepřeberného množství civilizačních chorob, je aplikace huminových kyselin, které řadíme
mezi tzv. huminové látky. Huminové látky jsou směsí huminových, fulvonových,
hymatomelanových kyselin a humínů (Liu a Cooper, 2002). Výroba mladého ječmene
a produktů z něj, je velmi náročná na produkci velkého množství nadzemní biomasy.
Huminové kyseliny jsou schopny mimo jiné pozitivně působit na formaci kořenového
systému, tvorbu nadzemní biomasy, klíčení semen a zlepšení příjmu živin (Garcia a kol.,
2002; Jaarsma a kol., 2013).
Cílem předkládané studie je zkoumat účinek huminových kyselin na snížení negativních
dopadů chloridu sodného na růstové parametry a příjem živin u mladých rostlin ječmene
jarního v laboratorně kontrolovaných podmínkách.
MATERIÁL A METODY
Obilky ječmene byly nakličovány po dobu čtyř dnů v destilované vodě na Petriho miskách
s filtračním papírem. Poté byly uniformní rostliny přendány do malých plastových nádob (25
rostlin/box) s varnými kuličkami a filtračním papírem. Do nádob byly následně přidány
kultivační roztoky. Rostliny byly pěstovány v laboratorně kontrolovaných podmínkách: 12 h
fotoperioda (8:00 – 20:00), hustotou toku fotonů 210 μmol/m2/s na list, teplota 25 °C
a relativní vlhkost ∼ 60% (Kováčik a kol., 2009).

Pro experiment byly vybrány tři různé kultivary sladovnického ječmene jarního – Bojos (B),
Xanadu (X) a Radegast (R). Na čtyřdenní rostliny bylo aplikováno: 100 mM NaCl, 0,01%
a 0,1% roztok huminových kyselin (6,0 a 60 mg HA/l; Sigma Aldrich, USA)
150

a jejich kombinace. Současně byly provedeny další experimenty, ve kterých byl studován vliv
pH (4,0 a 7,0) a rozdílného původu použitých huminových kyselin. Rostliny kultivaru
Radegast exponované 100 mM NaCl byly vystaveny jak huminovým kyselinám pocházejícím
z univerzálního huminového přípravku získaného hydrolyticko-oxidačním rozkladem
technických lignosulfonátů (Lignohumate, Amagro, Czech Republic), tak huminovým
kyselinách v technické kvalitě (Sigma Aldrich).

Výsledky byly srovnány s hodnotami

u slepého pokusu, ve kterém byly rostliny pěstovány v destilované vodě.
Rostliny ječmene jarního byly vystaveny působení uvedených roztoků po dobu sedmi dní.
U odebraných vzorků byla změřena výška listů (listy vč. stonku). Následně byly vzorky
zváženy a pro stanovení obsahu vody byly vysušeny do konstantní hmotnosti při teplotě 75
°C. Pro výpočet obsahu vody v rostlinách bylo použito vzorce: 100-(suchá hmotnost
x 100/čerstvá hmotnost).
Část materiálu z nadzemní biomasy byla vysušena do konstantní hmotnosti pro následné
stanovení obsahu minerálních látek. Suché listy byly mineralizovány ultra čistou HNO 3
a deionizovanou vodou v mikrovlnném extraktoru (Ethos Sel, Milestone Inc.) při teplotě 200
°C po dobu 1 h. Čistý mineralizát byl následně použit pro stanovení vápníku, sodíku
a draslíku pomocí atomového absorpčního spektrometru AA30

(Varian Ltd., Mulgrave,

Austrálie) s kyslíko-acetylenovým plamenem. Jako slepý vzorek zde byla použita směs
HNO 3 s vodou (Kováčik a kol., 2012; Kováčik a kol., 2014).
Výsledky měření byly statisticky vyhodnoceny pomocí analýzy rozptylu s následným
Tukeyovým testem (MINITAB Release 11, Minitab Inc., State College, Pensylvánie). Počet
opakování (n) uvedených v obrázcích a tabulkách označuje počet individuálních rostlin
proměřovaných

na

každý

sledovaný

parametr.

Pro

zajištění

reprodukovatelnosti

byly provedeny dvě nezávislá opakování experimentu.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Huminové kyseliny není možné považovat za hnojivo, jedná se o doplňky zlepšující růst
rostlin, které současně snižují potřebné dávky přidávaných organických a umělých hnojiv.
Huminové kyseliny jsou schopny chelatovat mikronutrienty a zvyšovat tak jejich biologickou
dostupnost. Možnost přijímat minerální látky je do značné míry ovlivňována působením
chloridu sodného. Ten v koncentracích vyšších než 60 mM vede u některých druhů obilovin
ke snížení obsahu vápníku a draslíku (Khaled a Fawy, 2011; Asik a kol., 2009).
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Naše výsledky ukázaly, že každý z vybraných kultivarů sladovnického ječmene reaguje
na přítomnost solí a huminových kyselin odlišně. U rostlin kultivaru Bojos došlo po aplikaci
vyšší koncentrace huminových kyselin do solného roztoku ke zvýšení obsahu sodíku
a vápníku, oproti tomu přídavek nižší koncentrace vyvolal zvýšení příjmu draslíku (obr. 1A).
Zastoupení sodíku a vápníku narostlo i u kultivaru Xanadu, a to v případě vyšší i nižší
koncentrace huminových kyselin v kombinaci s NaCl i u solného roztoku aplikovaného
samostatně. Obsah draslíku se u tohoto kultivaru zvýšil nejvíce u 0,1% HA+100 mM NaCl
(obr. 1B). Oba kombinované zásahy u kultivaru Radegast vyvolaly zvýšení příjmu draslíku.
Překvapivé je zvýšení obsahu sodíku za účasti samotné huminové kyseliny, přičemž obsah
vápníku se působením NaCl ani HA neměnil (obr. 1C).
Rostliny ječmene byly vystaveny působení různého pH (4,0 a 7,0), abychom zjistili, jakým
způsobem reaguje rostlina na změny pH při současné aplikaci sodné soli. Vzhledem k tvrzení
Dudecka a kol. (1993), že nadzemní části rostliny jsou více ovlivňovány působením NaCl
než kořenový systém, byla u rostlin sledována výška listů vč. stonku. Výsledkem bylo
zjištění, že k poklesu rozvoje listové části rostliny dochází nezávisle na zvoleném pH
a to současně u všech sledovaných kultivarů. Změny ovšem byly pozorovány na úrovni
obsahu vody v listech, ten poklesl u kultivaru Radegast po aplikaci NaCl v případě obou
použitých pH. Obdobný trend byl sledován i u kultivaru Xanadu v přítomnosti kyselého pH
(Tab. 1).
Tab. 1 Vliv chloridu sodného na rozvoj nadzemní biomasy a obsah vody u vybraných
kultivarů ječmene jarního.
Kontrola
100 mM NaCl
pH 4,0
pH 7,0
pH 4,0
pH 7,0
13,2 ± 0,36a
15,2 ± 0,60a
6,23 ± 0,15b
8,97 ± 0,40b
BOJOS
výška (cm, n=3)
88,1 ± 3,49a
84,9 ± 6,65a
81,3 ± 6,85a
81,6 ± 4,65a
obsah vody (%, n=3)
a
a
b
14,8 ± 0,74
16,2 ± 1,21
1,60 ± 0,53
9,87 ± 0,31b
XANADU
výška (cm, n=3)
a
a
b
77,9 ± 2,59
87,3 ± 6,17
63,7 ± 5,57
79,3 ± 3,01a
obsah vody (%, n=3)
a
a
b
14,2
±
0,25
16,1
±
0,35
3,37
±
0,29
11,4
± 0,75b
RADEGAST
výška (cm, n=3)
a
a
b
93,1 ± 2,60
96,7 ± 1,84
58,9 ± 3,95
79,9 ± 1,50b
obsah vody (%, n=3)
Data jsou vyjádřena ± SDs. Hodnoty v řádcích následované stejnými písmeny, se signifikantně neliší dle Tukeyova testu (P <
0.05).

Naše předpoklady, že látky obsažené v Lignohumátu budou kooperovat a podílet
se na zlepšení růstových schopností rostlin zasažených chloridem sodným, nebyly zcela
správné. Huminové kyseliny v obou formách byly přidány do roztoku NaCl v různých
koncentracích, přičemž ani jedna z experimentálních variant nevyvolala nárůst nadzemní
biomasy nad úroveň dosaženou u kontrolních rostlin. Změny byly pozorovány pouze
na úrovni obsahu vody, který narostl na hodnotu zaznamenanou v kontrolách po aplikaci obou
koncentrací huminových kyselin v technické kvalitě (HA (T)) (Tab. 2).
152

Obr. 1 Akumulace vybraných minerálních látek rostlinami ječmene jarního (mg/g DW).
Byly studovány tři kultivary – Bojos (Obr. 1A), Xanadu (Obr. 1B) a Radegast (Obr. 1C). Data
jsou vyjádřena ± SDs. Hodnoty ve sloupcích se stejnými písmeny, se signifikantně neliší
dle Tukeyova testu (P < 0.05).
Tab. 2 Vliv různého původu huminových kyselina na tvorbu nadzemní biomasy a obsah vody
v ječmeni jarním cv. Radegast.
HA (L)
HA (T)
16,4 ± 0,34a
18,2 ± 1,23a
výška (cm, n=3)
93,7 ± 2,27a
94,1 ± 4,87a
obsah vody (%, n=3)
b
14,1 ± 0,19
15,8 ± 0,78b
100 mM NaCl+0,01% HA
výška (cm, n=3)
89,2 ± 1,79b
93,2 ± 3,59a
obsah vody (%, n=3)
b
14,3 ± 0,31
16,2 ± 1,04b
100 mM NaCl+0,1% HA
výška (cm, n=3)
b
87,7 ± 3,01
90,5 ± 3,38a
obsah vody (%, n=3)
Pro experiment byly zvoleny dva typy huminových kyselin: (i) komerčně dostupný Lignohumát obsahující > 60 %
Kontrola

huminových kyselin v 10 % suché hmotnosti, (ii) komerčně dostupné huminové kyseliny v technické kvalitě. Legenda: HA
(L) – huminové kyseliny z Lignohumátu, HA (T) – huminové kyseliny technické kvality. Data jsou vyjádřena ± SDs.
Hodnoty v řádcích následované stejnými písmeny, se signifikantně neliší dle Tukeyova testu (P < 0.05).
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U rostlin ječmene byl také sledován vliv původu huminových kyselin na změnu příjmu
vybraných minerálních látek. Z výsledků vyplývá, že huminové kyseliny přispívají
k akumulaci nutrientů v nadzemních částech rostlin. Aplikací HA obsažených v Lignohumátu
došlo v nadzemních částech ke zvýšení obsahu vápníku. Oba typy aplikovaných huminových
kyselin vč. kombinací s NaCl vyvolaly nárůst obsahu sodíku. K akumulaci draslíku přispívá
pouze kombinovaný zásah, kde byly huminové kyseliny přidány ve formě Lignohumátu (Tab.
3).
Tab. 3 Akumulace vybraných minerálních látek v listech ječmene jarního (cv. Radegast)
vystaveného různým koncentracím huminových kyselin samostatně nebo v kombinaci s NaCl.
Kontrola
listy

a

0,01% HA (L)

100 mM
NaCl+0,01% HA
(L)

100 mM
NaCl+0,01% HA
0,01% HA (T)
(T)

Ca (mg/g DW)

0,332 ± 0,011

0,407 ± 0,089a

0,386 ± 0,051a

0,109 ± 0,020b

0,108 ± 0,021b

Na (mg/g DW)

1,66 ± 0,427b

20,8 ± 8,90a

20,7 ± 1,90a

19,9 ± 1,82a

17,7 ± 3,79a

16,0 ± 0,903b
21,4 ± 1,55b
28,4 ± 3,19a
21,4 ± 1,57b
19,7 ± 1,51b
K (mg/g DW)
Pro experiment byly zvoleny dva typy huminových kyselin: (i) komerčně dostupný Lignohumát obsahující > 60 %
huminových kyselin v 10 % suché hmotnosti, (ii) komerčně dostupné huminové kyseliny v technické kvalitě. Legenda: HA
(L) – huminové kyseliny z Lignohumátu, HA (T) – huminové kyseliny technické kvality. Data jsou vyjádřena ± SDs.
Hodnoty v řádcích následované stejnými písmeny, se signifikantně neliší dle Tukeyova testu (P < 0.05).

ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že huminové látky mohou přispívat
k zlepšení tvorby nadzemní biomasy a příjmu minerálních látek rostlinami v závislosti
na použitém kultivaru. U kombinovaných zásahů provedených na kultivaru Radegast došlo
vlivem huminových kyselin obsažených v Lignohumátu ke zvýšení obsahu K a Ca v listech.
Bylo také prokázáno, že k poklesu rozvoje nadzemní biomasy dochází u rostlin vystavených
NaCl nezávisle na pH. Chlorid sodný způsobil snížení obsahu vody v listech ječmene,
přičemž huminové kyseliny v technické kvalitě tento obsah opětovně navýšily. Huminové
kyseliny představují příležitost pro zvýšení zemědělské produkce obilovin v oblastech
postižených zasolením půd.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla realizována v rámci organizace CEITEC - Středoevropský technologický institut
podporované projektem CZ.1.05/1.1.00/02.0068 financovaným z Evropského fondu
pro regionální rozvoj. Současně byla studie financována z projektu IP 2/2014 Interní grantové
agentury Agronomické fakulty Mendelovy univerzity.
154

SOUHRN
Hlavním cílem experimentu bylo prozkoumat vliv huminových kyselin na snížení negativních
dopadů chloridu sodného na růstové parametry a příjem živin u mladých rostlin ječmene
jarního v laboratorně kontrolovaných podmínkách. Pro experiment byly vybrány tři kultivary
– Bojos, Xanadu a Radegast, které byly vystaveny působení 100 mM NaCl a různým pH.
Rostliny kultivaru Radegast byly pěstovány v podmínkách NaCl, ale také při přídavku
různých koncentrací huminových kyselin lišících se svým původem. U jedenácti denních
rostlin byly následně sledovány růstové parametry, obsah vody v nadzemních částech rostlin
a příjem minerálních látek (vápník, sodík, draslík). Z našeho sledování vyplývá, že huminové
látky mohou přispívat k zlepšení tvorby nadzemní biomasy a příjmu minerálních látek
rostlinami v závislosti na použitém kultivaru. Současně lze tvrdit, že původ huminových
kyselin je důležitým faktorem ovlivňujícím u rostlin minerální příjem. Aplikace huminových
kyselin v oblastech postižených zasolením půd je proto možným řešením problémů
se snížením výnosů pěstovaných rostlin. Huminové kyseliny a jejich působení na mladý
ječmen na úrovni biochemických procesů se pro nás tedy stávají příležitostí pro další výzkum.
Klíčová slova: huminové kyseliny, růst rostlin, příjem minerálních látek, ječmen, chlorid
sodný
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ABSTRACT
Moulds (microfungi) are very important etiological agents of alimentary diseases. A hazard
identification of an occurrence of moulds in foodstuffs was identified as mycotoxin
production, food decay and food spoilage, alimentary diseases – direct and undirect genesis
and food security. Aspergillus flavus is a saprobic and pathogenic microfungus with a
cosmopolitan distribution. It is best known for its colonisation of cereal grains, legumes, and
tree nuts. Many strains of A. flavus produce significant quantities of aflatoxins and
cyclopiazonic acid. The rapid testing of isolated toxigenic fungi A. flavus in foodstuffs can be
proved by using diagnostic nutrient media: ADMB (Aspergillus Differentiation Medium
Base), AFPA (Aspergillus flavus and parasiticus Agar), Coconut Agar (CA) and Ammonium
Hydroxide Test (AHT). Six strains of A. flavus were tested. The testing media are suitable for
a laboratory with basic equipment for microbiological and mycological analysis.
Keywords: foodstuffs, Aspergillus flavus, aflatoxins, diagnostic testing, chromogenic media

ÚVOD
Plísně (vláknité mikroskopické houby) jsou vícebuněčné eukaryotní organismy s heterotrofní
výživou. Spóry plísní jsou jednobuněčné či vícebuněčné výtrusy sloužící k jejich
rozmnožování, šíření a přežívání v nepříznivých podmínkách. V životním a pracovním
prostředí člověka jsou plísně přítomny v ovzduší, půdě, vodě, na povrchu živých
a odumřelých organismů, na předmětech, na plochách, v krmivu, v potravinových surovinách,
potravinách a pokrmech. Zvláště potraviny jsou z hlediska zdraví člověka velmi vhodným
a potenciálně rizikovým substrátem pro osídlení, růst a rozmnožování plísní (Malíř a Ostry,
2003).
158

Plísně patří mezi významné etiologické činitele způsobující alimentární onemocnění. Dosud
bylo identifikováno několik významných nebezpečí výskytu plísní v potravinách. Jedná
se o produkci mykotoxinů, rozkladné procesy a kažení potravin, snižování biologické hodnoty
potravin, přímý a nepřímý vznik alimentárních onemocnění a nedostatek potravin (Ostrý,
2011).
V potravinách bylo popsáno více než 70 druhů toxinogenních plísní – producentů mykotoxinů
(Ostrý, 2011). V posledních letech dochází z hlediska výzkumu toxinogenních plísní
k zajímavým a nečekaným zjištěním, která byla nezávisle konfirmována. Byl izolován např.
kmen Aspergillus niger, který produkuje fumonisin B 2 (Frisvad a kol., 2007) a kmen
Fusarium kyushuense, který produkuje aflatoxin B 1 a G 1 (Schmidt-Heydt a kol., 2009).
Tyto zjištění mění dosavadní pohled na toxinogenní plísně - producenty mykotoxinů.
Aspergillus flavus je ubiquitárně rozšířený v pracovním a životním prostředí (RamírezCamejo a kol., 2012) a patří mezi významné toxinogenní plísně, který má schopnost
produkovat aflatoxiny typu B 1 , B 2 a kyselinu cyklopiazonovou. Především aflatoxiny
patří mezi nejdůležitější mykotoxiny, které kontaminují potravinové suroviny a krmiva
(Klich, 2007). Mikrohabitus A. flavus je zobrazen na obr. 1. Konidiofor vyrůstající
ze substrátového mycelia nebo ze vzdušných hyf je na konci zakončen konidiální hlavicí.
Na povrchu této hlavice tzv. měchýřku vyrůstají fialidy v jedné nebo dvou řadách nad sebou.
Z fialid se vytváří mladé kulovité konidie tvořící řetězce (Pitt a Hocking, 1997, Horn a kol.,
2009). Růstová teplota pro A. flavus je velmi široká – minimální teplota v rozmezí 10-12 oC,
optimální kolem 33 oC a maximální teplota mezi 43–48 oC. Aktivita vody a w během růstu
A. flavus se pohybuje v rozmezí od 0,78 při 33 oC do 0,84 při 25 oC. A. flavus má optimální
růst při pH 3,4 – 10 (Pitt a Hocking, 1997).

Obr. 1: Aspergillus flavus

Obr. 2: Kolonie Aspergillus flavus po kultivaci
na Coconut agaru (25 oC, 5 dní)
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Na Státním zdravotním ústavu (SZÚ) probíhá již několik let projekt Monitoring zdravotního
stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí. Systém monitorování probíhá v osmi
subsystémech. Subsystém IV se zabývá zdravotními důsledky zátěže lidského organismu
cizorodými látkami z potravinových řetězců, dietární expozicí. Jednou částí tohoto
subsystému byla studie „MYKOMON“. Studie „MYKOMON“ byla zaměřená na monitoring
výskytu toxinogenních plísní Aspergillus sekce Flavi (např. A. flavus, A. parasiticus)
v potravinách, která byla provedena v Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ v Brně. Během
této studie bylo izolováno 140 kmenů (46 % toxinogenních) A. flavus, producentů aflatoxinů
ve vyšetřovaných vzorcích potravin a izoláty kmenů uchovány v hlubokomrazícím boxu
na SZÚ v Brně (Ostry a kol., 2011).
Při realizaci studie „MYKOMON“ vyplynula potřeba „rychlé“ diagnostiky toxinogenních
izolátů A. flavus. Proto cílem této práce bylo experimentálně otestovat vytipovaná kultivační
media a činidla pro rychlou diagnostiku toxinogenních plísní A. flavus izolovaných z potravin.
MATERIÁL A METODY
K experimentálním účelům bylo použito 6 kmenů Aspergillus flavus (M-21-11/LEV 39; M29-11/LEV 40; M-49-11/LEV 41; M-62-11/LEV 42; M-63-11/LEV 43; M-85-11/LEV 44) ze
sbírky NRC pro mikroskopické houby a jejich toxiny v potravinových řetězcích na SZÚCZVP v Brně. Kmeny Aspergillus flavus byly izolovány v rámci studie „MYKOMON“.
Konidie A. flavus byly přeočkovány na Potato Dextrose Agar (PDA) a Yeast Extract Sucrose
agar (YES) a inkubovány při 25 oC po dobu 5 dnů. Následně byla připravena suspenze konidií
v semisolidním agaru (0,2 % bakteriologický agar, 0,05 % smáčedlo Tween 80, 100 ml
sterilní voda) a spóry A. flavus ze suspenze byly přeočkovány na testovaná chromogenní
media.
K rychlé diagnostice toxinogenních plísní A. flavus byly použity následující chromogenní
media: Aspergillus Differentiation Medium Base (ADMB), Aspergillus flavus and
A. parasiticus Agar (AFPA), Coconut Agar (CA) a byl proveden test s hydroxidem amonným
(AHT). Kmeny toxinogenních plísní A. flavus byly testovány na chromogenních mediích
v duplikátech.
ADMB agar
ADMB agar (HIMEDIA) byl použit k detekci Aspergillus flavus. K 22,75 g živného média
bylo přidáno 500 ml destilované vody. Po zahřátí suspenze došlo k úplnému rozpuštění
media. Láhev s mediem byla vysterilizována v autoklávu při teplotě 121 °C po dobu 15
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minut. Poté byl hotový agar vytemperován ve vodní lázni na 47 °C a za aseptických
podmínek byl do něj přidán sterilní Chloramphenicol Selective Supplement (OXOID). Finální
pH ADMB agaru bylo 6,3. Po promíchání bylo připravené médium rozlito na sterilní Petriho
misky. Po zatuhnutí ADMB agaru byly na Petriho misky přeočkovány izoláty A. flavus
vyrostlé na PDA a YES médiích.
AFPA agar
AFPA agar (OXOID) byl použit pro detekci Aspergillus flavus. AFPA je složením i přípravou
obdobný s ADMB agarem, neobsahuje však složku - pepticky natrávenou živočišnou tkáň
(„peptic digest of animal tissue“), která je obsažena v ADMB agaru. AFPA agar může
diagnostikovat i přítomnost Aspergillus parasiticus (Pitt a kol., 1983).
CA agar
CA agar byl použit pro detekci aflatoxinů, které byly produkovány plísněmi Aspergillus
flavus. CA agar byl připraven ze strouhaného kokosu, který byl homogenizován v horké
destilované vodě v poměru 1:2 (180 g kokosu: 360 ml destilované vody) po dobu 5 min.
Homogenát byl přefiltrován přes gázu a odstředěn. Získaný filtrát byl upraven 2M NaOH
na pH 7. K filtrátu byl přidán bakteriologický agar (15 g/l) a získané médium
bylo sterilizováno v autoklávu při 121 °C po dobu 15 minut. Následně bylo vytemperováno
ve vodní lázni na 48 °C. Ze 180 g dávky strouhaného kokosu bylo připraveno 10 Petriho
misek (Diener a kol., 1987, Zainal Abidin a kol., 2010). Na CA agar byly přeočkovány izoláty
A. flavus, vyrostlé na PDA agaru (viz obr. 2).
Test s hydroxidem amonným (AHT)
Z chromogenních činidel byl použit hydroxid amonný (Sigma-Aldrich) na detekci aflatoxinů
vyprodukovaných Aspergillus flavus. Vybrané izoláty A. flavus byly kultivovány na YES
agaru při 25 oC po dobu 3 dnů. Následně byly narostlé skleněné Petriho misky obráceny dnem
vzhůru a na víčko bylo aplikováno 200 µl hydroxidu amonného (29 % vodný roztok)
s expozicí 10 minut. Tento krok byl zopakován po 7 dnech inkubace i na další sadě narostlých
Petriho misek (Saito a Machida, 1999, Kumar a kol., 2007).
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VÝSLEDKY A DISKUZE
ADMB a AFPA agary
Na diagnostických půdách ADMB a AFPA vytváří Aspergillus flavus při 30 oC po 2–3 dnech
inkubace kolonie s intenzivním oranžovo-žlutým zbarvením jejich spodní strany.
Oranžovo-žluté zbarvení je způsobeno reakcí železitých iontů (citronanu železito-amonného)
s kyselinou aspergilovou nebo s kyselinou neoaspergilovou za vzniku barevného komplexu.
Přítomnost dichloranu a chloramfenikolu omezuje růst nespecifických plísní a inhibuje
bakteriální růst.
CA agar
Petriho misky s izoláty plísní A. flavus po 3 – 5 dnech inkubace při 25 a 30 oC na CA agaru
(viz obr. 2) byly umístěny pod UV lampu (365 nm), kde byl pozorován modrý fluorescenční
prstenec kolem vyrostlých kolonií (důkaz přítomnosti aflatoxinů). Kultivace plísní A. flavus
na CA agaru při 30 oC byla optimálnější než při teplotě 25 oC.
Test s hydroxidem amonným (AHT)
Na izoláty plísní Aspergillus flavus vyrostlé na YES agaru byl po 3 a 7 dnech inkubace
aplikován hydroxid amonný (200 µl 29 % vodného roztoku). Výpary hydroxidu amonného
po 10 minutové expozici zbarvily povrch nebo i spodní stranu kolonií do růžova na důkaz
přítomnosti aflatoxinů. Hydroxid amonný u netoxinogenních kmenů A. flavus změnu zbarvení
nevytváří.
Výsledky experimentálního testování sbírkových kmenů A. flavus na chromogenních médiích
jsou uvedeny v tabulce.
Tab. Výsledky testování sbírkových kmenů Aspergillus flavus
Identifikace kmene

ADMB

AFPA

CA

AHT

M-21-11/LEV 39

+++

+++

++

++

M-29-11/LEV 40

+++

+++

+

++

M-49-11/LEV 41

+++

+++

+

+

M-62-11/LEV 42

+++

+++

+

+

M-63-11/LEV 43

+++

+++

++

+++

M-85-11/LEV 44

+++

+++

+

++
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ZÁVĚR
Cílem studie bylo experimentálně otestovat vytipovaná kultivační média a činidla pro rychlou
diagnostiku toxinogenních plísní A. flavus izolovaných z potravin. Vytipovaná chromogenní
média a činidla jsou použitelná k rychlé diagnostice toxinogenních plísní A. flavus
izolovaných z potravin v laboratořích se základním vybavením pro mykologickou
a mikrobiologickou diagnostiku. Doba kultivace izolovaných kmenů A. flavus z potravin
na médiích ADMB, AFPA a CA byla maximálně do 5 dnů na rozdíl od 14ti denní kultivace
izolovaných kmenů pro následné vyhodnocení chromatografickými (HPLC, TLC)
či imunochemickými metodami (ELISA). Při použití chromogenního činidla hydroxidu
amonného na důkaz přítomnosti aflatoxinů bylo výsledné zbarvení pozorováno již po 10 min.
Tyto rychlé diagnostické testy jsou použitelné pro kvalitativní stanovení toxinogenních plísní
A. flavus izolovaných z potravin.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou MZ ČR – RVO („Státní zdravotní ústav – SZÚ, IČ
75010330).

SOUHRN
Plísně patří mezi významné etiologické činitele způsobující alimentární onemocnění. Dosud
bylo identifikováno několik významných nebezpečí výskytu plísní v potravinách. Jedná
se o produkci mykotoxinů, rozkladné procesy a kažení potravin, snižování biologické hodnoty
potravin, přímý a nepřímý vznik alimentárních onemocnění a nedostatek potravin. Aspergillus
flavus patří mezi významné toxinogenní plísně, které mají schopnost produkovat aflatoxiny
skupiny B a kyselinu cyklopiazonovou kontaminující potravinové suroviny, potraviny
a krmiva. Studie je zaměřena na vytipování a otestování kultivačních medií a činidel
pro rychlou diagnostiku toxinogenních plísní A. flavus izolovaných z potravin v laboratořích
se základním vybavením pro mykologickou a mikrobiologickou diagnostiku. K testování šesti
kmenů A. flavus byla použita následující diagnostická nutriční média: ADMB agar
(Aspergillus Differentiation Medium Base), AFPA (Aspergillus flavus and parasiticus Agar),
Coconut Agar (CA) a Ammonium Hydroxide Test (AHT).
Klíčová slova: potraviny, Aspergillus flavus, aflatoxiny, diagnostika, chromogenní media
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NOVÉ POSTUPY PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
NEW PROCEDURES FOR ENVIRONMENTALLY FRIENDLY POTATOE
GROWING
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ABSTRACT
Uptake and utilization of nutrients in the soil solution is a very involved process based on the
interacting effects of many internal and external factors. Potatoes demand large quantities of
nutrients. In a field experiment at two sites (Žabčice, Valečov) was for five years (2010-2014)
studied the influence of a controlled release fertilizer nitrogen on the selected quality
parameters of two potato varieties (Red Anna, Karin). Variants with dosing of urea (M) or
with UREAstabil (US) at 100%, 80% and 60% of the dose of nitrogen were compared with
the control. The starch content was while watching the most affected (P <0.05) by year (the
highest in 2014; 16.2 %) and variety (Karin; 15.97%). Influence of (Žabčice; 14.91%)
variants fertilization (100% US; 16.15%) starch content was not significant (P> 0.05).
Sensory analysis was evaluated by its table value in the description in the catalogue of
varieties and was not in the context fertilization variant significantly affected. In certain
variants (100% MO, 80% and 100% MO US) and in certain years (2014) occurred in a variety
Karin displacement descriptors defining the cooking type from type B to BC because of the
higher amount of starch. However, tubers were sensory evaluated as very tasty and free of
defects. Differences in the instrumental evaluation of the quality tuber (tuber strength and
color) at a dose of fertilizer did not differ (P> 0.05). Firmer tuber varieties were Red Anna
(12.69 N), but did not found significant difference.
Keywords: nitrogen, urea, color, texture, starch, variety

ÚVOD
Dusík je jednou z nejvýznamnějších živin, která se podílí na výši výnosu. Tento prvek
má i přímý vliv na kvalitu brambor. Brambory jsou plodinou náročnou na živiny. Příjem
a využití živin z půdního roztoku je velmi složitý proces založený na vzájemně
se ovlivňujícím působení mnoha vnitřních a vnějších faktorů (KASAL et al., 2010). Používání
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hnojiv má tak nezastupitelnou roli v přívodu organických látek a živin do půdy
a tím i v udržování a zvyšování půdní úrodnosti. Kromě toho významnou měrou zasahují
do úrovně výnosu i jeho kvality a náklady na hnojiva tvoří nezanedbatelnou část celkových
nákladů. Při nesprávném používání především dusíkatých hnojiv může dojít nejen
k nežádoucímu ovlivnění kvality bramborových hlíz, ale také k ohrožení životního prostředí,
např. vyplavení nitrátového dusíku, těkání čpavkového dusíku. Výrobci hledají cestu,
jak nabídnout kvalitnější produkt uživatelům. Jednou z možností je úprava chování hnojiva
po jeho aplikaci do půdy. Úprava chování hnojiv se nejčastěji řeší přídavkem inhibitorů přímo
k hnojivu nebo současně s jeho aplikací. Pokud hovoříme o regulaci mikrobiologických
procesů v půdě, využíváme k omezení těchto přeměn v případě aplikace močoviny inhibitory
ureázy. Principem je dočasné potlačením činnosti enzymu ureáza, který po kontaktu
močoviny s půdou urychluje vznik amoniaku, který jako NH 3 uniká do ovzduší
nebo se sorbuje ve formě NH 4+ na půdní částice (MRÁZ, 2007). Ve srovnání s neupravenou
močovinou jsou působením inhibitoru ureázy eliminovány ztráty dusíku únikem amoniaku
a vytvořeny lepší předpoklady pro transport nerozložené močoviny ke kořenům rostlin.
Vzhledem k uvedeným vlastnostem hnojiva je možné jeho použití v nových technologických
postupech při hnojení rostlin, které jsou šetrné k životnímu prostředí a omezují znečišťování
vod a ovzduší (RŮŽEK, 2006). Cílem této práce bylo prověřit rozdíly ve využití dusíku
z hnojiv s řízeným uvolňováním dusíku (s inhibitory ureázy) oproti shodným hnojivům
bez řízeného uvolňování dusíku a jejich vliv na vybrané jakostní parametry brambor.
MATERIÁL A METODIKA
Přesné polní pokusy byly založeny na dvou lokalitách – Žabčice (49°1'22.783"N
16°37'4.409"E)
a Valečov (49°38'36.839"N 15°29'48.422"E). Výsadba byla provedena na obou lokalitách
vždy, jakmile to dovolily půdní a klimatické podmínky dané lokality. Spon pěstování byl 750
x 250mm, tj. 53 333 hlíz na hektar. Na obou stanovištích bylo ve čtyřech opakováních
založeno sedm variant hnojení dusíkem – v letech 2010 až 2012 to bylo 100 % močoviny (U),
80 % močoviny, 60 % močoviny, 100 % UreaStabil (US), 80 % UreaStabil a 60 %
UreaStabil, kdy 100 % odpovídalo 90 kg N.ha-1 po odečtení obsahu N min v půdě a kontrolní
varianta bez hnojení minerálním dusíkem. V roce 2013 a 2014 došlo k úpravě množství
na 150 %, 100 % a 50 %. Hnojení příslušnými dávkami hnojiv bylo provedeno v den výsadby
a hnojivo bylo ihned zapracováno do půdního profilu. Do pokusu byly zvoleny dvě odrůdy
167

s rozdílnou délkou vegetační doby – raná odrůda Karin a poloraná odrůda Red Anna. Vzorky
pro výnosové a kvalitativní rozbory byly vždy odebrány dle fenologické fáze. V našem
případě

to

byla

fenologická

fáze

na

počátku

fyziologické

zralosti.

Z každé parcely bylo ručně odkopáno na poli deset trsů, u nichž byl přímo na pokusné stanici
proveden rozbor výnosotvorných ukazatelů. Stolní hodnota byla provedena bodovým
systémem hodnocení (ČERMÁK, 2010) a to 6-člennou hodnotící komisí splňující požadavky
na citlivost smyslů (stupeň ISO 8586-1) v senzorické laboratoři (norma ISO 8589).
K vyjádření senzorické jakosti bylo použito 9-bodové stupnice. Deskriptory byly konzistence
– velmi měkká až velmi pevná (1-9), struktura – jemná až hrubá (3-7), moučnatost – velmi
slabá až velmi silná (1-9), vlhkost – velmi slabá až velmi silná (1-9), nedostatky v chuti –
nepatrné až velmi silné (1-9), tmavnutí hlíz po uvaření – velmi slabé až velmi silné (1-9),
stabilita kvality hodnocena nebyla. Pro velmi přesné měření barvy syrových i vařených hlíz
byl využit stolní spektrofotometr KONICA MINOLTA CM-3500d, s charakteristikou měření
d/8, SCE a štěrbinou 8 mm. Hlízy byly tepelně upraveny vařením (KREUTZMANN et al.,
2011). Na řezu hlízy byly sledovány charakteristiky L* (lightness) a souřadnice a* a b*
popisující charakter barvy (+a* pro červenou, -a* pro zelenou a +b* pro žlutou a –b*
pro modrou barvu).

Výsledky byly statisticky vyhodnoceny v programu UNISTAT 5.1

metodou analýzy variance (ANOVA) s následným testováním Tukeyovým HSD testem.

VÝSLEDKY A DISKUZE
Vliv hnojiv s řízeným uvolňováním dusíku na výnos
V prvních všech třech pokusných ročnících dosáhla nejvyššího výnosu varianta,
u které bylo aplikováno 100 % základní dávky dusíku v klasické močovině. V roce 2010
byl výnos statisticky průkazně vyšší oproti všem ostatním sledovaným variantám hnojení,
v roce 2011 dosáhla tato varianta statisticky průkazně vyššího výnosu v porovnání se všemi
variantami, které byly hnojené UreaStabil a variantou s 60 % dusíku v močovině. V roce
2012, který byl výrazně ovlivněn nedostatkem srážek ve vegetačním období, statisticky
průkazné rozdíly mezi jednotlivými variantami hnojení nebyly zjištěné. Při porovnání
pokusných lokalit byl zjištěn statistický průkazně vyšší výnos ve všech třech pokusných
ročnících na lokalitě Valečov. Tento fakt byl zřejmě ovlivněn klimatickými podmínkami,
kdy úhrn srážek za vegetační období byl v Žabčicích vždy nižší než na Valečově a naopak
průměrná denní teplota byla vyšší na lokalitě v Žabčicích (JŮZL et al., 2013).
Z odrůd dosáhla ve všech třech letech statisticky průkazně vyššího výnosu poloraná odrůda
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Red Anna. Výnos hlíz byl statisticky průkazně ovlivněn variantou hnojení jen v roce 2013,
kdy statisticky průkazně nižšího výnosu v porovnání se všemi ostatními variantami dosáhla
nehnojená kontrolní varianta. V pokusném roce 2013 se hnojené varianty od sebe lišily pouze
minimálně.
V roce 2014 byly rozdíly větší, zejména varianta se 150 kg N.ha-1 v močovině dosáhla
výrazně vyššího výnosu v porovnání s ostatními variantami, ale jak je již uvedeno výše,
rozdíly nebyly statisticky průkazné. Vliv lokality byl v obou pokusných letech průkazný,
i když každý rok byly výsledky odlišné. V roce 2013 bylo dosaženo statisticky průkazně
vyšších výnosů hlíz na lokalitě v Žabčicích. Tento výsledek byl způsoben pravděpodobně
nepříznivým průběhem počasí na lokalitě Valečov, kde koncem května a počátkem června
bylo chladnější počasí, které způsobilo zpomalení klíčení a vzcházení vysázených brambor.
K tomuto se přidal i velmi suchý průběh počasí v červenci, který ve spojení s vysokými
teplotami vzduchu znamenal další extrémní období, které negativně působilo na růst a vývoj
porostů brambor. V roce 2014 byly statisticky průkazně vyšší výnosy naopak dosaženy
na lokalitě

Valečov,

což

odpovídá

běžně

dosahovaným

výsledkům,

kdy v Žabčicích bývá oproti Valečovu výrazně nižší úhrn srážek za vegetační období
v kombinaci s vyššími denními teplotami. Při porovnání odrůd bylo zjištěno, že v obou
pokusných letech dosáhla statisticky průkazně vyšších výnosů poloraná odrůda Red Anna.
Tato odrůda dosáhla v roce vyšší výnos v roce 2013 o téměř 7 t.ha-1 a v roce 2014 o téměř
3,5 t.ha-1 v porovnání s odrůdou Karin.
Vliv hnojiv s řízeným uvolňováním dusíku na obsah škrobu
Obsah škrobu byl během sledování nejvíce ovlivněn (P< 0,05) rokem sklizně. Nejvyšší
množství bylo naměřeno v roce 2014, a to 16,2 % škrobu. Obsah škrobu v hlízách
byl variantou hnojení ovlivněn jen částečně. U odrůdy Karin se varianta hnojení v roce 2010
neprojevila, ale u odrůdy Red Anna došlo v případě použití hnojiva UreaStabil k poklesu
škrobnatosti. V roce 2011 nebyly rozdíly mezi jednotlivými variantami hnojení statisticky
průkazné, ale byla patrná tendence, že jak u klasické močoviny, tak i u UreaStabil, klesala
škrobnatost se snižující se dávkou dusíku. Ve všech pokusných letech pak byl zjištěn
statisticky průkazný rozdíl mezi sledovanými odrůdami, kdy vyšší obsah škrobu
byl zaznamenán vždy u odrůdy Karin (15,97 %). Vliv stanoviště (Žabčice; 14,91 %)
nebo varianty hnojení (100 % US, resp. 150 % US; 16,15 %) na obsah škrobu nebyl průkazný
(P > 0,05). U odrůdy Red Anna i Karin klesal obsah škrobu v závislosti na dávce dusíku. Opět
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byla zjištěna jako v minulém roce tendence u vyšších dávek hnojiva (150 % a 100 %
močoviny
a UreaStabil) k vyššímu množství škrobu.
Vliv hnojiv s řízeným uvolňováním dusíku na stolní hodnotu
Senzorická jakost hlíz byla hodnocena pozitivně a víceméně odpovídala katalogu odrůd.
Vyšší množství škrobu totiž v některých letech a u některých variant vedlo k posunutí
deskriptorů vymezujících varný typ od typu B k BC. Přesto byly obě odrůdy senzoricky opět
hodnoceny jako velmi chutné a bez závad. Rozdíly v instrumentálním hodnocení jakosti hlíz
(pevnost a barva hlíz) se v rámci parametru použitého hnojiva a jeho dávky nelišily (P>0,05).
Zkouška pevnosti hlíz opět prokázala pevnější hlízy u odrůdy Red Anna (12,69 N), ale ani zde
nebyl nalezen průkazný rozdíl. Měřením barvy v systému CIELAB byly zjištěny dílčí rozdíly
ve stabilitě barvy (tmavnutí uvařených hlíz), ale ty lze připsat spíše ročníku a momentální
jakosti hlíz než variantě hnojení.
ZÁVĚR
Výzkumná hypotéza, tedy že aplikace hnojiv s inhibitory ureázy omezí ztráty dusíku
vyplavením
a volatilizací, vyšší efektivnost hnojení následně pozitivně ovlivní výnosotvorné ukazatele
a použití hnojiv s inhibitory ureázy následně umožní snížení dávky aplikovaného dusíku
při zachování úrovně výnosu, nebyla v našich pokusech potvrzena. Jak v pokusných letech
2010-2012, kdy byla dávka stanovováno podle normativu a obsahu N min v půdě, tak i v letech
2013-2014, kdy dusíku pevně stanovena a byly tak zvětšeny rozdíly mezi jednotlivými
variantami v množství aplikovaného dusíku, nebyl vliv varianty hnojení zásadní
pro dosahované výnosy hlíz. Na základě dosažených výsledků je možno konstatovat, že výnos
hlíz byl více ovlivňován lokalitou, odrůdou a pokusným ročníkem resp. průběhem počasí.
Na základě dosažených výsledků je tedy z praktického hlediska možné doporučit pro hnojení
brambor využití klasické močoviny. Předpokládané vyšší využití dusíku s hnojivy
s inhibitorem ureázy se v našich pokusech nepotvrdilo. Pro pěstitele je tedy použití tohoto
hnojiva ekonomicky nevýhodné, protože cena hnojiva je v porovnání s klasickou močovinou
vyšší. V této souvislosti by bylo třeba dále ověřit, zda by nebylo dosaženo jiných výsledků
při použití odlišného způsobu aplikace hnojiva např. aplikací speciálními sazeči, které dokáží
aplikovat hnojivo přímo pod hlízu apod. Při tomto způsobu aplikace hnojiva je možné
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předpokládat lepší využití dusíku z hnojiva rostlinou brambor zejména v počátečních
růstových fázích. Takovéto způsoby hnojení resp. použití hnojiv s řízeným uvolňováním
dusíku v kombinaci s těmito aplikátory by bylo ale nutně ověřit v dalších pokusech.

PODĚKOVÁNÍ
Tato práce byla podpořena projektem NAZV č. QI101A184: Technologie pěstování brambor
- nové postupy šetrné k životnímu prostředí.
SOUHRN
Příjem a využití živin z půdního roztoku je velmi složitý proces založený na vzájemně
se ovlivňujícím působení mnoha vnitřních a vnějších faktorů. Brambory jsou plodinou
náročnou na živiny. V polním pokusu na dvou stanovištích (Žabčice, Valečov) byl po dobu
pěti let (2010 až 2014) sledován vliv hnojiv s řízeným uvolňováním dusíku na vybrané
kvalitativní parametry dvou odrůd brambor (Red Anna, Karin). Varianty s dávkováním
močoviny (M) nebo přípravkem UreaStabil(US) na úrovni 100 %, 80 % a 60 %dávky dusíku
byly porovnány s kontrolou. Obsah škrobu byl během sledování nejvíce ovlivněn (P < 0,05)
rokem sklizně (nejvyšší v roce 2014; 16,2 %) a odrůdou (Karin; 15,97 %). Vliv stanoviště
(Žabčice; 14,91 %) varianty hnojení (100 % US; 16,15 %) na obsah škrobu nebyl průkazný
(P>0,05). Stolní hodnota byla hodnocena v rámci popisu v katalogu odrůd a nebyla v rámci
variant hnojení průkazně ovlivněna. V případě vyššího množství škrobu došlo ojediněle
u určitých variant (100 % MO, 80% MO a 100 % US) a v určitých rocích (2014) u odrůdy
Karin k posunutí deskriptorů vymezujících varný typ od typu B až k BC. Nicméně hlízy
byly senzoricky hodnoceny jako velmi chutné a bez závad. Rozdíly v instrumentálním
hodnocení jakosti hlíz (pevnost a barva hlíz) se u použitého hnojiva a dávky nelišily
(P > 0,05). Pevnější hlízy byly u odrůdy Red Anna (12,69 N), ale ani zde nebyl nalezen
průkazný rozdíl.
Klíčová slova: dusík, močovina, barva, textura, škrob, odrůda
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KONZERVAČNÍCH METOD VYUŽÍVAJÍCÍ ÚČINNÉ LÁTKY Z ROSTLIN
WHEY PROCESSING USING ACTIVE INGREDIENTS FROM PLANTS
AS PRESERVATION METHODS IN FOOD PRODUCTS
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ABSTRACT
Project dealt with the possibility of increasing the shelf-life of whey prepared for further
processing into whey products using herbal solutions. There were chosen anise (Pimpinella
anisum), fennel (Foenicullum vulgare), hops (Humulus lupulus), lavender (Lavandula
angustifolia), cinnamon bark (Cinnamomum zeylanicum) and thyme (Thymus vulgaris).
Extract of cinnamon and anise showed the best results in reducing the number of
microorganisms and their individual groups. Whey poses problems of diversity in the
composition and quality during lactation and processing, but this variability can be
standardized through the appropriate manufacturing process, namely to foods manufactured
regionally by small producers. Extracts of herbs were also subsequently tested even newly
developed products, and whey materials with addition of caramel and whey drinks.
Keywords: goat milk, brown cheese, whey beverage, texture, sensory analysis

ÚVOD
Syrovátka patří mezi vedlejší produkty při výrobě sýrů. Přes svou stále vysokou nutriční
hodnotu a pro velké množství vyprodukované při výrobě sýra, je komoditou, na kterou
je neprávem nahlíženo jako na produkt odpadního charakteru, a proto se k dalšímu zpracování
v potravinářském segmentu využívá zřídka. Pro svůj nízký obsah tuku a bohaté zastoupení
plnohodnotných bílkovin, vitaminů a dalších významných nutrientů může představovat
pro zpracovatele vítanou surovinu, pokud bude schopen ji náležitě uchovat a zpracovat
a nabídnout pro spotřebitele zajímavé produkty (Boland, 2011). Protože není plně doceněn
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potenciál této suroviny, je s ní často nakládáno jako s krmivem. Mimo potravinářský segment
se dále využívá v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. Odborné studie poukazují
na přínos syrovátky v oblasti lidské výživy, v dermatologii (Chen et al., 2006) a v dalších
oborech (Londero et al., 2014). V současné době se klade důraz na udržitelnost životního
prostředí (Altieri, 1999). Cestou v oblasti regionální mléčné produkce malého rozsahu
je žádoucí podpořit konkurenceschopnost malých farem, tvorbu unikátních a místních
výrobků založených na přírodních produktech a oslovit místního spotřebitele. Tento projekt
navazuje na práci týmu odborníků, kteří ověřili možnosti konzervace syrovátky pomocí
účinných látek z rostlin, a klade si za cíl tyto poznatky rozvést vytvořit receptury
nejvhodnějších syrovátkových výrobků, a to s ohledem na vhodné ochucení, dále sledovat
a stanovit doporučené podmínky skladování a podmínek úchovy a uvádění do oběhu
pro zpracovatele v souladu se zdravotní nezávadností při zachování pozitivních senzorických
vlastností produktu, aby byl pozitivně vnímán spotřebiteli.
Cílem této práce bylo posoudit uplatnění FT-NIR spektrometrie k případné kontrole
chemických změn a složení hnědých syrovátkových sýrů vyrobených v rámci projektu
v závislosti na době skladování.
MATERIÁL A METODIKA
Pro chemické, mikrobiologické, fyzikální analýzy byly odebírány vzorky vstupní suroviny
(rostlinného materiálu). Ty byly použity k prodloužení údržnosti syrovátky, která byla rovněž
rozborována prostřednictvím laboratorních analýz. Na základě zjištěných výsledků
byly připraveny, vytvořeny a později inovovány receptury syrovátkového sýra a nápojů.
Produkt byl podroben chemickým, fyzikálním, mikrobiologickým a senzorickým analýzám
v čase.
Syrovátka byla odebírána od chovatele z místního regionu (Šošůvka, Eva Sedláková - Farma
dojných a kašmírských koz). Celkem bylo provedeno 25 odběrů z výroby sýrů,
která probíhala

vždy

stejným

postupem.

Z toho

16

odběrů

bylo

pro

potřeby

mikrobiologických a chemických rozborů tak, aby bylo zajištěno i opakování pokusu
pro každou vybranou bylinu. Další část odběrů byla pro potřeby výroby syrovátkového sýra
a nápojů.
V prvé části pokusu bylo použito sedm vybraných bylin a jejich koncentrací. Navážky
jednotlivých bylin jsou uvedeny v Tabulce 1. Pro přípravu výluhů byly dle předchozích
analýz vybrány tyto byliny: anýz vonný (Anisum pimpinella), fenykl obecný (Foenicullum
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vulgare), chmel otáčivý (Humulus lupulus) – odrůda Žatecký poloranný červeňák, levandule
úzkolistá

(Lavandula

angustifolia),

kůra

skořicovníku

cejlonského

(Cinnamomum

zeylanicum) a tymián obecný (Thymus vulgaris). Anýz a fenykl byly použity ve formě
suchých plodů, tymián a levandule byly použity čerstvé, chmel granulovaný. Výluhy
byly připraveny navážením byliny, zalitím vroucí vodou a luhováním ve vodní lázni při 95 °C
po dobu jedné hodiny.
Tab. 1: Navážky bylin pro přípravu výluhů
Hmotnostní poměr
Bylina

Navážka [g/l]
bylina : voda

Anýz vonný

100

1 : 10

Fenykl obecný

200

1:5

Chmel otáčivý I

3

-

Chmel otáčivý II

5

-

Levandule úzkolistá

100

1 : 10

Skořicovník cejlonský

100

1 : 10

Tymián obecný

133

1 : 7,5

Následně byly výluhy zfiltrovány a přidány v množství 5 % do kozí syrovátky získané
z farmy dojných a kašmírských koz Sedlák v Šošůvce. Od každého výluhu byla připravena tři
opakování, která byla společně s kontrolním vzorkem syrovátky bez přídavku výluhu
skladována v chladničce při teplotě 6 °C, a v nich byl sledován vývoj mikroflóry po dobu čtyř
týdnů. Sledované skupiny mikroorganismů společně s podmínkami kultivace jsou uvedeny
v Tabulce 2. Pro stanovení termorezistentních mikroorganismů byla část vzorku odebrána
a pasterována ve vodní lázni o teplotě 85 °C po dobu 10 minut. Souběžně byly prováděny
rozbory čistých výluhů. Ze syrovátky byly izolovány a identifikovány gramnegativní bakterie
a kvasinky. Gramnegativní bakterie byly použity pro testování antimikrobiální účinnosti
vodných výluhů diskovou difúzní metodou.
V druhé části tohoto pokusu byly ze vzorků syrovátky izolovány gramnegativní bakterie
pomocí křížového roztěru a identifikovány pomocí biochemických testů (Enterotest 24 N,
Erba Lachema, Česká republika). Gramnegativní bakterie byly identifikovány jako Raoultella
175

terrigena a Hafnia alvei. Pro pokus byl použit také sbírkový kmen Escherichia coli CCM
7929. Z čerstvé kultury (18 h) identifikovaných bakterií byla připravena suspenze o zákalu 1
McF, což odpovídá koncentraci buněk v roztoku 108, a naředěna na hodnotu zákalu 0,1 McF.
Suspenze byly naočkovány na Petriho misky s agarem PCAM (Biokar Diagnostics, France).
Na naočkované misky byly kladeny disky o průměru 9 mm napuštěné 30 µl vodného výluhu
levandule, tymiánu, bazalky, petržele, meduňky a pažitky. Byliny byly použity v čerstvém
stavu, naváženy, zality vroucí vodou, luhovány ve vodní lázni při 95 °C po dobu jedné hodiny
a zfiltrovány. Výluhy byly připraveny ve dvou koncentracích – v poměru bylina:voda 1:5
a 1:10. Na každou misku byly kladeny tři disky a pokus byl prováděn při dvou opakováních.
Takto připravené misky byly vloženy do termostatu a při 37 °C byly kultivovány po dobu 24
hodin. Poté byly odečteny inhibiční zóny.
Tab. 2: Podmínky kultivace stanovovaných skupin mikroorganismů
Skupina
mikroorganismů

Živná půda*

Podmínky kultivace

Koli

VRBL

37 °C / 24 h

Ent

Compass Enterococcus Agar

45 °C / 24 h

TMRan

PCA with skimmed milk

30 °C / 48 h

TMRae

PCA with skimmed milk

30 °C / 48 h za anaerob.podmínek

BMK

MRS

30 °C / 72 h

CPM

PCA with skimmed milk

30 °C / 72 h

Kv/Pl

Chloramphenicol Glucose Agar

25 °C / 120 h

PS

PCA with skimmed milk

6 °C / 240 h

*Výrobcem použitých živných půd je Biokar Diagnostics, France
Pozn.: MO = mikroorganismus, Koli = koliformní bakterie, Ent = enterokoky, TMRan = termorezistentní
anaerobní mikroorganismy, TMRae = termorezistentní aerobní mikroorganismy, BMK = bakterie mléčného
kysání, CPM = celkový počet mikroorganismů, Kv/Pl = kvasinky a plísně, PS = psychrotrofní mikroorganismy

VÝSLEDKY
Z velkého množství výsledků je nejdůležitější oblastí vyhodnocení antimikrobiálních účinků
bylin. Ty se projevily nejvíce u skořice, mírné inhibiční účinky vykazovaly i ostatní bylinné
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výluhy. U nich však docházelo k potlačení růstu pouze u některých skupin mikroorganismů,
u jiných skupin se jejich počet oproti kontrolnímu vzorku syrovátky neměnil a u některých
došlo dokonce k jejich nárůstu, což by mohlo být vysvětleno přítomností látek v rostlinách,
které naopak růst mikroorganismů podporují. Jak bylo již zmíněno, skořice potlačovala růst
mikroorganismů nejúčinněji. Celkový počet mikroorganismů byl potlačen již od začátku
pozorování, od analýzy v druhém termínu se jejich počet neustále snižoval. Po přídavku
výluhu byly inhibovány po celou dobu i bakterie mléčného kysání. Do třetího pozorování
bylo

zjištěno

významné

potlačení

koliformních

bakterií,

inhibovány

byly

také

termorezistentní anaerobní mikroorganismy a kvasinky.
Antimikrobiální účinky se projevily nejvíce u skořice, mírné inhibiční účinky vykazovaly
i ostatní bylinné výluhy. U nich však docházelo k potlačení růstu pouze u některých skupin
mikroorganismů, u jiných skupin se jejich počet oproti kontrolnímu vzorku syrovátky neměnil
a u některých došlo dokonce k jejich nárůstu, což by mohlo být vysvětleno přítomností látek
v rostlinách, které naopak růst mikroorganismů podporují. U dalších opakování došlo
k potlačení růstu i v případě enterokoků a psychrotrofních mikroorganismů. Po přidání
vodného výluhu anýzu vonného došlo v rámci všech opakování k potlačení růstu
koliformních bakterií, termorezistentních aerobních a anaerobních mikroorganismů, bakterií
mléčného

kysání,

mikroorganismů.

celkového
Výluhy

z

počtu
ostatních

mikroorganismů,
bylin

kvasinek

inhibovaly

menší

a

psychrotrofních

množství

skupin

mikroorganismů, některé skupiny naopak v růstu zřejmě podpořily. Výluh fenyklu inhiboval
v téměř všech opakováních poměrně výrazně růst kvasinek, dále byly v některých
opakováních

sníženy

počty

psychrotrofních

mikroorganismů,

celkového

počtu

mikroorganismů, bakterií mléčného kysání, termorezistentních aerobních mikroorganismů
a koliformních bakterií.

K výraznějšímu navýšení počtu docházelo u bakterií mléčného

kysání. Chmelový výluh byl použit ve dvou koncentracích. Obě tyto koncentrace snižovaly
počty bakterií mléčného kysání, celkové počty mikroorganismů, kvasinky a psychrotrofní
mikroorganismy. Výrazněji byly potlačeny především kvasinky a celkový počet
mikroorganismů. Naopak u koliformních bakterií došlo k jejich prudkému nárůstu ihned
na začátku sledování. Působením levandulových výluhů došlo k potlačení růstu koliformních
bakterií,

kvasinek,

celkového

počtu

mikroorganismů,

bakterií

mléčného

kysání

a psychrotrofních mikroorganismů. Významněji byly inhibovány především kvasinky.
Přídavek výluhu tymiánu měl v některých opakováních za následek pokles počtu
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koliformních bakterií, bakterií mléčného kysání, celkového počtu mikroorganismů, kvasinek
a psychrotrofních mikroorganismů.
Tab. 3: Antimikrobiální vliv bylinných výluhů na mikroorganismy přítomné v syrovátce
Bylina

Anýz

Fenykl

Chmel I

Chmel II

Opakování

Koli

Ent

TMRan

TMRae

BMK

CPM

Kv

Pl

PS

Body

Ia

--

-

--

--

--

-

-

=

+

-10

Ib

--

-

--

--

-

-

-

=

--

-12

Ic

-

=

--

--

-

-

--

=

-

-10

II a

-

=

=

=

+

+

=

-

-

-1

II b

-

=

+

+

+

+

=

=

-

2

II c

-

=

+

=

+

+

=

=

-

1

III a

=

=

--

--

-

=

+

=

=

-4

III b

=

=

--

--

-

=

+

-

=

-5

III c

+

=

--

--

-

-

+

=

+

-3

Ia

-

-

=

-

--

-

=

=

=

-6

Ib

-

-

--

--

-

-

-

=

--

-9

Ic

-

=

-

-

--

-

--

=

--

-10

II a

=

=

=

+

--

+

++

=

-

1

II b

--

=

-

=

--

+

+

=

-

-4

II c

=

=

-

-

+

+

+

=

=

1

III a

+

=

--

--

--

=

+

=

=

-4

III b

=

=

--

--

--

=

++

=

+

-3

III c

+

=

--

--

-

+

++

=

+

0

Ia

-

=

=

=

--

-

-

=

=

-5

Ib

-

=

-

--

-

=

--

=

-

-8

Ic

--

=

-

--

=

-

--

=

-

-9

II a

-

=

-

-

+

++

=

=

-

-1

II b

-

=

=

=

+

++

+

=

--

1

II c

--

=

-

-

+

++

+

=

+

1

III a

=

=

--

--

-

=

++

=

-

-4

III b

=

=

-

-

-

-

++

=

-

-3

III c

=

=

--

--

-

=

+

=

-

-5

Ia

--

=

--

--

--

=

-

=

--

-11

Ib

--

-

--

--

--

-

--

=

-

-13

Ic

-

=

-

-

=

=

--

=

--

-7

II a

--

=

-

-

+

+

-

=

+

-2
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Levandule

Skořice

Tymián

I, II, III, IV
a, b, c
-=
+
++

II b

--

=

=

=

+

+

-

=

-

-2

II c

--

=

-

--

+

+
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-

-
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-
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-

-

-

-
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=

-
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=
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-

-
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=

-

-6
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-

=
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-

+
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=

-

-4
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-
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-

-
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=

--

--

--

-

=

=
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-
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=

-
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-

=
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=

=
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-

=
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-
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-
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-

-
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+
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=

=
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+

+
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-

=
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=
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=

-
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-

-
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+

=

=
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=

=

-

-

+
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=

=

2
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+

=

=

-

-

-
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=

-
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+

-

+
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+

+

=

+

6
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+

-

=

+
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+

=

+

7
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=

+

-

=

+

=

+

=

+

3
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+

=
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-

-

=

+

-6
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-
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--

-
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=

-

-13

Ic

-
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-

-

-

-

-

=
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-8
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-
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-

-

=

=

=

=

-

-4
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=

-

-

+

=

+

=

-

-3
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-

=

=

=

+
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=

=

+

3
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-

=

-

--

-

-

++

=

=
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III b

+

=

-

-

-

=

++

=

-

-1

III c

=

=

=

=

-

-

++

=

-

-1

opakování syrovátky
opakování výluhu
výraznější nárůst mikroorganismů oproti kontrolnímu vzorku
mírnější nárůst mikroorganismů oproti kontrolnímu vzorku
počet mikroorganismů srovnatelný s kontrolním vzorkem
mírné potlačení růstu mikroorganismů
výrazné potlačení růstu mikroorganismů
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ZÁVĚR
Dlouhodobými mikrobiologickými analýzami byl potvrzen antimikrobiální vliv výluhů bylin.
Zejména skořicový a pak dále i anýzový výluh lze využít ke konzervaci syrovátky pro potřeby
pozdějšího zpracování. Tím se splnil první cíl projektu, který je v plánu opublikovat
v některém z vhodných časopisů. I přes komplikaci, kterou sebou nese rozdílnost složení
a kvality syrovátky během laktace a zpracování, je možné tuto variabilitu standardizovat
vhodným výrobním postupem do potravin vyráběných regionálně u malých výrobců. Dalším
cílem tedy bylo vyvinout dva výrobky – pevné a tekuté konzistence pro potřeby faremního
zpracování syrovátky. Syrovátková hmota (syrovátkový sýr) typu Mysost, který je známý
a oblíbený v severských zemích, je příliš komplikovaný svoji výrobou pro potřeby malého
zpracovatele a senzorické aspekty takovéhoto výrobku by byly překážkou pro nějakou větší
oblibu u našich spotřebitelů. Receptura proto byla inovována tak, aby odbourala tyto případné
nedostatky a úskalí (slanost, konzistence, údržnost).
Výrobek, který vzešel z projektu, je spíše cukrovinkou a je tak vhodný i pro farmářské trhy,
neboť nepodléhá rychle zkáze, může mít větší množství variant příchutí a provedení. To samé
platí pro tekutý výrobek, který vzešel z projektu. Již sice existují podobné výrobky a užitné
vzory, ale jsou založené na zpracování zeleninových šťáv nebo zakysání syrovátky
mlékařskými kulturami. Naše provedení v sobě kombinuje využití účinného výluhu, který
přispívá k senzorické jakosti spolu s možností zpracování většího množství syrovátky. Tím
je možné reagovat na poptávku spotřebitelů. Výluhy bylin tak byly odzkoušeny u nově
vyvinutých

výrobků

–

syrovátkové

hmoty

s přídavkem

karamelu

(„syromelka“)

a syrovátkových nápojů. Z naměřených výsledků vyplývá, že jmenované byliny mohou
být použity pro prodloužení doby údržnosti samotné syrovátky nebo i pro potřebu výroby
potravin a nápojů. Výluhy se podílí na senzorické jakosti zejména nápojů.
Vyvinutá potravina (produkt) karamelového syrovátkového sýru (SYROMELKA) nabízí
možnost jak řešení problému využití syrovátky, která zůstává jakožto sekundární produkt
při výrobě sýrů, tak i rozšíření sortimentu na farmářských trzích. Výroba těchto sýrů by mohla
být jednou z variant, jak efektivně zpracovat syrovátku, která po výrobě sýrů farmářům
zůstává.
Na základě tohoto projektu se rozvinula spolupráce s farmou dojných a kašmírských koz
v Šošůvce v oblasti zajištění přísunu vzorků. Výsledky napomohly k rozvinutí měřících metod
na FT-NIR. Získané výsledky jsou dále důležitým faktorem k dalšímu rozšiřování metody
a budou využívány k tvorbě dalších kalibrací a k jejich rozšiřování.
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lupulus) – odrůda Žatecký poloranný červeňák, levandule úzkolistá (Lavandula angustifolia),
kůra skořicovníku cejlonského (Cinnamomum zeylanicum) a tymián obecný (Thymus
vulgaris). Skořicový a anýzový výluh vykazoval nejlepších výsledků ve snížení počtu
mikroorganismů a jejich jednotlivých skupin. I přes komplikaci, kterou sebou nese rozdílnost
složení a kvality syrovátky během laktace a zpracování, je možné tuto variabilitu
standardizovat vhodným výrobním postupem do potravin vyráběných regionálně u malých
výrobců. Výluhy bylin byly i následně odzkoušeny i u nově vyvinutých výrobků,
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ABSTRACT
Sensory evaluation was find out using ranking according to ISO 8587th. Four samples of
drinking milk were evaluated – long life milk treated by UHT with 120 days durability, fresh
milk treated by pasteurization with 10 days durability, milk with longer fresh treated by
pasteurization with 14 days durability and ESL milk treated by pasteurization with 18 days
durability. UHT milk sample (sample 1) was evaluated as the best sample by 50% of all 18
evaluators. Sample 2 (fresh milk, treated by pasteurization) was chosen by 78% of all
evaluators as the worst (rank 3 or 4). Statistical significant differences were found out
between these two samples (p<0.01). The results of assessment among individual samples
show that the greatest differences were between sample 1 and 2, and the smallest between
sample 3 and 4 (1.9 resp. 2.8). These results confirm our findings that sample 1 (UHT milk
sample) was evaluated as the best and sample 2 (fresh milk sample) as the worst by most of
evaluators.
Keywords: drinking milk, heat treatment, pasteurization, organoleptic characteristic

ÚVOD
V současné době je mléko považováno za jednu z nejdůležitějších potravin živočišného
původu. Jsou v něm obsaženy nutričně významné látky, které jsou snadno stravitelné
a jsou ve vyváženém poměru. Dle Sørhauga a Stepaniaka (1997) je vzhledem k obsahu
enzymů, či kontaminujících mikroorganismů syrové mléko považováno za surovinu rychle
podléhající zkáze. U mléka určeného pro lidskou výživu je tedy nutné jeho tepelné ošetření.
Následkem tohoto ošetření a dalšího zpracování mléka však dochází k ovlivnění
jeho organoleptických vlastností.
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Organoleptické vlastnosti mléka jsou ovlivňovány faktory, jako jsou kvalita syrového mléka,
způsob a podmínky tepelného ošetření, koncentrace kyslíku během zpracování a skladování,
teplota skladování a obal (Jankovská, 2008).
K základním organoleptickým vlastnostem mléka patří barva, konzistence, struktura, chuť
a vůně. Chuť a vůně jsou mimo jiné ovlivňovány obsahem senzoricky aktivních vonných
a chuťových látek. Primární senzoricky aktivní látky jsou metabolickými produkty
vnitrobuněčných procesů organismu, jejich obsah a zastoupení jsou dané geneticky a částečně
mohou být ovlivněny zevními faktory (Hálková a kol., 2001; Velíšek, 2002). Skladováním
a zpracováním mléka dále vznikají sekundární senzoricky aktivní látky (produkty
enzymových a neenzymových reakcí hlavních složek mléka). Výsledná chuť a vůně
mlékárenské suroviny je rovněž ovlivněna dalšími chemickými sloučeninami – zejména
volnými mastnými kyselinami, aminy, sulfidy, laktony a ketony (Moio a kol., 1993).
Mezi operace využívané při zpracování mléka patří odstřeďování, standardizace tučnosti,
homogenizace, deaerace, baktofugace a pasterace (Kadlec a kol., 2009). Pasterace mléka
je prováděna několika způsoby. Šetrná pasterace probíhá při 72 °C po dobu 15 s a je při ní
dosahováno pasteračního efektu 99,9 %. Vysoká pasterace probíhá při 85 °C po dobu
5 s a je při ní dosahováno vyššího pasteračního efektu (nad 99,99 %). Jedná se o nejběžněji
využívaný způsob pasterace. Při tomto procesu dochází k denaturaci zhruba 50 % sérových
bílkovin, je změněna rozpustnost vápníku na koloidní formu, jsou zničeny bakteriostatické
vlastnosti mléka a projevují se změny v chuti mléka (vařivá příchuť). Dlouhodobá pasterace
probíhá při 63 °C po dobu 30 min.
Dalšími způsoby tepelného ošetření mohou být ultra vysoký záhřev (UHT, ultra high
temperature) a tzv. mléko s prodlouženou trvanlivostí (ESL, extended shelf life), (Krůčková,
2012). Použitím těchto technologií je vyráběno trvanlivé mléko. Kadlec a kol. (2009) uvádí
dva způsoby výroby trvanlivého mléka – sterilaci v obalu (např. 115-120 °C po dobu 20-30
min) a UHT (kontinuální záhřev na 135-150 °C po dobu několika sekund s následným
aseptickým balením).
Cílem práce bylo senzorické hodnocení různě tepelně ošetřených konzumních mlék
prostřednictvím pořadového testu.
MATERIÁL A METODY
Senzorická analýza byla provedena podle podmínek a zásad senzorického hodnocení (ČSN
ISO 8589) ve skupině vybraných hodnotitelů (n=18), kde pro vyhodnocení čtyř vzorků
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konzumních mlék byla použita metoda pořadového testu (seřazení vzorků podle chuti
od nejlepšího po nejhorší a vzájemné posouzení rozdílů mezi vzorky – velké, střední, malé,
nepatrné, téměř žádné). Pro senzorické hodnocení byly v tržní síti zakoupeny čtyři vzorky
odlišně tepelně ošetřených konzumních mlék (tučnost 1,5 %). Jejich charakteristika z hlediska
tepelného ošetření je uvedena v tabulce 1.
Tabulka 4. Charakteristika vzorků konzumních mlék

Označení mlék

Technologie výroby

Trvanlivost dle výrobce (dny)

1

trvanlivé

UHT

120

2

čerstvé

pasterace

10

3

déle čerstvé

pasterace

14

4

ESL

pasterace

18

Vzorek

UHT = ultra vysoký záhřev, ESL = s prodlouženou trvanlivostí
Statistické vyhodnocení dat bylo provedeno s využitím programů MS Excel 2010 a Statistica
9.1 (StatSoft ČR). Senzorické posouzení pořadovým testem bylo provedeno dle normy ČSN
ISO 8587. Analýza dat byla provedena prostřednictvím neparametrické statistiky. Dále
byla použita Friedmanova ANOVA, pro posouzení rozdílů v pořadích pak Wilcoxonův
párový test na hladině významnosti p<0,01.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Pořadový test je používán většinou při porovnání více vzorků. Dle Neumanna (1990)
je prováděn nejen v případě, kdy je porovnáván senzorický rozdíl vzorků, ale také když mají
být vzorky seřazeny dle chuti, intenzity některých organoleptických vlastností či obliby.
Norma ČSN ISO 8587 popisuje metodu senzorického hodnocení s cílem uspořádání série
zkoušených vzorků do pořadí. Jedná se tedy o metodu umožňující hodnocení rozdílů mezi
několika vzorky na základě intenzit jednoho či více deskriptorů, nebo celkového dojmu.
Dle způsobu tepelného ošetření lze jednotlivé vzorky vymezit porovnáním doby trvanlivosti –
mléko pasterované (dny), mléko ESL (týdny) a mléko UHT (měsíce). Nevýhodou UHT
technologie je změna organoleptických vlastností mléka (Nursten, 1997). Na druhou stranu
pasterované mléko s trvanlivostí 1-2 týdny musí být skladováno v chladu, což je nevýhodné
pro přepravu. ESL mléko je považováno za výhodné jak z hlediska trvanlivosti, tak z hlediska
svých nutričních a organoleptických vlastností.
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Výsledky potvrzují, že 9 z 18 hodnotitelů vybralo jako nejlepší vzorek 1 – mléko trvanlivé,
ošetřené UHT technologií. Naproti tomu vzorek 2 (mléko čerstvé, ošetřené pasterací) označilo
10 z 18 hodnotitelů jako nejhorší. Tato skutečnost je zřejmě způsobena tím, že pro většinu
hodnotitelů je dostupné spíše trvanlivé mléko, než mléko čerstvé, jehož chuť pro ně může
být poněkud neobvyklá. Z tabulky 2 vyplývá, že výsledky jsou také potvrzeny průměrnými
hodnotami mezi vzorkem 1 a 2 – čím nižší průměrnou hodnotu vzorek měl, tím více
hodnotitelů jej upřednostnilo (1,89, resp. 3,44). Jankovská (2008) ve svém článku uvádí,
že prodej čerstvého mléka klesá na úkor UHT mléka.
Tabulka 5. Výsledky senzorického posuzování pořadovým testem ve skupině vybraných
hodnotitelů (n=18)

Četnosti
Vzore

pořadí
1

k

pořadí 2

pořadí 3

pořadí 4

x̅

n

%

n

%

n

%

n

%

1

9

50

1

6

3

17

5

28

1,89

2

4

22

0

0

10

56

4

22

3,44

3

3

17

7

39

5

28

3

17

2,11

4

2

11

10

56

0

0

6

33

2,56

p

0,0012

p<0,01

Dále byly posuzovány vzájemné rozdíly mezi jednotlivými vzorky. Na stupnici 1 – 5
(1 – velké, 5 – téměř žádné) byly zjištěny největší rozdíly mezi vzorky 1 a 2, nejmenší pak
mezi vzorky 3 a 4 (1,9, resp. 2,8). Tento fakt rovněž potvrdil, že vzorek 1 je hodnotiteli
považován za nejlepší, vzorek 2 pak za nejhorší (graf).
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Graf. Průměrné hodnoty rozdílů mezi jednotlivými vzorky
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ZÁVĚR
Z uvedených výsledků vyplývá, že mezi hodnotiteli byl nejlépe hodnocen vzorek 1 – mléko
trvanlivé, ošetřené UHT. Naopak vzorek 2 (mléko čerstvé, ošetřené pasterací) byl hodnocen
jako nejhorší. Výsledky byly také potvrzeny vzájemným posouzením rozdílů mezi
jednotlivými vzorky.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl součástí řešení projektu GAJU 011/2013/Z a OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0081:
„Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství“.
SOUHRN
Senzorické hodnocení bylo provedeno pořadovým testem dle normy ČSN ISO 8587.
Hodnoceny byly čtyři vzorky konzumních mlék – trvanlivé mléko ošetřené UHT
s trvanlivostí 120 dnů, čerstvé mléko pasterované s trvanlivostí 10 dnů, déle čerstvé mléko
pasterované s trvanlivostí 14 dnů a ESL mléko s trvanlivostí 18 dnů. Vzorek 1 byl 50 %
z 18 hodnotitelů vyhodnocen jako nejlepší (mléko trvanlivé, ošetřené UHT). Vzorek 2 (mléko
čerstvé, ošetřené pasterací) bylo vybráno 78 % hodnotitelů jako nejhorší (pořadí 3 nebo 4).
V souhrnu byly rozdíly mezi těmito dvěma vzorky statisticky významné (p<0,01). Z výsledků
posouzení mezi jednotlivými vzorky vyplývá, že největší rozdíly byly zjištěny mezi vzorky
1 a 2, nejmenší pak mezi vzorky 3 a 4 (1,9, resp. 2,8). Tyto výsledky potvrzují naše zjištění,
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že vzorek 1 (UHT vzorek mléka) byl hodnocen většinou hodnotitelů jako nejlepší a vzorek 2
(čerstvý vzorek mléka) jako nejhorší.
Klíčová slova: konzumní mléko, tepelné ošetření, pasterizace, organoleptické vlastnosti
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PROFIL MASTNÝCH KYSELÍN MLIEČNEHO TUKU
PLEMIEN DOJNÍC CHOVANÝCH NA SLOVENSKU
PROFILE OF MILK FAT FATTY ACIDS IN BREEDS
OF DAIRY COWS IN SLOVAKIA
Katarína Kirchnerová – Martina Vršková – Ján Huba
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej
výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, SR

ABSTRACT
The aim of the paper was to extend the knowledge about current fatty acids (FAs) profile of
cow milk fat at herds of cows held in dairy farms in Slovakia. 368 milk samples were taken in
total from cows of 5 different breeds, namely Holstein (H, n = 105), Red Holstein (R, n =
120), Pinzgau (P, n = 74), Slovak Pied (S, n = 61), and Braunvieh (B, n = 8). Individual milk
samples were analyzed for fat, protein, lactose content, minerals and fatty acid composition of
milk fat using gas chromatography, where 54 FAs were identified and expressed relatively in
percentage of peak areas (%) and evaluated in segments in accord with their biosynthetic
origine. The combination of acids C12:0, C14:0 and C16:0, as expressed in the sum HCHFA
(46.86% for S and 47.35% for P), and also the value of the so-calculated. atherogenic index
(2.82 for S and 3.10 for P) are the lowest, and thus the most favorable for human health at the
breeds S and P. Medically desirable MUFA (27.11% for the S and 25.84% for P) and PUFA
(3.55% for S and 3.26% for P) in these breeds are represented in the highest percentage
shares. We conclude that among the observed breeds of dairy cows the Pinzgau and Simental
breeds showed a better value of the composition of milk fat from a human health perspective.
Keywords: cow, milk, fatty acids, breed

ÚVOD
V posledných desaťročiach sa príjem mliečneho tuku v humánnej výžive považoval
za nepriaznivý

faktor

v

súvislosti

so

srdcovocievnymi

ochoreniami.

Podrobnejšie

preskúmanie však prinieslo poznatky o bioaktívnych zložkách v mliečnom tuku, ktoré majú
priaznivý účinok na ľudský organizmus. Najmä polynenasýtené mastné kyseliny regulujú
funkcie bunkových membrán a slúžia ako prekurzory bioaktívnych mediátorov. Zdravotný
význam esenciálnych mastných kyselín sa dostáva do popredia v rámci najnovšieho
lekárskeho výskumu a tým sa uznáva i význam mliečneho tuku v ľudskej výžive. Najnovšie
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výskumy potvrdzujú popri výžive dojníc i význam genetických vplyvov na kompozíciu
mastných kyselín v mliečnom tuku, a preto považujeme za potrebné zhodnotiť z tohto
hľadiska i plemená chované na Slovensku.
Capps et al. (1999) popísal že dojnice jerseyského plemena produkovali nižšie hladiny CLA
ako holsteinské, keď boli kŕmené kompletnou kŕmnou zmesou s pridaním sena. Podľa
Palmquista a Beaulieu (1992) holsteinské dojnice produkovali od 8 do 42% viac krátko
a stredne reťazcových mastných kyselín (od C 6:0 do C 14:0 ) v porovnaní s jerseyskými
dojnicami a jerseyské produkovali o 13% viac kyseliny stearovej (C 18:0 ) a menej kyseliny
olejovej (C 18:1 ).
Hanuš et al. (2008) zistil nevýznamné rozdiely (P>0,05) medzi plemenami České strakaté
a Holštein, kde SAFA 63,97<65,80%, USFA 34,62>32,87%. Rozdiel CLA bol zreteľný
0,80>0,55% (P<0,05). Samková a kol. (2012) v porovnaní dvoch plemenných skupín
individuálnych vzoriek mlieka (české strakaté, n = 78; holštajnské, n = 86) zistili rozdiel
zastúpení kyseliny laurovej (C12:0; 4,69>4,42%) a palmitovej (C16:0; 32,75<34,1%;
P<0,05). Zaujímavý rozdiel (blízky štatistickej významnosti) bol nájdený pre zastúpenie
zdravotne žiaducej CLA (0,42>0,38%). Spomínané závislosti ukazujú, že využitie selekcie
pre žiaduce zmeny zloženia profilu mastných kyselín mliečneho tuku by možné bolo.
V predloženej práci sme sledovali mastné kyseliny mliečneho tuku a kvalitatívno produkčné
ukazovatele mliečnej úžitkovosti dojníc plemien H-Čiernostrakaté holštajnské, R-Červené
holštajnské, P-Pinzgau, S-Slovenské strakaté Simentál, B-Braunvieh.

MATERIÁL A METÓDY
Vzorky mlieka boli odobraté z celého nádoja počas kontroly úžitkovosti, celkovo od 368
dojníc z 11 mliečnych fariem. Sledovali sme plemená Holstein (H, n = 105), Red Holstein (R,
n = 120), Pinzgau (P, n = 74), Slovenské strakaté (S, n = 61), a Braunvieh (B, n = 8). Dojnice
boli na prvej laktácii rozdielneho počtu dní rovnomerne rozložených v intervale 10.-111. deň.
Na základe evidencie Plemenárskych služieb Slovenskej republiky sme spracovali údaje o ich
mliečnej úžitkovosti. Individuálne vzorky mlieka boli analyzované na obsah tuku, bielkovín,
laktózy, minerálnych látok a sušiny. Z lyofilizovaných vzoriek mlieka bol mliečny tuk
izolovaný extrakciou v petroléteri podľa Röse-Gottlieba, následne reesterifikovaný
metanolovým roztokom KOH a metylestery mastných kyselín boli extrahované hexánom.
(Samková et al. 2009). Metylestery mastných kyselín boli analyzované plynovou
chromatografiou (prístroj GC Varian 3800, Techtron, USA), s použitím FID detektora
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na kapilárnej kolóne Omegawax 530; 30m na Jihočeskej univerzite v Českých
Budějoviciach.. Na chromatografickom zázname bolo identifikovaných 54 mastných kyselín
pomocou štandardnej referenčnej vzorky mliečneho tuku a analytických štandardov Supelco,
a následne pomocou GCMS analýzy. Ich zastúpenie bolo vyjadrené relatívne v percentách
(%). Analytické údaje boli vyhodnotené cez štatistický softvér SAS verzia 9.2 (SAS 2002),
modul SAS STAT.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Kvalitatívno produkčné ukazovatele mliečnej úžitkovosti sledovaných plemien
Podľa ukazovateľov kvality a produkcie mlieka môžeme charakterizovať mlieko jednotlivých
plemien. Výsledky sú uvedené v tabuľke 1.
Tabuľka1 Základné štatistické charakteristiky ukazovateľov produkcie a kvality mlieka
sledovaných plemien dojníc.
Plemeno

Dni laktácie D

Braunvieh Pinzgau Holstein
n

8

74

105

61

120

x̄

115

178

170

189

226

Sx̄

85

47

89

89

82

30,31ab

14,99c

26,31a

21,86b

23,90a

7,44

2,92

6,89

3,80

4,38

1,24ab

0,57c

0,99a

0,86b

0,95a

0,29

0,11

0,29

0,19

0,20

0,93ab

0,49c

0,81a

0,72b

0,79a

0,22

0,09

0,18

0,13

0,14

3,83ab

3,73b

3,55b

4,15a

4,29a

Sx̄

0,48

0,41

0,75

0,63

0,53

x̄

3,35a

3,69a

3,34b

3,64a

3,68a

Sx̄

0,47

0,22

0,33

0,35

0,36

x̄

4,71

4,81

4,86

4,89

4,87

Sx̄

0,19

0,10

0,17

0,23

0,15

0,68ab

0,71a

0,68b

0,71a

0,71a

0,04

0,02

0,03

0,04

0,03

8,73ab

9,20a

8,88b

9,25a

9,26a

Produkcia mlieka kg/D x̄
Sx̄
Tuk kg/D

x̄
Sx̄

Bielkoviny kg/D

x̄
Sx̄

Tuk g/100g

Bielkoviny g/100g

Laktóza g/100g

Minerálne l. g/100g

x̄

x̄
Sx̄

BTS g/100g

Simental Red holstein

x̄
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Sx̄
x̄

Sušina g/100g

Sx̄

0,38

0,20

0,35

0,38

0,44

12,56abc

12,94b

12,43c

13,40a

13,66ab

0,79

0,54

0,95

0,82

1,06

Hodnoty s rôznymi indexmi sa štatisticky významne líšia (P<0,001)

Priemerná hodnota počtu dní laktácie v čase odberu vzoriek je pomerne vyrovnaná, bez
štatisticky významných rozdielov. Plemeno Pinzgau významne (P<0,001) zaostáva
za ostatnými plemenami v celkovom množstve mlieka, tuku i bielkovín vyprodukovaného
v období od začiatku laktácie a taktiež v produkcii mlieka, tuku i bielkovín za deň predstavuje
asi 50% z hodnôt plemena Braunvieh s najvyššou zistenou dennou produkciou. Ostatné
plemená sú v rozmedzí približne od 70% pre S až do 87% pre H z hodnôt B, bez štatisticky
významného rozdielu.
Obsah zložiek v mlieku (tuku, bielkovín, laktózy a minerálnych látok) má oproti výške
produkcie typicky opačné poradie. Plemená B a H majú najnižší obsah beztukovej (BTS)
i celkovej sušiny v mlieku, R a S sa zaradili na čelo v obsahu BTS a sušiny. P v obsahu BTS
a sušiny zaujíma strednú priečku.
Zastúpenie mastných kyselín v mliečnom tuku
Technologicky, fyziologicky a nutrične významné skupiny mastných kyselín a ich pomerné
zastúpenie v priemere za sledované plemená dojníc je uvedené v tabuľke 2.
Tabuľla 2 Percentuálny podiel obsahu skupín mastných kyselín v mliečnom tuku
sledovaných plemien dojníc
Plemeno

SAFA

Braunvieh Pinzgau Holstein
n

8

74

105

61

120

x̄

74,13ab

70,89ab

71,54ab

69,34b

73,54a

4,74

4,05

6,24

3,64

2,83

14,04ab

10,51b

12,43a

10,34b

12,17ab

4,62

2,63

4,09

2,75

2,70

48,03ab

47,35b

46,68b

46,86b

49,44a

6,59

4,00

5,45

3,97

3,10

1,76abc

2,22a

1,74c

2,02b

1,86b

0,27

0,27

0,23

0,25

0,28

23,64ab

25,84ab

25,66ab

27,11a

23,58b

Sx̄
VFA

x̄
Sx̄

HCHFA

x̄
Sx̄

BCFA

x̄
Sx̄

MUFA

Simental Red holstein

x̄
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PUFA

USFA

n6

n3

n6/n3

Sx̄

4,57

3,44

5,75

3,10

2,49

x̄

2,23d

3,26ab

2,80c

3,55a

2,88bc

Sx̄

0,25

0,88

0,62

0,74

0,71

25,87ab

29,11ab

28,46ab

30,66a

26,46b

Sx̄

4,74

4,05

6,24

3,64

2,83

x̄

1,59c

1,81bc

1,94b

2,17a

1,74bc

Sx̄

0,19

0,71

0,43

0,34

0,25

x̄

0,39c

0,79a

0,45c

0,81a

0,73b

Sx̄

0,11

0,19

0,14

0,32

0,47

4,40abc

2,32c

4,62a

3,14b

3,23b

1,21

0,64

1,31

1,37

1,42

3,41ab

3,10ab

3,11ab

2,82b

3,38a

Sx̄

0,97

0,56

0,84

0,54

0,52

x̄

2,16c

2,98ab

2,71b

3,33a

2,81b

Sx̄

0,23

0,84

0,62

0,65

0,65

x̄

0,25c

0,67a

0,41b

0,56a

0,41b

Sx̄

0,04

0,23

0,19

0,18

0,11

x̄

x̄
Sx̄

AI

EFA

CLA

x̄

Hodnoty s rôznymi indexmi sa štatisticky významne líšia (P<0,001)

Dve základné skupiny mastných kyselín z hľadiska nasýtenosti reťazca, nasýtené SAFA
a nenasýtené USFA tvoria antagonistický vzťah v zastúpení v mliečnom tuku. Poradie
sledovaných plemien z hľadiska ich obsahu v mliečnom tuku je navzájom opačné. Plemená
S a P majú štatisticky významne najnižší obsah SAFA, čo je spôsobené hlavne najnižším
obsahom VFA (C4:0 – C10:0). Z toho vyplýva, že biosyntéza nižších mastných kyselín
de novo prebieha pri S a P najmenej intenzívne.
Podobne kombinácia kyselín C12:0, C14:0 a C16:0 (46.86% pri S and 47.35% pri P), v súčte
vyjadrených ako HCHFA (vysoko cholesterolemické), a taktiež z ich obsahu vypočítaný tzv.
aterogénny index (2,82, resp. 3,10) sú najnižšie, a teda aj zdravotne najpriaznivejšie pri
plemenách S a P. Plemenu R patrí najvyšší obsah HCHFA (49,44%) a jeden z najvyšších AI
(3,38). BCFA (s rozvetvenými reťazcami)majú medzi SAFA zvláštne postavenie, pretože
ich reťazce pochádzajú z deaminovaných aminokyselín, ktoré boli zložkami bielkovín
(Bauman et al., 2006). Plemená P a S majú v mliečnom tuku najvyššie zastúpenie
rozvetvených MK (2,22% a 2,02%), spôsobené najvyšším zastúpením C14:0i, C15:0ai,
C16:0i a C17:0i, čo však naznačuje, že v najvyššej miere využívali bielkoviny ako zdroj
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energie pre biosyntézu mliečneho tuku. Najnižšia denná produkcia mlieka, tuku a bielkovín
plemien P a S svedčí o ich najnižšej miere energetickej výkonnosti vo vzťahu k tvorbe
mlieka. Nenasýtené mastné kyseliny USFA, ako kompenzácia SAFA, majú najvyššie
zastúpenie v mlieku plemien S a P (30,66%, resp. 29,11%). Obe ich zložky, MUFA (27,11%
pre S a 25,84% pre P) i PUFA (3,55% pre S a 3,26% pre P) sú pri týchto plemenách
zastúpené v percentuálne najvyšších podieloch. Vyššie organizmy majú schopnosť zabudovať
dvojité väzby do uhlíkového reťazca prostredníctvom dehydrogenačného enzýmového
systému a reakcií rastu reťazca (Jenkins and McGuire, 2006).
Esenciálne mastné kyseliny EFA sú taktiež najvyššie zastúpené v mlieku dojníc plemien S
(3,33%) a P (2,98%). Z nich nutrične najvýznamnejšia konjugovaná kyselina linolová CLA
má štatisticky významne najvyšší podiel v mlieku plemena P (0,67%) a plemena S (0,56%).
Predpokladá sa, že dedičné založenie má vzťah k bachorovému výdaju trans-11 C 18:1
a nižšiemu výskytu cis-9, trans-11 CLA, a k množstvu a aktivite

9

-desaturázy v tkanive

mliečnej žľazy (Kelsey et al., 2003). Medrano et al. (1999) vo svojej práci zistili rozdiely
medzi plemenami v aktivite enzýmu stearyl-CoA-desaturáza, ktorý oxiduje kyselinu
palmitovú (C 16:0 ) a stearovú (C 18:0 ) na palmitolejovú (C 16:1 ) a olejovú (C 18:1 ) a pôsobí
pri produkcii CLA. Uvádzajú názor, že rozdiely medzi plemenami v produkcii mastných
kyselín by mohli byť využité v produkcii mliečnych potravín a v budúcnosti by selekčný
program spolu s upravenou výživou dojníc mohli poskytnúť optimálne hladiny rozličných
mastných kyselín v mlieku.
S a P majú spomedzi sledovaných plemien najvyšší obsah kyselín n3 (0,81, resp. 0,79%),
a najnižší pomer n6/n3 (3,14, resp. 2,32). Keďže tieto plemená majú i najnižšiu dennú
produkciu mlieka, tuku i bielkovín, dá sa predpokladať, že tu dlhšie prebieha utilizácia
telesných tukových zásob a resorpcia mastných kyselín z krmiva a dlhšiu dobu sa rozvíja
biosyntéza mastných kyselín z krátkoreťazcových stavebných prvkov. Mliečny tuk plemien P
a S vyniká oproti iným sledovaným plemenám najvyššími hodnotami USFA, PUFA, EMK,
n3, MUFA, kyseliny olejovej a CLA, ktorá je najvyššia pri pinzgauskom plemene. Tieto MK
sú označované ako zdraviu prospešné zložky mliečneho tuku. Na druhej strane, faktory
označované ako zdravotne nežiaduce majú v tuku týchto plemien najnižšie hodnoty oproti
ostatným plemenám – aterogénny index a pomer n6/n3.
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ZÁVER
Na základe uvedených výsledkov možno konštatovať, že mliečny tuk plemien P a S vyniká
oproti iným sledovaným plemenám najvyššími hodnotami USFA, PUFA, EMK, n3, MUFA,
kyseliny olejovej a CLA, ktorá je najvyššia pri pinzgauskom plemene. Tieto mastné kyseliny
sú označované ako zdraviu prospešné zložky mliečneho tuku. Na druhej strane, faktory
označované ako zdravotne nežiaduce - aterogénny index a pomer n6/n3 majú v tuku plemien
P a S najnižšie hodnoty oproti ostatným plemenám.
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SÚHRN
V predloženej práci sme sledovali mliečny tuk a kvalitatívno produkčné ukazovatele mliečnej
úžitkovosti dojníc plemien Holstein (H, n = 105), Red Holstein (R, n = 120), Pinzgau
(P, n = 74), Slovenské strakaté (S, n = 61), a Braunvieh (B, n = 8). Vzorky mlieka
boli odobraté z celého nádoja počas kontroly úžitkovosti, celkovo od 368 dojníc z 11
mliečnych fariem. Individuálne vzorky mlieka boli analyzované na obsah tuku, bielkovín,
laktózy, minerálnych látok a sušiny. Mliečny tuk bol analyzovaný plynovou chromatografiou.
Na chromatografickom zázname bolo identifikovaných 54 mastných kyselín, ich zastúpenie
bolo vyjadrené relatívne v percentách (%).
Kombinácia kyselín C12:0, C14:0 a C16:0 (46.86% pri S and 47.35% pri P), v súčte
vyjadrených ako HCHFA (vysoko cholesterolemické), a taktiež z ich obsahu vypočítaný tzv.
aterogénny index (2,82, resp. 3,10) sú najnižšie, a teda aj zdravotne najpriaznivejšie
pri plemenách S a P. Zdravotne žiaduce MUFA (27,11% pre S a 25,84% pre P) i PUFA
(3,55% pre S a 3,26% pre P) sú pri týchto plemenách zastúpené v percentuálne najvyšších
podieloch. Na základe týchto výsledkov usudzujeme, že spomedzi sledovaných plemien
zo zdravotného hľadiska najpriaznivejšie zloženie mliečny tuk plemien Pinzgau and Simental.
Kľúčové slová: dojnica, mlieko, mastné kyseliny, plemeno
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ABSTRACT
Fish, generally accumulate contaminants from aquatic environment and during food chain can
transferred toxic metals to humans. Fish are widely consumed and from this reason
determination of heavy metals in their tissue is very important for human health. The aim of
our work was to determine the total content of mercury in muscle and liver of common carp
(Cyprinus Carpio L.) and compare these results with total mercury content in sediment, water
grass and water. Fish were caught in the period from April 2013 to October 2014 in three
locations of Czech-Moravian highland (Domanin and Matějovský reservoirs and Pod
Myšníkem). Atomic absorption spectrometry (AMA 254) was used for the determination of
total mercury content. The average contents of mercury in Domanin reservoir in muscle
(38.32 ± 1.92 µg/kg FW) and in liver (10.26 ± 1.86 µg/kg FW) were higher than in
Matějovský and Pod Myšníkem reservoirs (19.94 ± 1.07 µg/kg FW and 34.89 ± 1.87 µg/kg
FW).
Keywords: mercury, fish, muscle, liver, sediment, AAS

ÚVOD
Znečištění životního prostředí těžkými kovy je rostoucím problémem celého světa [1]. Těžké
kovy se do životního prostředí dostávají z různých zdrojů, jako jsou: průmysl, zemědělství,
doprava, fosilní paliva aj. [2]. Rtuť a její anorganické i organické formy patří mezi nejvíce
toxické těžké kovy [3]. Jednou z významných negativních vlastností rtuti je její značná
schopnost kumulovat se ve vodních organismech. Konečným článkem potravního řetězce
ve vodních tocích a nádržích jsou ryby. Obsahy těžkých kovů v rybách tak indikují jednak
znečištění povrchových vod a také určují hygienickou kvalitu rybího masa [4-5]. Koncentrace
jednotlivých forem těžkých kovů jsou závislé na mnoha faktorech, jako např. na biologických
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procesech, redoxním potenciálu, iontové síle, pH aj. [4, 6]. Koncentrace rtuti
se v nekontaminovaných přírodních vodách celosvětově pohybuje v rozmezí 1 - 50 mg.l-1.
Kationty Hg2+ a MeHg+ jsou ve vodním prostředí nejčastěji přítomny ve formě komplexů
s řadou anorganických a organických ligandů, jako hydroxidy, chloridy, sulfidy a rozpuštěnou
organickou matricí [7].

MATERIÁL A METODY
Kapr obecný (latinsky Cyprinus carpio) byl loven v oblasti okresu Žďár nad Sázavou a okresu
Blansko, a to ve třech lokalitách: Domanínský rybník, Matějovský rybník a rybník
Pod Myšníkem. Lov probíhal v období od dubna 2013 do října 2014. Z lokality Domanínský
rybník bylo odloveno 10 ryb a z lokalit Matějovský rybník a rybník Pod Myšníkem vždy
po třech rybách. Po usmrcení a vykuchání byl odebrán vzorek ocasní svaloviny o hmotnosti
10 g a vzorek celých jater, následně byly tyto vzorky dány do polyethylenového sáčku,
popsány a uloženy do mrazicího boxu při teplotě -20°C. U každé ryby byl zaznamenán:
rodový a druhový název ryby, hmotnost i délka ryby, pohlaví a oblast odchytu. Dále
bylo z každé lokality odebráno 5 vzorků sedimentů, 3 vzorky vodní trávy z druhu Ostřice
a 5 vzorků vody. Vzorky sedimentů a rostlin byly vysušeny za přístupu vzduchu
při laboratorní teplotě. Pro celkové stanovení rtuti ve svalovině, játrech, sedimentech,
rostlinách a ve vodě byl použit atomový absorpční spektrometr AMA 254 (Altec, Praha).
Pro stanovení celkového obsahu rtuti v pevných vzorcích byla použita navážka 100 mg
a pro stanovení obsahu rtuti ve vodě 100 µl.

VÝSLEDKY A DISKUZE
Celkem bylo v tomto experimentu analyzováno 32 vzorků rybích tkání a 39 vzorků
sedimentů, vodní trávy a vody. Všechny výsledky jsou uvedeny jako průměrné hodnoty ze tří
opakovaní měření.
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vzorky vodního ekosystému

Obrázek 1: Průměrné obsahy rtuti v jednotlivých složkách ekosystému – Domanínský rybník
Obrázek 1 zobrazuje porovnání obsahu rtuti v jednotlivých složkách vodního ekosystému
z lokality Domanínský rybník, a to v tkáních ryb, sedimentu, vodní rostlině a vodě. Vzorky
sedimentu byly odebrány v 5 částech rybníka, s výjimkou hráze, kde nebyl možný přístup.
Hodnoty obsahů rtuti se mezi jednotlivými vzorky významně lišily, zvýšené hodnoty mohly
být ovlivněny stářím a velikostí ulovených ryb i částí rybníka, ve kterém byla ryba ulovena.

vzorky vodního ekosystému

Obrázek 2: Průměrné obsahy rtuti v jednotlivých složkách ekosystému – Rybník Pod
Myšníkem
Na obrázku 2 je znázorněno porovnání obsahu rtuti v jednotlivých složkách vodního
ekosystému rybníka Pod Myšníkem, rybách, sedimentu, vodních rostlinách a vodě. Nejvyšší
hodnoty zde byly naměřeny v sedimentu, také obsahy ve vodní rostlině jsou vyšší
než u ostatních lokalit. Tyto vyšší hodnoty jsou pravděpodobně podmíněny nelegální
skládkou odpadu, která je umístěna nedaleko hráze a negativně tak ovlivňuje obsah rtuti
v sedimentu a vodních rostlinách. Počet odebraných vzorků je nedostačující pro celkové
vyhodnocení znečištění lokality. Monitoring v této lokalitě bude pokračovat i v roce 2015.
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Obrázek 3: Průměrné obsahy rtuti v jednotlivých složkách ekosystému – Matějovský rybník
Na obrázku 3 je uvedeno porovnání obsahu rtuti v jednotlivých složkách vodního ekosystému
v lokalitě Matějovského rybníka. Dvakrát vyšší hodnota byla zjištěna ve vzorcích sedimentu
odebraných z hráze než z ostatních odebraných míst v této lokalitě, tudíž i celkové obsahy
rtuti v sedimentech jsou vyšší. Počet odebraných vzorků je opět nedostačující pro celkové
vyhodnocení znečištění lokality, monitoring bude pokračovat i nadále.
Při porovnání celkových obsahů rtuti v obou tkáních ryb kapra obecného byly nalezeny vyšší
hodnoty ve svalovině než v játrech. Podobné výsledky zjistili i tito autoři [8-12]. U žádného
z analyzovaných vzorků nebyl překročen limit daný Nařízením Evropské komise ES
1881/2006 s doplňujícím nařízením ES 420/2011 [13, 14], který je stanoven na 50 µg.kg-1.
ZÁVĚR
V období od dubna 2013 do října 2014 byl proveden monitoring znečištění rtutí tří vybraných
lokalit ČR a byly analyzovány vzorky tkání kapra obecného, sedimentů, vodní trávy a vody.
Výsledky se v jednotlivých lokalitách značně lišily, což bylo dáno i jednotlivým charakterem
rybníků. Domanínský rybník je rekreační vodní plochou, rybník Pod Myšníkem má malou
výměru a minimální průtok a leží v těsné blízkosti obce. Matějovský rybník je průtočný
rybník (řeka Oslava). Na Domanínském rybníku se zjištěné hodnoty ve svalovině pohybovaly
od 0,015 do 0,074 mg/kg a v játrech se pohybovaly tyto hodnoty od 0,004 do 0,02 mg/kg.
V lokalitě rybník Pod Myšníkem byly zjištěny hodnoty ve svalovině od 0,028 do 0,041 mg/kg
v játrech od 0,005 do 0,013 mg/kg. V lokalitě Matějovský rybník byly ve svalovině zjištěny
hodnoty od 0,017 do 0,023 mg/kg, v játrech od 0,006 do 0,011 mg/kg. I když z těchto hodnot
lze vycházet jen orientačně vzhledem k tomu, že jsou ovlivněny stářím ulovené ryby a také
částí rybníka, ve které ryba převážně přebývala (nejvyšší koncentrace rtuti v sedimentu
se vyskytuje u hráze), je možno konstatovat, že ani v jednom případě nebylo zjištěno
překročení povoleného obsahu rtuti. Dosažené hodnoty nedosahují jedné desetiny povoleného
limitu, který dle vyhlášky ES č.420/2011 činí 0,5 mg/kg pro kapra obecného. Co se týká
ostatních složek vodního ekosystému, nejvyšší hodnoty koncentrace rtuti byly zjištěny
v sedimentech z lokalit rybník Pod Myšníkem a Matějovský rybník, kde se podařilo odebrat
vzorky sedimentu u odtoku, tzn. v místech nejvyšší koncentrace, u Domanínského rybníka
nebylo možno z technických důvodů odběr provést (hloubka, nepřístupnost terénu).
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SOUHRN
Cílem tohoto experimentu bylo stanovit celkové obsahy rtuti ve svalovině a játrech kapra
obecného (Cyprinus Carpio L.) a porovnat získané výsledky s celkovými obsahy rtuti
v sedimentech, vodní trávě a ve vodě. Pro monitoring byly vybrány tři lokality, z toho
dvě z okresu Žďár nad Sázavou (Domanínský a Matějovský rybník) a jedna z okresu Blansko
(rybník Pod Myšníkem). Pro stanovení celkového obsahu rtuti byla použita atomová
absorpční spektrometrie (přístroj AMA 254). Nejvyšší hodnoty koncentrace rtuti byly zjištěny
v sedimentech vybraných lokalit a také byly zjištěny vyšší obsahy ve svalovině než v játrech
kapra obecného.
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ABSTRACT
The purpose of the observation was to determinate an effect of feed on fish oil fatty acid
spectrum in different fish species. Fishes was produced in the recirculation system of
intensive breeding. Three danish complex feeds was used. Fatty acid were separated from the
lipids by the means of transesterification and determined via gas chromatographic analysis.
Quality of fish lipids was evaluated according to the amount of unsaturated fatty acids,
especially the n-3 group. The fish fed with Aller had the highest amount of polyenic acids and
their ratio was satisfying.
Keywords: Fatty acid, gas chromatography, transesterification, fish oil.
ÚVOD
Pstruh duhový je nejvýznamnější lososovitou rybou chovanou v České republice. Pstruh
duhový vyniká výbornou adaptabilitou na umělé prostředí, bezproblémovým příjmem
krmných směsí a nízkým krmným koeficientem. Dalším druhem, který vyžaduje téměř
shodné podmínky, je siven americký. Kříženec sivena amerického se sivenem alpským
je v intenzivním chovu využíván pro odstranění problému zvýšeného povrchového poškození
u pohlavně dospívajících mlíčáků sivena amerického [1,2].
Z nutričního hlediska jsou všechny druhy ryb zdrojem lehce stravitelných bílkovin, rybí tuk
obsahuje zdraví prospěšné nenasycenéch mastné kyseliny. Řada n-3 snižuje hladinu LDL
cholesterolu v krvi, a tak působí proti srdečně-cévním onemocněním [3,4]. Další významnou
skupinou jsou mastné kyseliny řady n-6, které snižují i hladinu esenciálního HDL cholesterolu
[5]. Dalším negativem n-6 mastných kyselin je, že jsou prekurzory eikosanoidů,
které se mohou nepříznivě uplatnit v patogenezi alterosklerózy a jejích komplikací [6,7,8].
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MATERIÁL A METODY
Při hodnocení vlivu použitého krmiva na obsah a poměr mastných kyselin v rybím tuku
byl siven americký krmen krmivem Aller, Orbit 929 a Enviro 920. Při hodnocení vlivu rybího
druhu bylo krmivo Enviro použito na výživu různých druhů ryb - sivena amerického, pstruha
dubového a křížence sivena amerického se sivenem alpským. Obsah mastných kyselin
byl stanoven v koncentraci g∙kg-1, která udává obsah v 1 kg svaloviny. Po vysušení svaloviny
byl určen obsah tuku v sušině pomocí soxhletovy extrakce. Dalším sledovaným parametrem
byl přírůstek hmotnosti a výtěžnost ryb, která udává procentický podíl rybího těla bez
vnitřností.
Při analýze

mastných kyselin plynovou chromatografií je nejprve nutná jejich

transesterifikace.

Vyextrahovaný

tuk

se

po

přidání

2

ml

isooktanu

s 10

mg

methylpentadekanoátu (IS - C15:0) rozpouští v ultrazvuku po dobu 2 min. Poté se směs 5 min
zahřívá s 2 ml methanolátu sodného pod zpětným chladičem. Následně se přidává 2 ml BF3
k neutralizaci nezreagovaného CH3ONa a v kyselém prostředí se esterifikují i případné volné
mastné kyseliny. Směs se znovu zahřívá pod zpětným chladičem 5 min. K reagenční směsi
se poté přidá 2 ml isooktanu, směs se protřepe a nechá 1 min stát. Poté se dodá 5 ml
nasyceného vodného roztoku NaCl a methylestery mastných kyselin se krátce a intenzivně
vytřepou do isooktanu. Po rozdělení organické a vodné fáze (15 min) se methylestery
mastných kyselin analyzují metodou kapilární plynové chromatografie.
Pro analýzu mastných kyselin byl použit plynový chromatograf HP 4890D (Hewlett Packard)
s plamenově ionizačním detektorem (GC-FID). Separace probíhala na koloně DB-23 (60 m x
0,25 mm x 0,25 µm). Pro měření byl zvolen teplotní program: T1 = 100 °C, t1 = 3 min,
10 °C/min na T2 = 170 °C, t2 = 0 min, 4 °C/min na T3 = 230 °C, t3 = 8 min, 5 °C/min na T4
= 250 °C, t3 = 15 min. Teplota injektoru 270 °C, teplota detektoru 280 °C, nástřik 2 µl. Dělič
toku byl nastaven v poměru 40:1. Průtok nosného plynu dusíku byl 1 ml/min. Výsledné
chromatogramy byly zpracovány pomocí stanice CSW (verze 1.7, Data Apex, Praha).

VÝSLEDKY A DISKUZE
Tabulka č.1 a graf č.1 zaznamenávají obsah mastných kyselin ve svalovině ryb a jejich
procentický podíl v krmivu a tuku. Statisticky vysoce významný rozdíl (P<0,01) byl stanoven
mezi krmivy Aller a Orbit v zastoupení nasycených, monoenových a n-6 kyselin. Rozdíl
v obsahu n-3 kyselin byl statisticky významný (P<0,05). Při porovnání krmiv Aller a Enviro
byl stanoven statisticky vysoce významný rozdíl v obsahu nasycených kyselin a statisticky
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významný rozdíl v obsahu n-6 kyselin. Mezi krmivy Enviro a Orbit nebyl s výjimkou
nasycených kyselin stanoven statisticky významný rozdíl.
Množství mastných kyselin v rybím tuku korespondovalo s použitým krmivem. Nejvyšší
koncentraci nasycených, polyenových a z toho n-3 mastných kyselin obsahoval tuk ryb
živených krmivem Aller. Nejvyšší koncentraci monoenových a n-6 mastných kyselin
obsahoval tuk ryb živených krmivem Orbit. Tuk ryb živených krmivem Enviro obsahoval
střední hodnoty mastných kyselin. Rozdíl v obsahu všech skupin nenasycených mastných
kyselin v tuku ryb živených krmivem Aller a Orbit byl statisticky významný. Rozdíl v obsahu
nasycených mastných kyselin byl statisticky vysoce významný.

Tabulka 1: Spektrum mastných kyselin v krmivu a rybím tuku po jeho použití
mastné
kyseliny
C14:0
C16:0
C16:1n7
C18:0
C18:1n9c
C18:1n7
C18:2n6c
C18:3n6
C18:3n3
C18:4n3
C20:1
C20:4n6
C20:4n3
C20:5n3
C22:4n6
C22:5n6
C22:5n3
C22:6n3

siven - Aller
g∙kg-1
%
2,21
0,41
14,55
2,62
2,71
0,51
3,27
0,58
23,27
4,40
2,64
0,49
9,05
1,71
0,19
0,04
3,40
0,63
1,02
0,19
1,98
0,38
1,00
0,18
0,56
0,11
6,59
1,16
0,06
0,01
0,08
0,02
1,90
0,35
25,51
4,48

siven - Enviro
g∙kg-1
%
2,01
0,40
13,95
2,52
2,83
0,56
3,13
0,57
26,45
5,17
2,64
0,51
10,53
2,06
0,22
0,04
3,62
0,70
0,99
0,20
2,46
0,50
0,91
0,17
0,63
0,11
5,21
0,96
0,07
0,01
0,09
0,01
1,83
0,34
22,43
3,93

siven - Orbit
g∙kg-1
%
2,10
0,45
13,42
2,79
3,01
0,66
3,15
0,65
28,89
6,19
2,88
0,62
13,59
2,88
0,24
0,05
3,90
0,83
0,96
0,21
2,73
0,60
0,78
0,16
0,52
0,11
4,43
0,93
0,10
0,02
0,07
0,01
1,94
0,41
17,28
3,45

Aller
%
4,04
12,99
4,33
3,11
35,67
3,55
12,32
0,11
5,05
1,24
2,03
0,53
0,58
7,41
0,05
0,16
1,31
5,51

Enviro
%
2,73
9,96
3,37
2,99
40,52
3,15
16,61
0,07
7,03
0,87
4,21
0,33
0,51
3,59
0,04
0,13
0,76
3,13

Orbit
%
1,82
10,31
2,07
3,39
43,92
3,15
16,59
0,05
7,52
0,60
2,31
0,35
0,48
2,86
0,05
0,14
0,86
3,56

Graf č.1 znázorňuje vliv použitého krmiva i na další související parametry. Sušina svaloviny
ryb živených krmivem Orbit obsahovala méně tuku než při použití krmiva Enviro a Aller.
Nižší protučnělost organismu je zřejmá i z hodnot výtěžnosti, které byly u ryb živených
krmivem Orbit vyšší. Ačkoliv je přírůstek hmotnosti u ryb krmených krmivem Aller nejnižší,
obsahuje jejich svalovina více tuku a dle poměru n-3 a n-6 mastných kyselin je jejich tuk
hodnotnější.
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Graf 1: Vliv použitého krmiva na produkční a nutriční parametry a spektrum mastných
kyselin
V druhé části výzkumu byl sledován obsah mastných kyselin u různých druhů ryb krmených
krmivem Enviro. Rozdíl v obsahu mastných kyselin nebyl statisticky významný. Nejvyšší
výtěžnost vykazoval pstruh duhový. U tohoto druhu ryb však byl stanoven nejnižší přírůstek
hmotnosti a nejnižší procento tuku ve svalovině. Ve vztahu k obsahu mastných kyselin
vykazovaly vzorky pstruha duhového nejvyšší procento polyenových kyselin. Poměr n-3 a
n-6 byl však vyšší v tuku sivena amerického a vzorky tohoto druhu ryb obsahovaly nižší
procento nežádoucích nasycených mastných kyselin. Kříženec sivena amerického se sivenem
alpským obsahoval nejnižší procento nasycených mastných kyselin a nejvyšší monoenových
kyselin. Z hlediska polyenových kyselin obsahoval nepříznivý poměr n-3 a n-6 kyselin
a celkově nejnižší koncentrace polyenových kyselin (graf č. 2, tabulka č. 2).
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Graf 2: Produkční a nutriční parametry a spektrum mastných kyselin různých druhů
lososovitých ryb
Tabulka 2: Spektrum mastných kyselin v rybím tuku různých druhů ryb
mastné
kyseliny
C14:0
C16:0
C16:1n7
C18:0
C18:1n9c
C18:1n7
C18:2n6c
C18:3n6
C18:3n3
C18:4n3
C20:1
C20:4n6
C20:4n3
C20:5n3
C22:4n6
C22:5n6
C22:5n3
C22:6n3

siven americký
g∙kg-1
0,40
2,52
0,56
0,57
5,17
0,51
2,06
0,04
0,70
0,20
0,50
0,17
0,11
0,96
0,01
0,01
0,34
3,93

%
2,01
13,95
2,83
3,13
26,45
2,64
10,53
0,22
3,62
0,99
2,46
0,91
0,63
5,21
0,07
0,09
1,83
22,43

pstruh duhový
g∙kg-1
0,34
2,45
0,43
0,75
5,07
0,47
2,47
0,05
0,58
0,15
0,54
0,16
0,10
0,70
0,02
0,01
0,36
3,96

%
1,71
13,44
2,18
4,13
26,23
2,46
12,76
0,27
3,00
0,74
2,75
0,91
0,54
3,85
0,12
0,07
1,93
22,90

s. americký x s. alpský
g∙kg-1
0,66
3,57
0,99
0,80
9,67
0,85
3,86
0,09
1,21
0,35
0,95
0,22
0,14
1,41
0,02
0,02
0,44
4,32

%
2,22
12,24
3,34
2,74
32,11
2,86
12,81
0,31
4,02
1,18
3,18
0,75
0,50
4,92
0,07
0,06
1,52
15,16

ZÁVĚR
Výzkumem bylo prokázáno, že volbou krmiva lze ovlivnit obsah mastných kyselin v rybím
tuku. Nejlepší složení rybího tuku bylo stanoveno u ryb krmených krmivem Aller. Vzhledem
k nižšímu obsahu nasycených mastných kyselin a vyššímu přírůstku hmotnosti je však
vhodnější krmivo Orbit. Ryby krmené krmivem Enviro vykazovaly střední hodnoty
sledovaných parametrů. Při hodnocení obsahu mastných kyselin v tuku různých druhů ryb
nebyly stanoveny statisticky významné rozdíly mezi vzorky.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou Národní agentury pro zemědělský výzkum, projekt
NAZV QJ1210013.
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SOUHRN
Cílem výzkumu bylo určit vliv použitého krmiva na spektrum mastných kyselin v rybím tuku
různých druhů ryb. Ryby byly odchovány v recirkulačním systému intenzivního chovu
při použití tří dánských komplexních krmiv. Mastné kyseliny byly separovány z tuku pomocí
transesterifikace. Analýza byla provedena na plynovém chromatografu. Ukazatelem kvality
byl obsah nenasycených mastných kyselin, zejména skupiny n-3. Z použitých krmiv
lze doporučit Aller, protože krmené ryby obsahovaly více n-3 mastných kyselin
a jejich poměr byl uspokojivý.
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VYUŽITÍ BAKTERIOCINŮ V MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH
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ABSTRACT
Selected strains of lactic acid bacteria are capable to produce antimicrobial peptides bacteriocins, which are keeping their broader usage as natural preservatives, especially in
products suffering from short shelf life. Our research was focused on the inhibitory effect of
bacteriocins (enterocin, pediocin and plantaricin), produced by bacteria Enterococcus
faecium, Pediococccus acidilactici and Lactobacillus plantarum against Listeria innocua as
an indicator microorganism. Among the concerned bacteriocins, applied as the microbial
preparations of the corresponding bacterial producing strains and tested both by the agar welldiffusion assay and by the traditional spread plate methods, plantaricin exhibited the highest
antilisterial effect. Pediocin also demonstrated distinct inhibitory effect but enterocin has
shown to be thermolabile and its efficiency has been suppressed by the refrigerator
conditions. Plantaricin demonstrated its bactericidal impact by reducing the counts of Listeria
innocua by 1 log in dairy spread made from cheese and quark. As discovered in case of
different production rate of plantaricin by Lactobacillus plantarum strain, the formation of
bacteriocins by its producing strain can be substantially influenced by the way of its
cultivation in stage of the mother culture and by manufacturing of microbial preparation
before freeze-drying process. The application of bacteriocins into foodstuff by addition of the
protective culture via in situ method seems to be a perspective way to enhance food quality
and safety.
Keywords: bio-conservation, protective culture, lactic acid bacteria, bacteriocin, Listeria spp.

ÚVOD
Potravinové patogeny stále představují významný problém v oblasti ochrany veřejného zdraví
v celosvětovém měřítku. Patogenní mikroorganismy zaujímají první místo v seznamu příčin
onemocnění či úmrtí v rozvojových zemích, s počty smrtelných případů přibližně 1,8 milionu
osob ročně (Fratamico et al., 2005). Do skupiny bakterií způsobujících alimentární
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onemocnění patří mikroorganismy: Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Staphylococcus
aureus, Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Shigella spp.,
Escherichia coli, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens and Bacillus cereus
(Fratamico et al., 2005; McLaughlin, 2006).
Bakterie L. monocytogenes jsou běžně nacházeny v půdě, v povrchové vodě, na rostlinách
a v potravinách

(McLaughlin,

2006).

Protože

je

L. monocytogenes

schopna

růst

i při chladírenských teplotách a v balených výrobcích určených k rychlé spotřebě, stává
se tak častým nosičem infekce. Druh L. monocytogenes je významný

z hlediska

své patogenity, u infikovaných jedinců se úmrtnost pohybuje v rozmezí 20 až 30 % (VázquezBoland et al., 2001). Nejvíce postiženou kategorií v EU jsou senioři nad 65 let, na druhém
místě je nejmladší věková skupina dětí do 4 let věku. Mléko a výrobky z něj jsou významným
zdrojem listerióz (Bell and Kyriakides, 2009). Hlavním způsobem přenosu na člověka
je konzumace kontaminovaných potravin (Blažková a kol. 2005).
Moderní spotřebitelské trendy a potravinářská legislativa požadují věnovat konzervaci
potravin velkou pozornost. Spotřebitele vyžadují vysokou jakost, absenci konzervačních látek
a zároveň bezpečné a minimálně zpracované potraviny s prodlouženou dobou trvanlivosti.
Současná legislativa (Nařízení Komise /EU/ č. 1129/2011) navíc upravila podmínky použití
chemických konzervantů. Biologická konzervace s použitím bioprotektivních kultur
se proto dočkala zvýšené pozornosti jako možný prostředek přirozené kontroly nad
trvanlivostí a bezpečností potravin.
Bakterie mléčného kvašení jsou schopné produkovat bakteriociny - extracelulární bioaktivní
peptidy s proteolytickou aktivitou, které mají baktericidní nebo bakteriostatický účinek na jiné
bakterie (Deegan et al., 2006; Molloy et al. 2011; Güllüce et al., 2013). Limitujícím faktorem
aplikace bakteriocinů je jejich úzké spektrum inhibice (Giraffa, 1995). Většina bakteriocinů
je aktivní proti grampozitivním bakteriím, ale některé nedávno popsané bakteriociny mohou
působit i proti gramnegativním organismům v gastrointestinálním traktu lidí a zvířat.
Pediococcus acidilactici je schopen produkovat pediociny, které mají antimikrobiální aktivitu
proti širokému spektru grampozitivních, ale i gramnegativních bakterií (Rodríguez et al.,
2005; Papagianni a Anastasiadou, 2009). Z bakterií Enterococcus faecium, které se používají
pro výrobu fermentovaných salámů, zeleniny a mléčných výrobků byly izolovány enterociny,
které vykazují baktericidní účinek proti Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus,
Clostridium spp., Escherichia coli, Vibrio cholera a Bacillus cereus, (Giraffa, 1995; AlvarezCisneros et al., 2011; Medina a Nunez, 2011; Ghairi et al., 2012). Plantaricin je termostabilní
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antimikrobiální peptid produkovaný bakterií mléčného kvašení Lactobacillus plantarum.
Vykazuje baktericidní účinky vůči mnoha grampozitivním potravinovým patogenům
a hnilobným bakteriím včetně listerií a stafylokoků (Moloy et al., 2011; Sankar et al., 2012;
Guidone et al., 2014).
Bakteriociny jsou považovány za jedno z možných řešení rostoucího problému rezistence
patogenů vůči konvenčním antibiotikům (Sang a Blecha, 2008). Z pohledu platné legislativy
je zatím pouze nisin (bakteriocin produkovaný bakterií Lactococcus lactis) jediným
bakteriocinem schváleným FDA v USA a v EU (Nařízení Komise EU č. 1129/2011) (Ghrairi
et al., 2012; Vignolo et al., 2012).
Obecně existují dvě základní metody použití bakteriocinů v potravinách - buď in situ
zaočkování bakteriocinogenním kmenem jako protektivní kulturou (Holzapfel, 2002),
nebo tzv. ex situ princip, tj. přídavek izolovaného, částečně nebo zcela purifikovaného
roztoku bakteriocinu. Tento princip však naráží na výše uvedenou neexistující legislativní
podporu aplikace bakteriocinů, vyjma nisinu (Campos et al., 2011).
Cílem této práce bylo zkoumání inhibičních účinků bakteriocinů, produkovaných bakteriemi
Enterococcus faecium, Pediococccus acidilactici a Lactobacillus plantarum, vůči
indikátorovému nepatogennímu kmeni Listeria innocua. Při modelových pokusech
na živných půdách a v pomazánkách vyrobených z Olomouckých tvarůžků a tvarohu.
MATERIÁL A METODY
Media a kultury
Agar Listeria according to Ottaviani and Agosti (ALOA) (Bio-Rad); Brain Heart Infusion
(BHI) Agar and Brain Heart Infusion Broth (AES Laboratoire).
Pediococcus acidilactici koncentrace 1.106 KTJ/g (Fargo 37, Amerex), Enterococcus faecium
CCDM 945 (koncentrace 3.1010 KTJ/g a Lactobacillus plantarum koncentrace 1,5.109 KTJ/g
(Laktoflora Milcom a. s.), Listeria innocua CCM 4030, šarže 1904201321169, lyofilizovaná
kultura (Masarykova universita, Brno).
Porovnání účinnosti bakteriocinů metodou objemové difúze, zjištění vlivu termizace
a podmínek inkubace
BHI agar byl objemovou difúzní metodou zaočkován kmenem Listeria innocua (LI)
v množství 105 buněk/ml. Do jamek (průměr 8 mm) byla nadávkována suspenze
mikrobiálního preparátu Pediococcus acidilactici (PED), Enterococcus faecium (ENT)
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a Lactobacillus plantarum (PLA) o koncentracích 0,1, 0,2 a 0,3 %. Část mikrobiálních
preparátů byla termizována na 72 °C po dobu 5 minut. Následná inkubace na Petriho miskách
probíhala při teplotě 37 °C (24 h) nebo při 7 °C (5 dnů).
Porovnání účinnosti bakteriocinů v tvarůžkové a tvarohové pomazánce
Laboratorně byly připraveny pomazánky z Olomouckých tvarůžků (složení: Olomoucké
tvarůžky, měkký tvaroh, voda pitná převařená, bílý jogurt, máslo se smetanovým zákysem,
zakysaná smetana, NaCl) a tvarohu (složení: jemný tvaroh 23 % sušiny, bílý jogurt selský 3,5
% tuku, voda pitná převařená, zakysaná smetana, NaCl). Suspenze kmenů produkujících
bakteriociny byla přidána v koncentraci 0,3 %, v případě PLA též 1%. Vzorky
byly kontaminovány LI v množství 103 buněk/g pomazánky a skladovány při v chladničce
při teplotě 4 až 8 °C po dobu 6 dnů. Stanovení počtu LI bylo provedeno dle ČSN EN ISO
11290-2, část 2, při použití ALOA agaru.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Vliv termizace na růst kmenů produkujících bakteriociny
Na obrázcích č. 1 a 2 je porovnán růst LI (37 °C/24 h) při inhibici kmeny produkujícími
bakteriociny před a po jejich ošetření termizací. Z grafů je patrné, že zvyšování koncentrace
bakteriocinu zvyšuje i míru inhibice, a to jak v termizované, tak v netermizované formě.
V obou případech vykazuje nejsilnější inhibiční účinky PLA. Dále je vidět, že tepelně
neošetřené testované kmeny produkující bakteriociny mají lepší inhibiční vlastnosti než ty,
které jsou tepelně ošetřené.
Vliv podmínek inkubace na růst kmenů produkujících bakteriociny
Tabulka č. 1 uvádí velikosti inhibičních zón při kultivaci LI za chladírenských podmínek
(7 °C/5 dnů) a při kultivaci při 37 °C/24 h. Je vidět, že ENT nevykazoval při chladírenských
teplotách žádnou míru inhibice. Míra inhibice PED a PLA byla naopak vyšší
při chladírenských teplotách. PED (0.3% a 1%) vykazoval přibližně o 50 % vyšší hodnotu
a PLA (0.1 až 1%) až o 100 % vyšší hodnotu, pokud inkubace probíhala za chladírenských
podmínek (7 °C) oproti inkubaci v termostatu (37 °C).
Porovnání účinnosti bakteriocinů v tvarůžkové a tvarohové pomazánce
Tabulka č. 2 uvádí počty listerií v pomazánkách po 6 dnech skladování v chladničce.
U tvarůžkové pomazánky došlo při použití PLA (0,3%) ke snížení Listeria spp. na 6.102
KTJ/g, PLA (1%) dokonce snížil počty o 1 řád oproti kontrole. V případě tvarohové
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pomazánky PED (0.3%) výrazně nepřispěl ke snížení počtu LI, aplikace PLA (0.3% a 1.0%)
vedla ke snížení na 5.102 KTJ/g a 3.102 KTJ/g.
Obrázek č. 1: Inhibice růstu LI netermizovanými mikrobiálními preparáty

Obrázek č. 2: Inhibice růstu LI termizovanými mikrobiálními preparáty

Tabulka č 1: Vliv teploty na velikost inhibičních zón (mm) při inkubaci LI za použití
kmenů produkujících bakteriociny
Bakteriocin/
teplota °C

Koncentrace inokula (%)
0,1

0,2

0,3

1,0

ENT/7

0

0

0

0

ENT/37

2,20

2,80

2,80

2,50

PED/7

1,50

2,00

3,25

6,00

PED/37

0

0

2,00

4,00

PLA/7

3,20

5,40

7,00

9,50
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PLA/37

2,00

3,50

3,75

5,00

Tabulka č. 2: Výsledky stanovení počtu listerií (KTJ/g) v tvarohové (T) a tvarůžkové
(OT) pomazánce
Vzorek

T

OT

Kontrola + LI

1,2 x 103

1,9 x 103

PED 0.3%

8,8 x 102

-

PLA 0.3%

5 x 102

6,3 x 102

PLA 1.0%

3 x 102

1 x 102

Ve výše uvedených experimentech byla prokázána inhibice růstu LI při aplikaci kmenů
produkujících bakteriociny. Ke shodným výsledkům v případě PLA a PED dospěli
i Puttalingamma et al. (2006). Kmeny produkující PLA a PED mohou tak být vhodnou
ochrannou kulturu pro použití v mléčných výrobcích podléhající rychlé zkáze a skladovaných
v chladu. Zjištěná absence účinku ENT při teplotě 7 °C není v souladu se závěry Kumara
a Srivastavy (2010), kteří prokázali účinnost enterocinu vůči L. monocytogenes v teplotním
rozpětí 4 až 37 °C. Při aplikaci bakteriocinů do reálných potravinářských výrobků je často
třeba

použít

vyšší

koncentrace

bakteriocinů

k dosažení

stejné

míry

inhibice

jako u modelových pokusů na živných médiích. Ke stejnému zjištění dospěli i Hartman et al.
(2011) a Guidone et al. (2014). Použití ochranných kultur, resp. jejich bakteriocinů
jako základního přírodního prostředku k zajištění trvanlivosti tvarůžkové a tvarohové
pomazánky nebylo prokázáno jako postačující, ale mohlo by být vhodným doplňkem
k ostatním principům překážkového efektu.
ZÁVĚR
Z dosažených výsledků vyplývá, že testované bakteriociny produkčních kmenů jsou schopny
inhibovat růst kmene L. innocua. PLA a PED projevily vyšší účinnost, pokud působily
za chladírenských teplot než za teplot kolem 37 °C. Ošetření bakteriocinu termizací (72 °C/5
min) mělo znatelný vliv na snížení míry inhibice. PLA vykázal baktericidní účinky snížením
počtu L. innocua o 1 řád v tvarůžkové a tvarohové pomazánce. Koncentráty bio-protektivních
kultur, resp. jejich bakteriociny mohou tak účinně přispět k bariérovému efektu při konzervaci
mléčných výrobků.
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SOUHRN
Některé kmeny bakterií mléčného kvašení jsou schopné produkovat antimikrobiální peptidy bakteriociny, které nalézají širší využití jako přírodní konzervační látky, a to zejména
u výrobků podléhajících rychlé zkáze. Výzkum byl zaměřen na inhibiční účinek bakteriocinů
(enterocin, pediocin a plantaricin), produkovaných bakteriemi Enterococcus faecium,
Pediococccus

acidilactici

a

Lactobacillus

plantarum

vůči

Listeria

innocua

jako indikátorovému mikroorganismu. Z bakteriocinů, aplikovaných jako mikrobiální
preparáty jejich produkčních kmenů a testovaných metodou objemové difúze i klasickou
plotnovou metodou, svými antilisteriálními účinky vynikal plantaricin. Zřetelné inhibiční
účinky vykazoval rovněž pediocin, ale enterocin se projevil jako termolabilní a jeho účinnost
byla potlačena úchovou v chladírenských podmínkách, nutných pro skladování testovaných
tvarůžkových a tvarohových pomazánek. Plantaricin vykázal baktericidní účinky snížením
počtu L. innocua o 1 řád v tvarůžkové a tvarohové pomazánce. Tvorba bakteriocinu
produkčním kmenem může být zásadně ovlivněna způsobem jeho kultivace ve stádiu matečné
kultury a přípravy mikrobiálního preparátu před lyofilizací, jak bylo zjištěno v případě
rozdílné produkce plantaricinu kmenem Lactobacillus plantarum. Aplikace bakteriocinů
do potravinářských výrobků přídavkem ochranné kultury metodou in situ je perspektivní
cestou ke zvýšení kvality a bezpečnosti potravin.
Klíčová slova: bio-konzervace, ochranná kultura, bakterie mléčného kvašení, bakteriocin,
Listeria spp.
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ABSTRACT
The aim of this study was the screening of whey proteins in Slovak sheep cheese “bryndza”
using HPLC method. Samples (n = 25) were obtained from the market network in the Slovak
Republic. The whey milk proteins (lactoferrine, α-lactalbumine and β-lactoglobuline) were
determined in their intact form in supernatant after acidic casein precipitation by ion-pair
reverse phase liquid chromatography (IP RP-HPLC) with photo-diode array detection at 205
nm. Chromatographic parameters of cow’s and sheep’s proteins were compared with those in
chromatograms of whey proteins obtained from „bryndza“ cheeses. The method used in the
study may serve for quick evaluation of cow’s and sheep’s milk proteins contents in this type
of milk products or for monitoring of milk products adulteration.
Keywords: bryndza; sheep, cheese, HPLC

ÚVOD
Sezónní dostupnost a rozdíly v cenách mléčných výrobků mohou vést zemědělce
ke znehodnocování dražšího ovčího mléka levnějším kravským mlékem. Pro zajištění ochrany
spotřebitele před falšováním mléčných výrobků, ale i mléka, je zapotřebí využít efektivních,
rychlých, spolehlivých a dostatečně citlivých metod (Rodríguez et al., 2010). Sledovanými
markery pro falšování jsou kaseiny i syrovátkové bílkoviny. Obsah syrovátkových bílkovin
i zastoupení genetických variant se liší dle druhu mléka (Karoui a Baerdemaeker, 2007;

Borková a Snášelová, 2005). Na trhu se vyskytuje velká škála sýrů s různým stupněm
proteolýzy, která je ovlivněna celou řadou faktorů (Veloso et al., 2004). Cílem práce

byl screening syrovátkových bílkovin metodou RP-HPLC u bryndzy vyrobené z ovčího
a kravského mléka.
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MATERIÁL A METODY
Celkem bylo vyšetřeno 22 vzorků bryndzy a 3 vzorky výrobku (vyrobeno ze tří druhů sýrů),
který je určen na vaření a pečení tam, kde se bryndza používá. Vzorky byly získány z tržní
sítě Slovenské republiky. 7 vzorků bylo vyrobeno z ovčího mléka, u ostatních bylo k výrobě
použito i kravské mléko. Vzorky byly homogenizovány ve vodné suspenzi sonikátorem
(Rodríguez et al., 2010). Po úpravě pH na 4,6 byly odstředěny a přefiltrovány přes nylonový
filtr

0,22

µm.

Pro stanovení

syrovátkových

bílkovin

(laktoferin,

α-laktalbumin,

β-laktoglobulin) bylo použito kapalinového chromatografu Alliance 2695 (Waters, USA)
s detektorem diodového pole (PDA) 2996 (Waters, USA). Detekce byla prováděna při vlnové
délce 205 nm. Pro dělení bylo použito kolony Poroshell 300 SB-C8, 2,1 x 75 mm, 5µ
(Agilent, USA). Byla použita gradientové eluce při průtoku mobilní fáze 1,0 ml.min-1, teplotě
kolony 45 °C a nástřiku 5 µl. Mobilní fáze A obsahovala vodu/acetonitril/trifluoroctovou
kyselinu (TFA) v poměru 95/5/0,1 (v/v/v) a mobilní fáze B vodu/acetonitril/TFA v poměru
5/95/0,1 (v/v/v), kyselina triifluoroctová působila jako iontově párové činidlo. Vyhodnocení
bylo prováděno metodou vnějšího standardu, porovnáním chromatografických charakteristik
standardů bílkovin kravského mléka a bílkovin ovčího mléka se syrovátkovými bílkovinami
analyzovaných vzorků bryndzy.

VÝSLEDKY A DISKUZE

Obrázek č. 1: Chromatogram (výřez) syrovátkových bílkovin kravského mléka a ovčího
mléka
kravské mléko (černá): LA – α -laktalbumin, LG – β -laktoglobulin (dva píky), Lf - laktoferin
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ovčí mléko (růžová): α-LA – α -laktalbumin, β -LG – β -laktoglobulin, Lf - laktoferin

Na obrázku č. 1 je uveden chromatogram syrovátkových bílkovin kravského a ovčího mléka.
Z chromatogramu je patrný vzájemný posun retenčních časů základních sledovaných
bílkovin, tj. alfa-laktalbuminu a beta-laktoglobulinu v kravském a ovčím mléce.
Z chromatogramů uvedených v pracích jiných autorů např. Ruprichové (2014) je patrné,
že retenční časy mohou být u různých druhů mléka posunuty v souvislosti např.
i s genetickými variantami. Z poměru ploch jednotlivých píků po vyhodnocení metodou
kalibrační přímky pak lze usoudit na poměrné zastoupení ovčího a kravského mléka v daném
výrobku.
Chromatogramy na obrázku č. 2 zobrazují dva výrobky bryndzy, které byly vyrobeny
z ovčího

mléka

zastoupeného

v

koncentraci

min

50%

a

kravského

mléka.

Mezi chromatogramy je patrný výrazný rozdíl v obsahu jednotlivých syrovátkových bílkovin
v závislosti na použití rozdílného množství vstupních surovin v rámci technologického
postupu.

Obrázek č. 2: Chromatogramy bryndz vyrobených z ovčího (min 50 %) a kravského mléka
Pro porovnání je zahrnut i chromatogram bryndzy (uveden na obrázku č. 3),
která byla vyrobena pouze z ovčího mléka.
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Např. Czerwenka et al. (2010) použil metodu kapalinové chromatografie s detekcí hmotností
spektrometrií pro spolehlivé odhalení přídavku kravského mléka do buvolího při výrobě pravé
mozarelly dle přítomnosti β-laktoglobulinu.

Obrázek č. 3: Chromatogram bryndzy vyrobené z ovčího mléka (100 %) (modrá) a bryndzy
vyrobené z ovčího mléka (min. 50 %) a kravského mléka (černá)

Obrázek č. 4: Chromatogram syrovátkových bílkovin kravského mléka (černá), ovčího mléka
(růžová) a bryndzy vyrobené z ovčího mléka (min. 50 %) a kravského mléka (červená)
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ZÁVĚR
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s reverzní fází představuje jednu z mnoha
moderních analytických metod, která je využívána pro stanovení mléčných bílkovin a lze
pomocí ní odlišit různé druhy mléka, které byly použity jako vstupní surovina při výrobě
mléčných výrobků. Tato metoda nachází tak své uplatnění v oblasti falšování potravin
živočišného původu.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za finanční podpory projektu NAZV KUS QJ1230044.
SOUHRN
Cílem práce byl screening syrovátkových bílkovin ve slovenské bryndze. Vzorky (n = 25)
byly získány z tržní sítě Slovenské republiky. Syrovátkové bílkoviny (laktoferin,
α-laktalbumin a β-laktoglobulin) byly stanoveny pomocí kapalinové chromatografie
s reverzní fází, gradientovou elucí a iontově-párovým činidlem (IP RP-HPLC) s detektorem
diodového pole (PDA) při vlnové délce 205 nm. Vyhodnocení bylo provedeno porovnáním
standardů syrovátkových bílkovin kravského a ovčího mléka s chromatogramy analyzovaných
vzorků. Vzhledem k odlišným základním chromatografickým charakteristikám proteinů
kravského a ovčího mléka může použitá sreeningová metoda zbytkových syrovátkových
bílkovin sloužit pro rychlý odhad zastoupení ovčího a kravského mléka v mléčných výrobcích
tohoto typu, respektive zjištění falšování vybraných mléčných výrobků tohoto typu.
Klíčová slova: bryndza, ovce, sýr, HPLC
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AKTUÁLNÍ OBSAH JÓDU V MLÉCE A JEHO VÝZNAM V LIDSKÉ VÝŽIVĚ
THE CURRENT CONTENT OF IODINE IN MILK ITS IMPORTANCE IN HUMAN
NUTRITION
Zuzana Křížová – Jan Trávníček – Eva Samková – Lucie Hasoňová
– Robert Kala – Anna Švarcová – Tomáš Frejlach – Jan Hladký
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd, Studentská 13,
České Budějovice, 370 05, Česká Republika
ABSTRACT
The work deals with the importance of milk as a natural source of iodine in human
nutrition. The experiment involved a total of 60 people mostly students University of South
Bohemia in the České Budějovice. Empirical data were obtained within grant project GAJU
011/2013/Z, and GAJU 152/2014/Z data on the consumption of milk and milk products were
obtained by questionnaire. The work also includes data on the iodine content in urine above
mentioned respondents. The iodine content in the samples was determined by
spectrophotometry after alkaline combustion by Sandell – Kolthoff. The aim of the study was
to determine the average consumption mainly milk as the main natural source of iodine and
milk products, to assess the extent to which the milk is involved to cover the recommended
daily intake of iodine and evaluate the overall condition of iodine supply students based on
urinary iodine.

ÚVOD
Jód je esenciální stopový prvek nejen ve výživě lidí, ale i zvířat, který byl objeven v roce
1811. Je součástí hormonů štítné žlázy, tyroxinu (T 4 ), trijódtyroninu (T 3 ), které ovlivňují
především energetický metabolismus a růst. Nedostatek jódu snižuje životnost embryí,
a nepříznivě ovlivňuje vývoj mozku – nedostatek jódu v těhotenství způsobuje mentální
retardaci. Dalším klinickým příznakem jodového deficitu je struma (zvětšení štítné žlázy). Jód
je téměř úplně vstřebáván ve formě jodidu v gastrointestinálním traktu. Požadavky na jeho
příjem závisí na věku, tělesné hmotnosti, pohlaví a fyziologickém stavu. Denní potřeba jódu
se liší i v doporučeních mezinárodních organizací (tabulka č. 1) (McDOWELL, 2003;
PREDEDY et al., 2009; SUTTLE, 2010). Maximální doporučovaný příjem je v rámci
Evropské unie 600 µg/den (ZAMRAZIL, 2013).
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Tabulka č. 1: Doporučený denní příjem jódu (mg/den)

Věk/fyziologický stav

WHO 1/ICCIDD 2/UNICEF 3 (2001)

0 – 1 rok
0 – 6 let
1 – 8 let
1 – 15 let
6 – 12 let
9 – 13 let
14 – 18 let
Těhotné
Těhotné/ kojící
Kojící

EFSA 4
(2013)
110-130

DACH 5
(2000)
40-80

90
90
100-200
6-12
150

120
150
220

180-200
200-230

290

260

200

Jód v lidské výživě
Problematika jodového deficitu se dotýká téměř celého světa. Podle odhadů WHO bylo v roce
2001 nedostatečně saturováno celosvětově kolem 800 milionů lidí (WHO, ICCIDD, UNICEF,
2001), přičemž nejvyšší počet osob byl hlášen v Etiopii, následuje Súdán, Rusko, Afghánistán
a Alžír. Více než 50 % dětí s deficitem jódu pochází z Afriky a jihovýchodní Asie
(ANDERSSON et al., 2012). Subklinický deficit jódu je také pozorován u některých
specifických podskupin lidí, jako jsou těhotné a kojící ženy, předškolní děti, školáci, starší
osoby a spotřebitelé ekologických produktů (ROMAN et al., 2011; BATH et al., 2012;
RAVEROT et al., 2012). Česká republika patří od roku 2004 k územím s takzvaným
zvládnutým jódovým deficitem (RYŠAVÁ A KŘÍŽ, 2013). V letech 1947 – 1953
byla zorganizována rozsáhlá populační studie s cílem zmapovat jodový deficit v jednotlivých
oblastech tehdejšího Československa. Vzhledem k tomu, že výsledky nebyly příznivé,
byl v padesátých letech zahájen program jódové profylaxe, který spočíval především v jodaci
kuchyňské soli. V roce 1966 byla zákonem č. 20/1966 Sb. a ČSN 580910 zavedena povinná
jodace kuchyňské soli, při které byl do soli přidáván jód v množství 27±7 mg/kg (KŘÍŽOVÁ,
et al., 2014).
Kromě jodované soli je jedním z hlavních zdrojů jódu v lidské výživě mléko. Téměř polovina
jódu přijatá krmivem je u laktujících zvířat vylučována právě mlékem. Přibližně 90 % jódu
v mléce je anorganického původu, obsah organicky vázaného jódu se uvádí v rozmezí 10 – 30
% (MILLER et al., 1975; BŘEZINA et al., 1990; BORKOVCOVA et al., 2001). Na koncentraci
1
2
3
4
5

World health organization
International Councilfor Control of Iodine Deficiency Disorders
The United Nations Children's Fund
European Food Safety Authority
Division of Adult and Community Health
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jódu v mléce má vliv zejména jeho obsah v krmivu (minerální doplňky s obsahem jódu).
Za optimální obsah jódu v mléce je považováno 100 – 200 µg/l. Mléko s koncentrací nad 250
µg/l odráží luxusní příjem jódu krmnou dávkou, který je jak pro dojnici, tak i pro spotřebitele
nadbytečný (TRÁVNÍČEK et al., 2011). V Německu bylo během let 2007 – 2011 analyzováno
celkem 135 vzorků kravského mléka, průměrná hodnota jódu byla 122 µg/l (KÖHLER et al.,
2012). Podobných výsledků dosáhl i JOHNER et al. (2012) při analýze celkem 112 vzorků
v letech 2004 – 2010, kdy se zvýšil obsah jódu v mléce z 94 µg/l (2004) na 110 µg/l (2010).
V České republice jsou oproti ostatním zemím hodnoty jódu v mléce podstatně vyšší (324 –
489 µg/l) a to především díky suplementaci krmných dávek jódem (KURSA et al., 2005;
TRÁVNÍČEK et al., 2011).
Příjem jódu u dojnic
Příjem jódu alimentární cestou je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím jeho obsah v mléce.
Koncentrace jódu se ve většině komponentů krmiv, kromě rybí moučky a mléčných produktů,
pohybuje na úrovni 0,1 mg/kg sušiny krmiva, v rostlinách, resp. rostlinných krmivech
je obsah jódu ovlivněn druhovou příslušností. S nízkým obsahem jódu v půdě se snižuje i jeho
obsah v rostlinách, k jeho ztrátám také dochází při sušení a skladování (KROUPOVÁ et al.,
2000). Vliv koncentrace jódu v krmné dávce (mg/kg sušiny) na koncentraci jódu v mléce
uvádí graf č. 1.

Koncentrace jódu v mléce (µg/l)

Graf č. 1

Koncentrace jódu v krmivu (mg/kg
(FLACHOWSKY et al., 2014)
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Nároky hospodářských zvířat na přísun jódu se zvyšují v souvislosti se zvýšeným
metabolismem, v období růstu, pohlavního dospívání, březosti a laktace. Vyšší příjem jódu
vyžaduje i rostoucí užitkovost, technologická a klimatická zátěž nebo interakce s jinými
minerálními látkami a v neposlední řadě je zohledňován i požadavek na obsah jódu v mléce.
Potřeba jódu se zvyšuje i v souvislosti se zařazováním krmiv s obsahem strumigenních látek
a to především dusičnanů, glukosinolátů a izoflavonů obsažených v sóji a řepce. Tyto látky
obecně snižují využití jódu ve štítné žláze. Současné normy potřeby živin uplatňované v ČR
doporučují pro dojnice dávku 0,8 mg jódu na kilogram sušiny krmné dávky popřípadě 0,6 mg
jódu na 1 kg vyprodukovaného mléka. Komise Evropského společenství ve svém Nařízení
č. 1459/2005 uvádí 5 mg jódu v 1 kg 88% sušiny kompletní krmné dávky jako maximální
povolené množství (TRÁVNÍČEK et al., 2011).
Vývoj obsahu jódu v mléce
V České republice je obsah jódu v mléce systematicky sledován od roku 1980 (graf č. 2).
K výraznému prohloubení nedostatku jódu u krav došlo v letech 1988 – 1990, Tento
nedostatek byl způsoben úsporným omezením suplementace jódu do minerálních krmných
přísad a zvýšeným příjmem strumigenních látek, především zkrmováním řepky a jejích
produktů. Deficit se tak projevil plošným poklesem obsahu jódu v mléce pod 100 µg/l
a četnými nálezy strum u narozených telat (KURSA et al., 1996). Odezvou na tuto situaci byl
rychlý nástup suplementace jódu do minerálních krmných přísad a premixů, což přispělo
k prudkému zvýšení obsahu jódu v mléce od roku 1999.
Graf č. 2: Vývoj obsahu jódu v syrovém kravském mléce v ČR v letech 1988 – 2014
(μg/l)
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Zdroj: Výsledky z bazénových vzorků mléka katedry Zootechnických věd Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v ČB
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V posledních letech však některé práce poukazují na neregulovaný nárůst koncentrace jódu
v mléce v souvislosti se zkrmováním minerálních doplňků s vysokým obsahem jódu. Také
v USA došlo po zvýšené suplementaci jódu k nárůstu obsahu jódu o 300 – 500 %
(TRÁVNÍČEK et al., 2011). Po roce 2000 se nadbytečná suplementace jódem do jisté míry
přehlížela vzhledem k dřívějším zkušenostem s jeho nedostatkem (KROUPOVÁ et al., 2001).
A tak v roce 2005, vzhledem k riziku nadbytečného příjmu jódu mlékem a mléčnými
výrobky, došlo Nařízením Komise (ES) č. 1459/2005 ke snížení maximálního povoleného
obsahu jódu v kompletní krmné dávce pro dojnice z 10 mg jódu na 5 mg/kg krmné dávky
o 88% sušině . Díky těmto opatřením koncentrace jódu v mléce v posledních letech klesla na
relativně únosnou hranici (TRÁVNÍČEK et al., 2011).
V současnosti má spotřeba mléka a mléčných výrobků v ČR negativní trend. Nižší spotřeba je
ovlivněna zejména částečně nižší kupní sílou obyvatelstva po nedávné hospodářské krizi,
cenou ostatních potravin a substitučních výrobků mléčných produktů, šířením mýtů
a dezinformací o mléce a produktech z něho, ale především nedostatečnou komunikací
o zdravotní prospěšnosti mléka a nedostatečnou osvětou. Češi patří ve srovnání s obyvateli
ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou mléka 62,2 litrů na osobu za rok (2013) spíše
mezi jeho průměrné konzumenty. V EU se pohybuje spotřeba mléka okolo 64,8 l/os/rok
(ČMSM, 2010; APIC-AK, 2012).
MATERIÁL A METODY
Spotřeba mléka a mléčných výrobků byla sledována u 60 osob, převážně studentů
Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Do průzkumu,
který byl realizován v dubnu 2013, bylo zařazeno 20 mužů a 40 žen ve věku 22 – 27 let.
Údaje o spotřebě byly získány pomocí dotazníků, do kterých respondenti zaznamenávali
spotřebu mléka a mléčných výrobků po dobu sedmi dnů. Z uvedených údajů byla vypočítána
průměrná spotřeba mléčných výrobků. Pro posouzení zásobenosti jódem byl v ranní moči
stanoven jeho obsah spektrofotometricky po alkalickém spalování vzorku metodou podle
Sandell – Kolthoffa. Pro statistické vyhodnocení bylo použito aritmetického a geometrického
průměru, minima, maxima a mediánu.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Průměrnou denní spotřebu mléka a mléčných výrobků u sledovaných osob uvádí tabulka č. 2.
V tabulce č. 3 je uveden předpokládaný příjem jódu z mléka a mléčných výrobků, při němž
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je počítáno s obsahem jódu 360 µg na litr mléka (KROUPOVÁ et al., 2013), a se skutečností,
že přibližně 70 % jódu z mléka přechází při jeho úpravě do syrovátky (ROZENSKÁ, 2013).
Sýřenina, která je základem pro výrobu sýrů pak neobsahuje více než 30 % jódu z jeho
celkového obsahu v mléce.
Z výsledků vyplývá, že průměrná spotřeba mléka byla 125,3 ml na osobu a den. Střední
hodnota se pohybovala na úrovni 100,0 ml. Pokud spočítáme průměrnou roční spotřebu mléka
na osobu (45,7 l) a porovnáme s celorepublikovým průměrem pro rok 2013, který je 60,5 l
(ČSÚ, 2014) je patrné, že spotřeba mléka byla u sledované skupiny osob o 14,8 litrů nižší
(24,5 %). Porovnáme-li uvedenou dotaci jódu (tabulka č. 3) s doporučovaným denním
příjmem 125 µg (LÍMANOVÁ, 2006), přijala pozorovaná skupina osob o 46,6µg (37,2 %)
jódu méně, než je doporučeno. Pokud srovnáme s denní dávkou 150 µg jódu na den (Vyhláška
č. 225/2008 Sb.), je patrné, že by byl rozdíl mezi doporučenou denní dávkou a skutečně
přijatým množstvím jódu ještě vyšší.
Tabulka č. 2: Průměrná spotřeba mléka a mléčných výrobků
MEAN

GEOMEAN

MED

MIN

MAX

Mléko (ml)

125,3

91,7

100,0

0

500,0

Jogurty (g)

58,0

60,0

100,0

0

214,3

Sýry (g)

37,3

28,8

57,1

0

115,7

Ostatní ml. výrobky (g)

30,8

33,3

28,4

0

197,1

Tabulka č. 3: Příjem jódu ze zkonzumovaného mléka a mléčných výrobků

Průměrný příjem jódu (µg)
Rozpětí (µg)
Předpokládaný obsah jódu v 1 kg
suroviny (µg)

Mléko

Jogurty

Sýry

45,1

20,9

1,6

21,6-180,0
360

Celkový příjem jódu (µg)

43,2-77,1

Ostatní ml.
výrobky
10,8

0,85-4,9

7,2-70,9

43,2

360

360
78,4

Vyšetření moče je nejpoužívanější a nejspolehlivější metodou pro hodnocení saturace jódem,
průměrně se 80 – 90 % přijatého jódu vyloučí močí (ZAMRAZIL, 2013). Saturace jódem
byla hodnocena podle kriterií uvedených v tabulce č. 4. Průměrná hodnota jódu v moči
byla 227,8±169,3µg/l. Maximální hodnota dosahovala 600 µg/l a minimální 20 µg/l.
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Průměrná hodnota i hodnota mediánu (147 µg/l) odpovídají podle kriterií WHO (2007)
normální saturaci jódem bez rizik tyreopatií. Těžká jodopenie se nevyskytovala v žádném
případě, závažná jodopenie byla zjištěna u 5 osob (8,3 %), lehká jodopenie u 7 osob (11,6 %).
Normálnímu stavu odpovídalo celkem 33 osob (55 %) a nadbytečný přívod jódu byl zjištěn
u 15 osob (25 %). Přestože uvedené rozložení saturace jódem na základě jodurie vychází
pouze z omezeného počtu vyšetřených, nelze ani při hodnotách mediánu odpovídajících
normálnímu zásobení jódem pominout relativně vysoký nález jodurií pod 100 µg/l.
To koresponduje i s nižší spotřebou mléka a mléčných výrobků. Lze předpokládat,
že pravděpodobnou příčinou jodopenie i nadměrného přívodu jódu (15 %) odlišné stravovací
návyky jednotlivých osob.
Tabulka č. 4: Parametry pro hodnocení jodurie
Jodurie (µg/l)

Saturace jódem

Rizika

Do 19

Těžká jodopenie

Endemický kretenizmus, struma, hypotyreóza,
poruchy somatického i psychického vývoje

20 – 49

Závažná jodopenie

Struma, hypotyreóza, lehčí poruchy vývoje,
jodová tyreotoxikóza

50 – 99

Lehká jodopenie

Struma, jodová tyreotoxikóza

100 – 299

Normální stav

Bez rizika

od 300

Nadbytečný přívod jódu

Aktivace autoimunity, tyreotoxikóza při
tyreoidální autonomii

(ZAMRAZIL, 2013).
ZÁVĚR
Spotřeba mléka a mléčných výrobků byla u studentů Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích o 24,5 % nižší, než je celorepublikový průměr. Mléko a mléčné výrobky kryjí
u studentů, i při jejich nižším příjmu, denní potřebu jódu z 62,7 %. I z tohoto důvodu
by nemělo být mléko a mléčné výrobky opomíjenou součástí lidské výživy. Obsah jódu
v moči odpovídal u většiny studentů (55 %) normální saturaci. Relativně vyšší výskyt jodurií
pod 100 µg/l (8,3 %) a nad 300 µg/l (15 %) vypovídá o neúměrném příjmu jódu u této
skupiny osob. Přesto, že stanovení obsahu jódu v ranní moči proběhlo pouze u omezeného
počtu osob, výsledky naznačují nutnost věnovat této problematice trvalou pozornost v zájmu
prevence nežádoucího dopadu zejména nutričního nedostatku, ale i nadbytku jódu.
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SOUHRN
Práce se zabývá významem mléka jako přirozeného zdroje jódu ve výživě lidí. Do pokusu
bylo zařazeno celkem 60 osob především studentů Jihočeské univerzity v českých
Budějovicích. Empirická data byla získána v rámci řešení grantového projektu GAJU
011/2013/Z a GAJU 152/2014/Z. Údaje o spotřebě mléka a mléčných výrobků byly získány
pomocí dotazníků. Práce dále obsahuje údaje o obsahu jódu v moči výše zmiňovaných
respondentů. Obsah jódu ve vzorcích byl stanoven laboratorně spektrofotometricky
po alkalickém spalování vzorku podle Sandell – Kolthoffa. Cílem práce bylo zjistit
průměrnou spotřebu především mléka, jakožto hlavního přirozeného zdroje jódu a mléčných
výrobků, vyhodnotit do jaké míry se mléko podílí na pokrytí doporučené denní dávky jódu
a zhodnotit celkový stav zásobenosti studentů jódem na základě jodurie.
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HODNOCENÍ PERNÍKŮ S PŘÍDAVKEM RŮZNÝCH SLADIDEL
EVALUATION GINGERBREAD WITH ADDITION OF VARIOUS SWEETENERS
Jindřiška Kučerová – Viera Šottníková – Lenka Pohlodková
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
It produced six variants of gingerbread, which differed from each sweetener used. Alone was
used as a sugar komponent invert sugar, honey and baking malt extract. In other products was
used combinations (invert sugar + honey, invert sugar + malt extract and honey + malt
extract). Sensory analysis was evaluated eight descriptors - shape, color, surface, smell,
porosity, taste for spices, flavor and total impression.
Gingerbread with invert sugar content was evaluated as the best. Using malt extract as the
sole sweetener in to gingerbread dough was evaluated be insuitable, especially in terms of
color, aroma and taste of the final product. Malt extrat should be used in an amount of 2% in
combination with invert sugar in the dough which is in predominant amount.
Keywords: gingerbread, sweeteners, baking malt extract, sensory evaluation

ÚVOD
Významným uplatněním potravinářských sladových výtažků kromě jiných odvětví je využití
v pekařství a cukrářství, kde jsou obsaženy v zlepšujících směsích. Sladové produkty,
vzhledem k lehké stravitelnosti a zvyšování odolnosti organismu před metabolickými
poruchami, jsou určeny hlavně pro diabetiky a osoby s metabolickými poruchami (Sladovna
Bruntál, 2014).Výtažky jsou vyráběny ze sladu a pitné vody, a to bez přídavku chemických
látek, konzervantů či stabilizátorů (Kosař a Procházka, 2000; Kučerová a Havranová, 2012).
Perníková těsta se vyrábí z mouky, cukru, medu nebo jiných glycidických složek,
ochucovadel a dalších složek – neutralizační činidla, kypřidla apod. Med je často nahrazován
(hlavně z ekonomických důvodů) sacharosou v podobě invertního cukru. (Červenka a kol.,
2008; Skoupil, 1997).
Cílem práce bylo zjistit, zda je možné použít sladový výtažek jako výhradní sladidlo do
perníkových těst, případně v kombinaci s jinou cukernou složkou jako zlepšujícího přídavku.
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MATERIÁL A METODY
Na přípravu perníkových těst byly použity suroviny: pšeničná mouka hladká chlebová T 700,
včelí med lesní, sladový výtažek tekutý pekařský, meruňkový džem, vejce, perníkové koření,
amonium, pitná voda. Pro přípravu invertního cukru: cukr krupice, kyselina citronová a jedlá
soda.
Výtažek tekutý pekařský má obsah sušiny 81 ± 2 %. Ve 100 g sušiny obsahuje 56 ± 2%
maltosy, 99 ± 2 % glukosy, 6,2 ± 2 % bílkovin. pH má 5,2 – 5,8, diastatickou mohutnost
3350 ± 150 j. Wk. Doporučené dávkování pro trvanlivé výrobky 1 – 2 %, skladování do 20 °C
a relativní vlhkosti 60 %.
K přípravě perníkových těst byla použita samostatně sladidla: invertní cukr, včelí med
a sladový výtažek. Kromě samostatného použití jednotlivých sladících složek byla zpracována
i těsta s jejich kombinacemi:invertní cukr + včelí med, invertní cukr + sladový výtažek, včelí
med + sladový výtažek. Sladidlo invertní cukr byl považován za standard.
Použitá receptura: 500 g mouky, 19 g meruňkového džemu, 57 g tekutých vajec, 2 g
perníkového koření, 270 g sladidla, cca 110 g vody. Na přípravu invertního cukru: 235 g
cukru krupice, 0,9 g kyseliny citronové a 0,9 g jedlé sody. V případě kombinace sladového
výtažku s medem nebo invertním cukrem byly přidány 2 % sladového výtažku, tj. 10 g,
dle doporučeného dávkování a 260 g medu nebo invertního cukru.
Příprava invertního cukru i technologický postup výroby těsta byl proveden dle BLÁHY
a kol. 1998). Hotová těsta byla vložena do igelitových sáčků a uložena v lednici na 48 hodin.
Následovalo zapracování amonia do odleželého těsta, tvarování a pečení. Pečení probíhalo
při teplotě 200 °C/10 min. Upečené produkty se nechaly 2 měsíceodležet.
Po odležení byly výrobky senzoricky zhodnoceny 12 hodnotiteli, kteří absolvovali předmět
senzorická analýza, pomocí grafických nestrukturovaných stupnic. Byly hodnoceny
deskriptory: tvar, barva, povrch, vůně, pórovitost, chuť po koření, celková chuť a celkový
dojem.
Výsledky byly vyhodnoceny graficky, kde byly znázorněny aritmetické průměry a směrodatné
odchylky a následně statisticky pomocí dvoupárových testů, varianty byly porovnány
ke standardnímu vzorku (invertní cukr). Podle vypočtené normality všech vzorků, byl použit
parametrický (t-test) nebo neparametrický dvoupárový test (Wilcoxonův test).
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledky senzorické analýzy jednotlivých variant jsou uvedeny v obr. 1 – 8 a statistické
vyhodnocení v tab. 1 – 8.
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Obr. 2 Senzorické hodnocení barvy perníků

Obr. 1 Senzorické hodnocení tvaru perníků

Nejlépší tvar (obr. 1) měly výrobky, které obsahovaly jako sladidlo med (68 senzorických
bodů). Rozpékavost perníků a v důsledku toho nepravidelný tvar finálních výrobků může být
způsoben těsty, která jsou kyselá, respektive nebyla u takových těst provedena dostatečná
neutralizace kyseliny po inverzi sacharosy (SKOUPIL, 1997).
Nejtmavším vzorkem (obr. 2) byl perník, který obsahoval jako cukernou složku invertní cukr
s medem (26 bodů), zatím co nejsvětlejší byl vzorek obsahující pouze med (71 bodů).
Tab. 1 Wilcoxonův párový test pro tvar
Dvojice proměnných
Invert&Invert + med
Invert&Invert + slad
Invert& Med
Invert& Med + slad
Invert& Slad

Počet
platných
12
12
12
12
12

T

Z

p-hodn.

7
6
6
17
11.5

2,51
2,59
2,59
1,73
2,16

0,0120638
0,0096334
0,0096334
0,0843804
0,0309848

Tvar (tab. 1) jednotlivých vzorků se standardem (invertní cukr) statisticky významně lišil,
až na vzorek obsahující sladový výtažek s medem.
V barvě (tab. 2) se všechny vzorky statisticky významně lišily od standardu kromě vzorku,
který obsahoval invertní cukr + sladový výtažek.
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Tab. 2 Dvoupárový t-test pro senzorické stanovení barvy
Proměnné

Průměr

Sm. odch.

Invert

51,83

14,11

Invert + med

25,58

16,95

Invert

51,83

14,11

Invert + slad

49,67

19,78

Invert
Med
Invert

51,83

14,11

70,50

16,32

51,83

14,11

Med + slad

42,42

16,75

Invert

51,83

14,11

Slad

61,67

11,90

N

Rozdíl

Sm. odch.
rozdílu

p

Int.
spolehl.
-95 %

Int.
spolehl.
+95 %

12

26,25

6,27

0,000000

22,27

30,23

12

2,17

7,19

0,316900

-2,38

6,71

12

-18,67

6,89

0,000001

-23,05

-14,29

12

9,42

4,01

0,000006

6,87

11,96

12

-9,83

4,09

0,000004

-12,43

-7,24
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Obr. 3 Senzorické hodnocení povrchu perníků

Obr. 4 Senzorické hodnocení vůně perníků

Tab. 3 Dvoupárový t-test pro senzorické hodnocení povrchu
Proměnné

Průměr

Sm. odch.

Invert

58,92

20,23

Invert+med

76,33

12,52

N

Rozdíl

Sm. odch.
rozdílu

p

Int.
spolehl.
-95 %

Int.
spolehl.
+95 %

12

-17,42

9,62

0,000061

-23,53

-11,30
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Invert

58,92

20,23

Invert+slad

66,42

20,99

Invert

58,92

20,23

Med

74,00

14,05

Invert

58,92

20,23

Slad+med

74,08

15,44

Invert

58,92

20,23

Slad

78,83

16,41

12

-7,50

4,12

0,000058

-10,12

-4,88

12

-15,08

10,44

0,000399

-21,72

-8,45

12

-15,17

7,19

0,000015

-19,74

-10,59

12

-19,92

7,48

0,000002

-24,67

-15,17

Nejlépší povrch (obr.3) měl vzorek s obsahem sladového výtažku (79 bodů). Vzorky,
které obsahovaly invertní cukr(jako jediné sladidlo nebo i v kombinaci s ostatními sladidly)
měly příjemnější perníkovou vůni (obr. 4), naopak samostatné použití sladového výtažku
jako sladidla se jeví jako nevhodné z hlediska příjemnosti vůně perníků.
Při srovnání vzorků se standardem (invertní cukr) (tab. 3) byl nalezen statisticky významný
rozdíl mezi všemi vzorky.
Tab. 4 Dvoupárový t-test pro senzorické hodnocení vůně
Proměnné

Průměr

Sm. odch.

Invert

66,25

16,14

Invert+med

65,33

18,82

Invert

66,25

16,14

Invert+slad

73,08

20,79

Invert

66,25

16,14

Med

60,58

25,58

Invert

66,25

16,14

Slad+med

56,08

24,56

Invert

66,25

16,14

Slad

37,00

23,56

N

Rozdíl

Sm. odch.
rozdílu

p

Int.
spolehl.
-95 %

Int.
spolehl.
+95 %

12

0,92

7,28

0,671122

-3,71

5,54

12

-6,83

6,93

0,005746

-11,23

-2,43

12

5,67

12,02

0,130867

-1,97

13,31

12

10,17

11,52

0,010904

2,85

17,49

12

29,25

11,16

0,000002

22,16

36,34

Nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi invertním cukrem a vzorky, které obsahovaly
jako cukernou složku invertní cukr s medem a med. Ostatní vzorky se statisticky významně
lišily od standardu (p<0,05).
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Obr. 5 Senzorické hodnocení pórovitosti

Obr.6 Senzorické hodnocení chuti po koření

Nejlépší pórovitost (obr. 5) měl standard (invertní cukr) společně se vzorkem, který obsahoval
invertní cukr + sladový výtažek (64 bodů). Vzorky obsahující med, med se sladovým
výtažkem a sladový výtažek byly hodnoceny nejhůře. Dle SKOUPILA (1997) může
být příčinou nízkého výrobku bez pórů nedostatečné množství kypřící látky nebo příliš tuhé
těsto.Výraznou a příjemnou vůni po koření (obr. 6) měl kontrolní vzorek s použitím
invertního cukru (63 bodů). Nejhůře byl hodnocen perník s použitím sladového výtažku (19
senzorických bodů). Při použití samostatného sladového výtažku do perníkových těst došlo
k negativnímu ovlivnění chuti koření ve finálních výrobcích. Samotná chuť koření se po celou
jeho životnost nemění (EBERHARDT, KESZTHELYI, 1993).
Tab.5 Dvoupárový t-test pro senzorické hodnocení pórovitosti
Průměr

Sm.
odch.

Invert

63,75

21,22

Invert+med

55,33

24,05

Invert

63,75

21,22

Proměnné

N

Rozdíl

Sm. odch.
rozdílu

p

Int.
spolehl.
-95 %

Int.
spolehl.
+95 %

12

8,42

8,03

0,003944

3,32

13,52
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Invert+slad

63,75

27,37

Invert

63,75

21,22

Med

47,67

22,99

Invert

63,75

21,22

Slad+med

45,42

20,94

Invert

63,75

21,22

Slad

40,33

22,47

12

-1,39

13,79

1,000000

-8,76

8,76

12

16,08

7,01

0,000007

11,63

20,54

12

18,33

7,90

0,000006

13,31

23,35

12

23,42

4,98

0,000000

20,25

26,58

Mezi kontrolním vzorkem a vzorkem obsah invertního cukru + sladový výtažek nebyl nalezen
statisticky významný rozdíl. Ostatní vzorky se statisticky významně lišily od kontrolního
vzorku (p<0,05).
Tab.6 Dvoupárový t-test pro senzorické hodnocení chuti po koření
Proměnné

Průměr

Sm. odch.

Invert

62,83

20,46

Invert+med

49,50

23,39

Invert

62,83

20,46

Invert+slad

38,08

17,21

Invert

62,83

20,46

Med

55,75

18,01

Invert

62,83

20,46

Slad+med

45,42

18,27

Invert

62,83

20,46

Slad

18,92

17,15

N

Rozdíl

Sm. odch.
rozdílu

p

Int.
spolehl.
-95 %

Int.
spolehl.
+95 %

12

13,33

8,34

0,000175

8,04

18,63

12

24,75

5,48

0,00000

21,27

28,23

12

7,08

10,07

0,032982

0,69

13,48

12

17,42

8,69

0,000024

11,89

22,94

12

43,92

11,26

0,00000

36,76

51,07
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Obr. 7 Senzorické hodnocení celkové chuti
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Obr. 8 Senzorické hodnocení celkového dojmu

Celková chuť (obr. 7) byla nejlépe hodnocena u standardu (invertní cukr) 66 senzorických
bodů. Vzorky, které obsahovaly med byly hodnoceny podobné (49, 47, 47 bodů). Vzorek,
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který obsahoval jako jediné sladidlo sladový výtažek, byl hodnocen 13 body, jako mdlý s cizí
příchutí. Nejlepší celkový dojem (obr. 8) získal standard + invertní cukr (63 bodů), nejhorší
vzorek s použitím sladového výtažku (18 bodů). Výhradní použití sladového výtažku jako
cukerné složky není vhodné, dochází k negativnímu ovlivnění chuti a barvy výsledných
produktů.
Tab. 7 Doupárový t-test pro senzorické hodnocení celkové chuti
Proměnné

Průměr

Sm. odch.

Invert

65,83

18,94

Invert+med

48,75

18,18

Invert

65,83

18,94

Invert+slad

43,25

22,45

Invert

65,83

18,94

Med

46,92

17,66

Invert

65,83

18,94

Slad+med

46,92

21,33

Invert

65,83

18,94

Slad

12,92

11,55

N

Rozdíl

Sm. odch.
rozdílu

p

Int.
spolehl.
-95 %

Int.
spolehl.
+95 %

12

17,08

8,63

0,000027

11,60

22,57

12

22,58

8,86

0,000003

16,96

28,21

12

18,92

7,33

0,000002

14,26

23,57

12

18,92

3,82

0,000000

16,49

21,35

12

52,92

11,83

0,000000

45,40

60,43

Mezi standardem a všemi ostatními vzorky byly zjištěny statisticky významné rozdíly
(p<0,05).

Tab. 8 Dvoupárový t-test pro senzorické hodnocení celkového dojmu
Proměnné

Průměr

Sm. odch.

Invert

63,00

20,05

Invert+med

53,17

22,87

Invert

63,00

20,05

Invert+slad

57,00

22,68

Invert

63,00

20,05

Med

54,33

20,96

Invert

63,00

20,05

Slad+med

47,42

22,04

Invert

63,00

20,05

Slad

18,00

14,42

N

Rozdíl

Sm. odch.
rozdílu

p

Int.
spolehl.
-95 %

Int.
spolehl.
+95 %

12

9,83

5,75

0,0001

6,18

13,49

12

6,00

6,82

0,011116

1,67

10,33

12

8,67

5,07

0,0001

5,45

11,89

12

15,58

8,12

0,000036

10,43

20,74

12

45,00

10,47

0,00

38,35

51,65

Mezi kontrolním vzorkem a ostatními vzorky byly zjištěny statisticky významné rozdíly
(p<0,05).
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ZÁVĚR
Z uvedených výsledků je patrné, že invertní cukr je výbornou surovinou do perníkových těst
z hlediska jeho pozitivních vlastností, což potvrzuje i BLÁHA a kol. (2013). Výsledky
hodnocení ukázaly, že téměř u všech hodnocených deskriptorů, ať už jako samostatné sladidlo
nebo v kombinaci s jiným sladidlem, dosahoval téměř vždy lepšího hodnocení, než ostatní
vzorky bez jeho obsahu.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Sladovně s.r.o. Bruntál za poskytnutí sladových výtažků.
SOUHRN
Bylo vyrobeno šest variant perníků, které se od sebe lišily použitým sladidlem. Samostatně
byl jako cukerná složka použit invertní cukr, včelí med a sladový výtažek. V ostatních
výrobcích byla použita jejich kombinace (invertní cukr + med, invertní cukr + sladový
výtažek a med + sladový výtažek). Senzorickou analýzou bylo hodnoceno osm deskriptorů –
tvar, barva, povrch, vůně, pórovitost, chuť po koření, celková chuť a celkový dojem.
Z výsledků senzorické analýzy bylo zjištěno, že ve většině testovaných deskriptorech byl jako
nejlépe hodnocený perník, který obsahoval jako cukernou složku invertní cukr. Použití
sladového výtažku jako výhradního sladidla do perníkových těst bylo vyhodnoceno
jako nevhodné, především z hlediska barvy, vůně a chuti finálních výrobků. Sladový výtažek
je vhodné použít v množství 2 % v kombinaci s invertním cukrem, který bude v těstě
v převažujícím množství.
Klíčová slova: perník, sladidla, pekařský sladový výtažek, senzorická analýza
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SPECIALIZOVANÝ MONITORING GM POTRAVIN
V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2008-2013
SPECIALIZED MONITORING OF GM FOODSTUFFS
IN THE CZECH REPUBLIC IN YEARS 2008-2013
Veronika Kýrová – Vladimír Ostrý – Pavla Surmanová
– Ivana Procházková – Jiří Ruprich
Centrum zdraví, výživy a potravin, Státní zdravotní ústav, Palackého 3a, 612 42 Brno

ABSTRACT
The aim of our study was the detection and the identification of GM organisms in foodstuffs.
At 12 places of collection in the Czech Republic were collected four different samples
(soybeans, soya products, maize flour, rice) during the years 2008-2013. It represents a total
1152 samples of foodstuffs. Samples were investigated for the presence of material derived
from the genetically modified organisms (GMOs) which are approved/non-approved for food
use in the European Union. Polymerase chain reaction (PCR) - based methods were used for
the detection. Genetically modified organisms were detected in 107 samples (9.29%).The
results of this study show that in foodstuffs on the Czech market were found GMOs mainly in
maize flour and rice.
Keywords: genetically modified organism, GMO, polymerase chain reaction, PCR, foodstuffs

ÚVOD
Geneticky modifikované organismy jsou získány přidáním jednoho nebo více cizích genů
kódujících nové vlastnosti, jako jsou tolerance k herbicidům, rezistence k hmyzím škůdcům
nebo schopnosti produkovat nové látky. S rozvojem biotechnologií vstupuje na trh stále více
nových GMO (GMO COMPASS, 2015). Spotřebitelé se však obávají nepříznivých efektů
GM potravin na jejich zdraví, proto je zaveden systém označování, aby měli možnost výběru
mezi GM a ne-GM potravinami. Požadují se vědecké studie a informace o tom, že GMO
jsou bezpečné. Z toho důvodu evropská legislativa vyžaduje označování potravin,
které jsou vyrobeny, obsahují či sestávají z GMO. Potraviny musí být označeny nápisem
„geneticky modifikovaný organismus“ popř. konkrétně „geneticky modifikovaná kukuřice,
sója apod. a doplněny tzv. jednoznačným identifikačním kódem. Označování GM potravin
je dáno nařízeními EU 1829/2003 a 1830/2003. Množství GMO do 0,9 % je dle tohoto
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nařízení považováno za náhodnou nebo technicky nevyhnutelnou příměs a nemusí být
na obale označeno.
Na území EU je povolena ke komerčnímu pěstování GM kukuřice MON810. V roce 2013
se pěstovala v pěti členských státech (Španělsko, Portugalsko, Česká republika, Rumunsko
a Slovensko), nejvíce ve Španělsku (EC, 2015). V současné době probíhá obnovující
schvalovací proces.
Studie byla zaměřena na detekci a identifikaci schválených a neschválených GMO
ve vybraných potravinách na českém trhu. V průběhu let 2008-2013 byly náhodně odebrány
čtyři druhy potravin (sójové boby, sójové výrobky, kukuřičná mouka, rýže). K detekci
a identifikaci byla využita metoda polymerázové řetězové reakce, založené na detekci
transgenní DNA.

MATERIÁL A METODY
Odběr vzorků
V průběhu let 2008-2013 bylo odebráno celkem 1152 vzorků na bázi sóji, kukuřičné mouky
a rýže. Vzorky byly odebrány ve čtyřech termínech (únor, květen, září, listopad) na několika
místech v České republice. Přehled odebraných vzorků je uveden v tabulce 1.
Tab. 1: Přehled odebraných vzorků v letech 2008-2013
Potravina

Počet vzorků

Sójové boby

288

Sójové výrobky

288

Kukuřičná mouka

288

Rýže

288

Celkem

1152

Jako negativní a pozitivní kontroly byly použity certifikované referenční materiály (CRM)
vyrobené IRMM (Geel, Belgie) v rozmezí 0-2 % GMO (RRS, IRMM 410; Bt176, IRMM
411; MON810, IRMM 413; Bt11, IRMM 412). Pro modifikace (kukuřice T25, GA21,
StarLink, DAS1507, rýže Bt63) pro které nebyl dostupný CRM, byla použita genomická
DNA z GeneScan Europe (Německo).
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Extrakce genomické DNA
Vzorky (250 g) byly homogenizovány pomocí elektrického mlýnku. DNA byla ze vzorku
(100 mg) extrahována CTAB metodou (ISO, 2005a). Metoda je založena na principu lyze
buněk následovanými několika extrakčními kroky vedoucími k odstranění kontaminantů
(polysacharidy, proteiny). Peletka DNA byla rozpuštěna ve sterilní deionisované vodě (100
μl). DNA z referenčních materiálů byla extrahována z 50 mg použitím stejné metody. Čistota
a kvantita DNA byla stanovena měřením absorbancí při 260 nm a 280 nm
na spektrofotometru Helios Gamma (Thermo Spectronic, Velká Británie) (ISO, 2005a).
Polymerázová řetězová reakce
Metody pro detekci specifické DNA sekvence jsou založeny na polymerázové řetězové reakci
(PCR). Kvalitativní metody použité v této studii byly validovány a akreditovány dle ČSN EN
ISO 17 025:2005.
Amplifikace byla prováděna ve finálním objemu 25 μl reakční směsi na přístroji GeneAmp
PCR System 2400 (Perkin Elmer, Germany). Oligonukleotidy byly syntetizovány firmou IDT
(USA). PCR amplikony byly verifikovány na 2% agarózovém gelu pomocí gelové
elektroforézy a porovnány s délkovým standardem (100 bp Ready-to-use, Biotium).
Agarózový gel byl obarven barvou GelRed (Biotium).
Druhově specifické PCR – použity primery komplementární ke genomové DNA.
Ze získaných výsledků lze určit, zda je extrahovaná DNA přítomna v dostatečné kvalitě
a kvantitě pro následnou PCR. Detekce lectinového genu je použita u sóji a výrobků na bázi
sóji, u kukuřičné mouky byla provedena detekce invertásového genu (ISO, 2005b). U rýže
byla použita detekce DNA sekvence chloroplastového genu (chloroplast trnL intron)
(TABERLET et al., 1991; JAMES&SCHMIDT, 2004).
Screeningová PCR reakce – vzhledem k přítomnosti CaMV 35S promotoru a nopalin
synthasy (NOS) terminátoru u většiny GM rostlin, je tato metoda vhodná ke zjištění
přítomnosti genetické modifikace. Screeningová metoda byla provedena podle ISO (2005b).

245

Specifická PCR reakce – na základě výsledků pozitivní screeningové reakce byly provedeny
specifické reakce určující typ modifikace. Pro detekci Roundup Ready sóji byla použita
metoda detekující specifický konstrukt podle ISO (2005b).
Kukuřičná mouka byla vyšetřena na přítomnost transgenní DNA sekvence linií Bt11, Bt176,
T25, MON810, GA21, StarLink, DAS1507, NK603. Detekce linií Bt11, Bt176, T25
a MON810 byla provedena podle ISO (2005b). Detekce linií GA21 a StarLink (CBH-351)
byla provedena dle CHIUEH et al. (2002). Vyšetření na přítomnost linie DAS1507
bylo provedeno za použití komerčního kitu dle doporučení výrobce (GENESCAN, 2006).
Rýže byla vyšetřena pomocí komerčního kitu detekující rýži Bt63 (GeneScan, 2007),
dle doporučení výrobce.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Studie byla zaměřena na detekci a identifikaci povolených i nepovolených GMO
ve vybraných potravinách. Celkem bylo analyzováno během šesti let 1152 vzorků potravin
(sójové boby, sójové výrobky, kukuřičná mouka, rýže). Použitá CTAB metoda extrakce
a izolace DNA byla vhodná pro všechny typy vzorků. Byla získána DNA v dostatečné kvalitě
a čistotě. Vhodná extrakce DNA tvoří základ pro další analýzu (CHAOUACHI et al., 2013).
Druhově specifická PCR reakce: Amplifikovatelnost DNA byla ověřena pozitivní reakcí
druhově specifické PCR (lectin – sója, invertásový gen – kukuřice, chloroplastový gen –
rýže).
Screeningová PCR reakce: Podle obecných analytických postupů se nejprve provede
screeningový test zaměřený nejčastěji na detekci 2 regulačních sekvencí CaMV 35S
promotoru a NOS terminátoru, které jsou běžně používány u GM rostlin a teprve v dalších
krocích dochází k identifikaci druhu GMO. Limit detekce screeningové reakce byl 0,1 % GM.
Celkem bylo pozitivních 107 vzorků (9,29 %). Počet pozitivních vzorků jednotlivých druhů
potravin ve screeningové reakci je uveden v tabulce 2 a v grafu 1.
Tab. 2: Počet pozitivních vzorků v letech 2008-2013
Počet vyšetřených vzorků

Počet pozitivních vzorků

(n)

(n+)

Sójové boby

288

4

Sójové výrobky

288

1

Kukuřičná mouka

288

63

Matrice
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Rýže

288

39

Celkem

1152

107
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Graf 1: Pozitivní vzorky v letech 2008-2013
Specifické PCR reakce: U vzorků s pozitivním signálem na CaMV 35S promotor nebo NOS
terminátor byly provedeny specifické PCR reakce určující typ dané GM. U pěti vzorků
na bázi sóji byla prokázána přítomnost Roundup Ready sóji (GTS-40-3-2). Limit detekce
použité metody byl 0,1% GMO. RRS je povolena pro použití v potravinách a její záchyty
se objevují pravidelně (KÝROVÁ et al., 2010, CHAOUACHI et al., 2013).
U kukuřičné mouky byly další analýzou 63 vzorků zjištěny následující modifikace: 14x
MON810, 9x NK603 a 2x Bt176. V ostatních případech nebyla modifikace určena. Limit
detekce kvalitativní PCR byl 0,1% GMO. V posledních letech dochází k nárůstu výskytu GM
kukuřice v potravinách (KÝROVÁ et al., 2010). Kukuřice MON810 a NK603 je v EU
povolena jako potravina. Kukuřice Bt176 již není povolena, v množství do 0,9 %
byla tolerována ještě do roku 2012. Záchyt v rámci naší studie byl v roce 2008. Proces
identifikace a kvantifikace GM plodin je obtížný a je ovlivněn několika faktory (ploidita
chromozómů, počet vložených kopií je často neznámý). Stejné genové kazety mohou
být použity u různých druhů plodin (např. sója, kukuřice) a použití rozdílných genových kazet
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stejného druhu vede ke vzniku kombinovaných vlastností, tzv. „stacked gene“, které mohou
vést k neurčitým a zavádějícím výsledkům (HELLER, 2006).
39 pozitivních vzorků rýže bylo dále vyšetřeno specifickou metodou detekující rýži Bt63.
Tato modifikace byla potvrzena v jednom případě. Limit detekce této specifické metody
byl 20 kopií nebo méně na PCR reakci (GENESCAN, 2007). U ostatních vzorků,
které byly pozitivní na 35S promotor nebo NOS terminátor nebyla provedena další
specifikace transgenu. V průběhu let 2008-2013 došlo k nárůstu výskytu GM rýže
v potravinách. Žádná GM rýže (Bt63, LL 601, LL 62) není dosud povolena v EU pro uvádění
na trh.
ZÁVĚR
Cílem studie byla detekce a identifikace geneticky modifikovaných organismů v potravinách
rostlinného původu. Tři typy matric (sója, kukuřice, rýže) byly analyzovány v letech
2008-2013. Celkem bylo analyzováno 1152 vzorků. Analýzou byla potvrzena přítomnost
GMO
u 107 (9,29 %) vzorků. Z toho pět vzorků na bázi sóji obsahovalo Roundup Ready sóju, 14
vzorků kukuřici MON810, devět vzorků obsahovalo kukuřici NK603 a dva vzorky
obsahovaly kukuřici Bt176. Nepovolená rýže Bt63 byla detekována v jednom vzorku. U
ostatních vzorků kukuřice a rýže nebyly identifikovány další modifikace použitými metodami.
Použité metody nedokázaly odhalit zda se jedná o jednoduchou modifikaci nebo tzv. „stacked
gene“.
Z výsledků je zřejmé, že dochází k velkému nárůstu výskytu GM kukuřice a GM rýže
v potravinách, která není v EU povolena. Naopak dochází ve sledovaných potravinách
k poklesu výskytu RRS. V současné době nejsou žádné informace o nežádoucích vlivech
na zdraví lidí po konzumaci GM potravin, které jsou v současné době na trhu. Je však potřeba
neustále sledovat výskyt GMO dosud neschválených pro uvádění na trh.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou MZ ČR – RVO („Státní zdravotní ústav – SZÚ, IČ
75010330)
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SOUHRN
Cílem studie byla detekce a identifikace geneticky modifikovaných organismů (GMO)
v potravinách rostlinného původu. V průběhu let 2008-2013 bylo odebráno celkem 1152
vzorků na bázi sóji, kukuřice a rýže. Vzorky byly odebrány ve čtyřech termínech na několika
místech v ČR. Analýza byla zaměřena na přítomnost GMO povolených/nepovolených
k uvádění na trh v rámci Evropské unie. K detekci byla využita metoda polymerázové
řetězové reakce (PCR). Analýzou byla potvrzena přítomnost GMO u 107 vzorků (9,29 %).
Získané výsledky ukazují, že se na trhu vyskytují potraviny obsahující GMO, zejména
u kukuřice a rýže. Žádná GM rýže není povolena pro uvádění na trh v EU!
Klíčová slova: geneticky modifikovaný organismus, GMO, polymerázová řetězová reakce,
PCR, potraviny
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VLIV TEPLOTY SKLADOVÁNÍ NA ZMĚNY BARVY
A TEXTURY ČOKOLÁDOVÝCH VÝROBKŮ ZPŮSOBENÝCH
VÝVINEM TUKOVÉHO VÝKVĚTU
THE EFFECT OF STORAGE TEMPERATURE ON CHANGES
IN COLOUR AND HARDNESS OF CHOCOLATE PRODUCTS
DUE TO THE FORMATION OF FAT BLOOM
Lenka Machálková – Luděk Hřivna – Šárka Nedomová – Miroslav Jůzl
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
This work describes changes in colour and hardness of certain types of chocolate products
over the storage period due to the formation of fat bloom. Six products were selected
in collaboration with a chocolate factory to undergo monitoring and analysis and stored
at four temperature regimens (6 °C, 12 °C, 20 °C and 30 °C). Six samplings were carried
out over the storing period (6 months) for evaluation of the dynamics of changes. Each
sampling was analysed changes in colour (∆E* ab ) within the CIE (L*a*b) system and changes
in hardness using the TIRAtest 27025. The results showed a significant effect of storing
temperature on the intensity of changes in colour and hardness of products.
Keywords: chocolate, storage temperature, colour, hardness

ÚVOD
Pro spotřebitele jsou při výběru a přijatelnosti čokolády hlavními atributy její vzhled
a textura, chuť je za důležitou považována při identifikaci výrobku. Tvrdost čokolády
je dobrým ukazatelem správné temperace i stability vytvořené krystalické sítě tuku (Afoakwa,
2010). Vizuální informace charakterizující předměty, počínaje leskem, barvou, tvarem,
drsností, povrchovou texturou, odlesky a průsvitností, jsou shrnuty do vlastností vzhledu
(Simonot, Elias, 2002). Tyto atributy vyplývají z komplexních interakcí dopadajícího světla,
optických vlastností a lidského vnímání (Afoakwa, 2010). Vzhledem k tomu, že by čokoláda
měla splňovat předchozí nabyté očekávání spotřebitelů, mohou mít znaky vzhledu významné
obchodní důsledky (Briones et al., 2006).
Povrch čokolády by měl být lesklý, na čokoládě by neměly být žádné skvrny nebo povlaky.
Nesprávným skladováním nebo nedodržením vhodných podmínek během přepravy může dojít
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k vzniku vad čokolády. Typicky se na čokoládě vyskytují dva základní druhy defektů a těmi
jsou tukový a cukerný výkvět (Afoakwa, 2010).
Tukový výkvět je na čokoládě vyvolán působením vysokých okolních teplot a zahrnuje
postupnou změnu barvy, ztrátu lesku a způsobuje šedivý vzhled povrchu čokolády. Teplotní
výkyvy při skladování a nesprávná temperace během výroby podporují migraci tuku
přes matrici částic čokolády a následně dochází k jeho rekrystalizaci na povrchu. Matný
vzhled povrchu způsobený výkvětem vzniká důsledkem rozptylu světla shluky tukových
krystalů, které vyčnívají z povrchu čokolády (Aguilera et al., 2004; Lohman, Hartel, 1994).
Adenier et al., (1993) uvádí, že zpočátku se tukový výkvět objevuje na okrajích nebo podél
trhlin na povrchu čokolády. Výkvět pak postupně nahrazuje původní hnědý povrch
čokoládové tabulky.
Tukový výkvět může způsobit nejen závažné vady vzhledu významně ovlivňující přijatelnost
produktu, ale může také ovlivnit chuť a texturu čokolády (Bui, Coad, 2014). Vady spojené
s migrací tuku jsou měknutí čokoládové vrstvy, ztvrdnutí náplní u plněných čokolád a desertů
a celkové senzorické zhoršení výrobků (Svanberg et al., 2011).
Analytické měření barvy je široce využíváno k pozorování povrchových změn čokolády,
především zesvětlení způsobené vývinem tukového výkvětu (Kumara et al., 2003). Příslušné
informace lze získat z moderních technologií, jako jsou počítačové zobrazovací analýzy
s kalibrací barev, HunterLAB a CIELAB modely (Afoakwa, 2010).
Cílem této studie bylo sledování barevných a texturních změn u vybraných čokoládových
výrobků během jejich skladování ve 4 teplotních režimech za použití spektrofotometru
a texturometru.

MATERIÁL A METODIKA
K analýzám bylo vybráno 6 čokoládových produktů. Jedná se o výrobky:
-

Kaštany ledové (Hořká čokoláda s kakaovooříškovou náplní 53 %),

-

Milena (Mléčná čokoláda 50 % s krémovou náplní 50 % s rumovou trestí),

-

Margot Artemis (Dvouvrstvá sójová tyčinka s kokosovou 37,5 % a punčovou 37,5 %
příchutí máčená v mléčné čokoládě 25 %),

-

Orion Krémová oříšková (Mléčná čokoláda s lískooříškovou náplní),

-

BOCI fekete erdö (Hořká čokoláda s třešňovou náplní),

-

Black magic – Orange sensation (Pomerančový fondán v hořké čokoládě).
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Vzorky čokoládových produktů byly vyrobeny standardní výrobou s použitím klasické
temperace čokoládových hmot. Po naskladnění výrobků byla provedena vstupní analýza,
hodnoty byly použity jako kontrola (K0). Vzorky byly rozděleny do řízených teplotních
režimů (chlazené sklady na 6 a 12 °C, laboratorní místnost o stálé teplotě 20 °C, termostat
nastavený na 30 °C) a skladovány v těchto režimech 6 měsíců. Teploty 30 °C byly zvoleny
pro simulaci nevhodných skladovacích podmínek, ke kterým může dojít během transportu
nebo špatného skladování čokoládových výrobků.
Během 6 měsíců bylo provedeno a vyhodnoceno 6 odběrů: vstupní hodnocení ihned
po výrobě, následně po 2, 6, 10, 18 a 26 týdnech od výroby. Při každém odběru
byly stanoveny barevné změny na spektrofotometru ve viditelné části spektra a provedena
fyzikální analýza textury výrobků na texturometru. Před analýzami byla vždy dodržena 24
hodinová ekvilibrace všech vzorků na teplotu laboratoře.
Měření změn barvy
Ke stanovení barvy a jejích změn v průběhu skladování jednotlivých vzorků byl použit
spektrofotometr Konica Minolta CM 3500d (KONICA, Japonsko). Pro kolorimetrické
stanovení barvy reflektancí (d/8) u čokoládových výrobků byl zvolen režim s eliminací lesku
(SCE - specular component excluded), D 65 (režim osvětlení – 6 500 Kelvinů) a štěrbinou
8 mm. Hodnoty L* (světlost) představují rozmezí od 0 (černá) do 100 (bílá). Barevné
souřadnice +a* až -a* (osa vedoucí z červené do zelené) a +b* až -b* (osa ze žluté do modré)
nabývají kladných nebo záporných hodnot podle umístění v trojrozměrném systému (Třešňák,
1999). Lze vyjádřit celkovou barevnou odchylku ΔE* ab . ∆ E* je mírou velikosti barevného
rozdílu mezi předlohou (standardem) a vzorkem.
ΔΕ* se vypočte podle vztahů:
∆E* = ∆L *2 + ∆a *2 + ∆b *2
∆L* = L *vzorku − L * předlohy
∆a * = a *vzorku −a * předlohy

∆b* = b *vzorku −b * předlohy

Analýza textury
Pro měření textury bylo využito univerzálního přístroje určeného k měření fyzikálních
charakteristik – Tira test (typ 27025), Německo. K testování čokoládových výrobků
byl použit penetrační test se sondou ve tvaru tyčinky. Zvolená kritéria pro penetrační test
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čokoládových výrobků tlakovou zkouškou byly následující: rovné zakončení (typ nástavce),
3 mm (průměr sondy), v 1 = 100 mm·min-1 (zkušební rychlost).
Statistická analýza dat
Získaná data byla zpracována pomocí programu MS EXCEL. Statistické hodnocení
bylo provedeno u získaných dat pomocí statistického programu STATISTICA verze 12 –
analýza ANOVA (analýza variance s interakcemi, test na hladině významnosti P = 0.05).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Měření změn barvy
Barevný prostor CIE L*a*b* umožňuje identifikovat, počítat a měřit objektivní odchylky
mezi různými barvami poměrně snadno. Tento rozdíl, který se skládá z odchylek ∆L*, ∆a*,
∆b*, je nejlépe vyjádřen termínem ∆E* (Třešňák, 1999).
Tabulka 1 Barevné rozdíly u čokoládových výrobků
Výrobek

Kaštany

Margot
Artemis

Milena

Black
magic

BOCI
fekete
erdö

T [°C]
K0
6
12
20
30
K0
6
12
20
30
K0
6
12
20
30
K0
6
12
20
30
K0
6
12
20
30

L*

a*

b*

29,48

8,28

8,17

26,97

7,38

6,42

27,79

7,25

6,44

28,01

7,41

6,74

31,70

9,35

10,32

36,03

10,53

13,06

34,51

10,54

12,47

34,24

10,57

12,47

35,98

9,87

11,74

42,21

10,69

16,02

38,87

10,13

14,27

36,58

10,19

13,38

36,34

10,07

13,32

37,21

10,01

13,62

43,20

9,59

15,47

29,97

8,23

8,46

27,82

7,16

6,71

28,54

7,70

7,48

28,47

7,34

7,04

31,37

8,22

9,03

27,95

6,70

6,40

26,45

6,47

5,81

25,46

6,53

5,96

27,00

6,97

6,56

29,48

9,01

10,44
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∆E* ab
3,18
2,62
2,22
3,28
1,63
1,89
1,48
6,85
2,46
2,70
1,79
4,53
2,98
1,81
2,25
1,52
1,63
2,54
1,00
4,90

37,82
10,65
14,87
K0
35,59
10,86
13,96
6
Krémová
36,48
10,77
14,33
12
oříšková
38,07
10,72
14,96
20
40,16
10,21
15,98
30
Tabulka 1 ukazuje celkové barevné rozdíly (∆E*) vzorků

2,42
1,44
0,27
2,63
mezi vstupním hodnocením ihned

po vyrobení produktů (K0) a konečném odběru vzorků po 6 měsících jejich skladování
ve 4 teplotních režimech. K největším barevným změnám došlo u skladovacího režimu 30 °C,
kde všechny čokoládové výrobky výrazně měnily barvu do světlejších odstínů (L*) vlivem
vývinu tukového příp. cukerného výkvětu. Vývin tukového výkvětu v tomto typu skladování
potvrzují i hodnoty b*, které charakterizují posun souřadnic po ose z modré do žluté. Podobně
Briones et Aguilera (2005) udávají, že posun hodnot v rámci měření ke žluté barvě
charakterizuje vývin tukového výkvětu. Tukový výkvět vyvolaný vystavením výrobků
vysokým teplotám na čokoládě způsobuje postupnou změnu barvy, ztrátu lesku a šedivý
vzhled jejího povrchu. K těmto poznatkům dospěl i Hartel (1999), který uvádí, že příčinou
bělavého oparu u čokolády s výkvětem je disperze světla způsobená tukovými krystaly.
Ke stejnému závěru dospěli ve své studii i Mexis et al. (2010), kteří uvádí, že důsledkem
tukového výkvětu byly pozorovány významné změny barvy. Čokoládové výrobky pokryté
tukovým výkvětem mají tendenci rozptylovat více světla, jeví se tak světlejší a méně syté
(Afoakwa et al., 2008).
U vzorků fondánových bonbonů byla zjištěna silná přítomnost cukerného výkvětu u všech
vzorků skladovaných při 30 °C, který také způsobil zesvětlení vzorků.
U ostatních teplotních režimů (6, 12 i 20 °C) naopak došlo téměř u všech vzorků k jejich
ztmavnutí. Při skladovací teplotě do 20 °C tedy nedochází k migracím tuků způsobující
změny stabilní modifikace kakaového másla.
Analýza textury
Konečná textura (tvrdost) čokolády je ovlivněna několika faktory zahrnujícími receptury,
výrobní techniky, temperaci, polymorfismus (stabilitu tukových krystalů) a chladicí teploty
(Afoakwa, 2010).
Rozdíly mezi jednotlivými teplotními režimy skladování byly statisticky průkazné (p=0,001)
u všech analyzovaných výrobků. Skladovací teploty tedy významně ovlivňují tvrdost
jednotlivých produktů.
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Vliv teploty skladování na tvrdost jednotlivých výrobků
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Obr. 1 Vliv teploty skladování na tvrdost vzorků
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Obr. 2 Vliv teploty skladování na tvrdost vzorků

Z grafů analýzy textury (Obr. 1, 2) je patrné, že nejvyšší tvrdost byla zjištěna u čokoládové
tyčinky Kaštany skladované při 6 °C. U tohoto výrobku se také nejvýrazněji negativně
projevil vliv vyšší teploty skladování (30 °C), kdy došlo u vzorků ke snížení jejich tvrdosti
o více než 20 N. Tyto teploty se pro výrobek Kaštany ukázaly jako krajně nevhodné. Je to
dáno zřejmě výrazně odlišným složením použitého tuku v náplni. Podobných výsledků
bylo dosaženo i u tabulkové čokolády BOCI fekete erdö, u níž můžeme předpokládat,
že se na celkové textuře výrobku projevil vliv tekuté náplně.
Talbot (1990) uvádí, že u plněných čokoládových výrobků, kdy náplně obsahují lipidy
s nízkým bodem tání, mají tyto lipidy tendenci v průběhu času migrovat na povrch produktů.
S největší pravděpodobností nejdříve migrují lipidy s nejnižším bodem tání a největší
tekutostí (mastné kyseliny, triacylglyceroly s krátkými řetězci nebo nenasycené mastné
kyseliny). Tato migrace může způsobit, že se čokoláda stává lepivá, měkká, náplň tužší a má
vliv i na strukturu povrchu (Ali et al., 2001; Ziegleder, 1997).
Také z výsledků Mexis et al. (2010) vyplývá, že změny v textuře doprovázené změnou barvy
zesvětlením způsobené tukovým výkvětem, vedly ke změkčení celého čokoládového výrobku.
U fondánových výrobků při skladovacích teplotách 30 °C došlo oproti všem ostatním
produktům k podstatnému zvýšení tvrdosti. Je to dáno tím, že s ohledem na složení náplně
dochází k jejímu vysychání a tím i tvrdnutí.
Nejvyšší stabilitu tvrdosti vykázala tabulková čokoláda Krémová oříšková ve všech
skladovacích režimech. Prokázala i nejlepší odolnost vůči extrémním podmínkám skladování
při 30 °C. Textura výrobků Milena a Margot Artemis nebyla teplotou skladování také
výrazněji ovlivněna, avšak teplotní režim 30 °C se pro tyto výrobky stal nepřijatelný
z pohledu senzoriky.

256

Skladovací teploty 6, 12 a 20 °C tvrdost jednotlivých výrobků zřetelně neovlivňovaly.
Ze studie Ali et al. (2001) lze také konstatovat, že migrace tuků s nižším bodem tání
byla při skladování 18 °C velmi pomalá a změny byly minimální, pokud se jedná o tvrdost,
lesk chemické složení a polymorfní stabilitu.
ZÁVĚR
V rámci sledování barevných změn a změn v tvrdosti čokoládových výrobků během jejich
skladování vlivem skladovací teploty byla získána data o vhodných a nevhodných
podmínkách skladování. Z výsledných analytických měření barvy a textury u jednotlivých
výrobků tak lze teploty skladování do 20 °C označit jako vhodné. Teplotní režim 30 °C
se u všech vzorků projevil průkazně negativně vlivem vad způsobených výkvěty na čokoládě.
Nejlepších výsledků v analýzách dosáhla tabulková čokoláda Krémová oříšková, u níž ani
po 6 měsících skladování nebyly zjištěny výraznější nedostatky. Tento výrobek se vyznačoval
dobrými výsledky i u skladovacího režimu s vysokou teplotní zátěží.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou IGA projektu číslo IP 7/2014.
SOUHRN
Práce popisuje změny v barvě a tvrdosti vybraných druhů čokoládových výrobků během
jejich skladování vlivem vývinu tukového výkvětu. Ve spolupráci s čokoládovnou
bylo k analýzám a sledování změn vybráno 6 produktů. Vzorky byly skladovány ve čtyřech
teplotních režimech (6 ° C, 12 ° C, 20 ° C a 30 ° C) po dobu 6 měsíců. Během skladování
bylo k vyhodnocení dynamiky změn vzorků provedeno 6 odběrů. Při každém odběru
byly analyzovány změny barvy (ΔE* ab ) v rámci CIE (L* a* b*) systému a změny tvrdosti
vzorků pomocí přístroje TIRAtest 27025. Výsledky ukázaly významný vliv skladovacích
teplot na intenzitu změn v barvě i tvrdosti výrobků.
Klíčová slova: čokoláda, skladovací teplota, barva, tvrdost
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HMOTNOSTNÍ A ROZMĚROVÉ ÚBYTKY CUKROVÉ ŘEPY (Beta vulgaris L.)
V PRŮBĚHU SKLADOVÁNÍ
WEIGHT AND SIZE DISPOSALS OF SUGAR BEET (Beta vulgaris L.)
DURING STORAGE
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ABSTRACT
The main goal of this study is observation of weight and size disposals of sugar beet (Beta
vulgaris L.) during storage. Seventeen sugar beets were hand-harvested and selected
to experiment. There were got rid of leaves and roots were weighted and measured in the
defined intervals – twice a week. Storage was taken 54 days in the constant temperature and
humanity. Weight decreased on average by 62% and circuit decrease on average by 33%.
Courses of both disposals had a logarithmic trend. There were also observed dependence
of initial weight and initial circuit of roots on the final disposals. With increasing initial
weight the final weight disposal was decreased. With increasing initial circuit the final
disposal of size was also decreased. Mathematical models were created. There were used
linear and logarithmic functions. These models can predict weight and size behaviour of sugar
beet roots and maybe some other kinds of vegetable roots.
Keywords: sugar beet root, weight, size, disposal, storage

ÚVOD
Hlavními oblastmi pěstování plodin pro výrobu cukru jsou v případě cukrové řepy Evropa
a Spojené státy americké. Reinberger (2014) uvádí, že v posledním období došlo k nárůstu
výnosů cukrové řepy až na 80–110 t.ha-1 a k nárůstu výnosů bílého cukru až na 13–15 t.ha-1.
Celková světová výroba cukru v roce 2013/2014 činila 181 mil. tun. Spotřeba cukru v tomto
roce dosáhla 175,8 mil. tun. Výrobě cukru se na našem území věnuje celkem pět subjektů.
Tyto subjekty provozují celkem sedm cukrovarů (Dobrovice, České Meziříčí, Opava,
Hrušovany, Litovel, Vrbátky, Prosenice).
Řepa je důležitou základní surovinou nejen pro výrobu potraviny (cukr a líh), ale také
pro výrobu obnovitelných zdrojů energie (bezvodý líh, palivo E85, bioplyn a elektřina), krmiv
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(pelety, řízky a betain) a hnojiv (dusíkatá, draslíkatá a vápenatá) (Chochola, 2006). Jelikož
probíhá v celé České republice sklizňová kampaň cukrové řepy zhruba v jednom měsíci, musí
se kvůli nízkému počtu cukrovarů sklizené bulvy nějakou dobu uskladnit. Při skladování
probíhají složité biologické, mikrobiologické a chemické pochody, které mají za následek
změnu složení cukrovky, a to především ztrátu cukru. Hlavním fyziologických pochodem
je dýchání, při němž se spaluje sacharóza (Pulkrábek a Šroller, 1993). Při skladování je nutno
zabezpečit takové podmínky, aby ztráty cukru byly minimální. Jednou z možností je teplota,
při které je cukrová řepa skladována (Zahradníček, 1996). Toto téma není neznámé
ani v zahraničí, kde se někteří autoři zabývají rovněž vlivem skladování na kvalitu cukrové
řepy (Tuqrul a kol., 2011; van Eerd a kol., 2012; Zheng a kol., 2012). V publikaci Kenter
a Hoffmann (2009) je popsána dokonce doba skladování až 110 dnů při teplotách 7 a 20 °C.
MATERIÁL A METODY
Ke sledování hmotnostních a tvarových úbytků bulev cukrové řepy v průběhu skladování
bylo vybráno sedmnáct ručně sbíraných rostlin. Samostatné bulvy těchto rostlin
(po odstranění chrástu) nesměly být okousané od hlodavců ani jinak poškozené a nesměly
vykazovat vysokou míru mrcasatosti (Beneda a kol., 1985). Tyto bulvy byly skladovány po
dobu 54 dnů v konstantních podmínkách – teplota 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 35 %.
Hmotnost bulev byla vážena pomocí laboratorních vah KERN 440–47N. Obvod bulev
byl měřen v místě s nejdelším obvodem. Počáteční hmotnosti a délky obvodů jednotlivých
bulev jsou detailně popsány v Tab. I, ze které je patrné, že jednotlivé bulvy měly často velmi
odlišné hmotnosti a délky obvodů.
Tab. I. – Počáteční hmotnosti a délky obvodů jednotlivých sledovaných bulev
číslo vzorku hmotnost (g) obvod (mm) číslo vzorku hmotnost (g) obvod (mm)
1

931,5

355

10

666,9

285

2

650,1

305

11

530,2

290

3

743,9

330

12

535,3

285

4

931,6

345

13

498,5

300

5

1316,4

390

14

999,2

370

6

411,1

250

15

812,7

330

7

944,6

345

16

612,0

325
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8

637,5

300

9

945,9

360

17

978,8

345

V průběhu měření byl zaznamenán znatelný pokles hmotnosti i délky obvodu jednotlivých
sledovaných bulev cukrové řepy. V Tab. II. jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální
hodnoty hmotnosti bulev v průběhu skladování. V Tab. III. jsou uvedeny minimální,
průměrné a maximální hodnoty délky obvodů bulev v průběhu skladování. Zkratka Std.
v tabulkách značí směrodatnou odchylku. Ke statistickému vyhodnocení byl použit program
Excel 2010.
Tab. II. – Hodnoty hmotnosti bulev cukrové řepy v průběhu skladování
den

hmotnost (g)
minimum průměr maximum

Std.

1

411,1

773,31

1316,4

229,23

5

308,9

638,15

1097,3

197,87

8

283,2

599,82

1031,8

188,15

12

247,6

543,54

936,7

173,33

15

226,9

507,96

876,6

164,05

19

205,8

467,76

806,1

152,82

22

193,0

440,72

755,9

144,74

36

156,7

355,32

603,3

116,24

40

149,8

340,77

574,9

112,15

43

145,0

329,99

556,2

108,62

47

139,5

317,07

534,6

104,41

50

135,8

307,51

518,4

101,22

54

131,9

296,70

500,0

97,53

Tab. III. – Hodnoty délky obvodu bulev cukrové řepy v průběhu skladování
den

obvod (mm)
minimum průměr maximum

Std.

1

250

324,1

390

35,4

5

220

296,8

350

34,1
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15

200

272,9

335

33,6

22

185

254,4

300

30,9

43

160

224,7

265

27,7

50

160

217,6

255

26,9

VÝSLEDKY A DISKUZE
Úbytky hmotnosti i délky obvodu jednotlivých bulev cukrové řepy byly pro lepší přehled
přepočítávány a dále uváděny v procentech pomocí vztahu (1) pro hmotnostní úbytek
a pomocí vztahu (2) pro úbytek délky obvodu:
1

𝑢𝑚 = 1 − 𝑛1
𝑛

∙∑𝑛
𝑖=1 𝑚𝑎𝑎𝑎

∙∑𝑛
𝑖=1 𝑚𝑝𝑝𝑝

∙ (100 %),

(1)

kde u m je hmotnostní úbytek [%], n je počet bulev [–], m akt je aktuální hmotnost bulev [g]
a m poc je počáteční hmotnost bulev cukrové řepy [g].

𝑢𝑜 = 1 −

1 𝑛
∙∑
𝑜
𝑛 𝑖=1 𝑎𝑎𝑎
1 𝑛
∙∑
𝑜
𝑛 𝑖=1 𝑝𝑝𝑝

∙ (100 %),

(2)

kde u o je úbytek délky obvodu [%], n je počet bulev [–], o akt je aktuální obvod bulev [mm]
a u poc je počáteční obvod bulev cukrové řepy [mm].
Vypočítané průměrné úbytky bulev v průběhu skladování byly graficky zpracovány na Obr. 1
pro hmotnostní úbytky a na Obr. 2 pro úbytky délky obvodů bulev.
U obou sledovaných veličin lze po počátečním rychlém růstu úbytků pozorovat zpomalování
růstu úbytků hmotnosti, resp. délky obvodu, proto byly naměřené hodnoty proloženy pomocí
logaritmických funkcí. Pro výpočet hmotnostního úbytku byl vytvořen vztah (3) a pro výpočet
úbytku délky obvodu vztah (4):
𝑢𝑚 = 16,598 ∙ ln(𝑝) − 7,0106,

(3)

𝑢𝑜 = 8,3545 ∙ ln(𝑝) − 2,7908,

(4)
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kde p je počet dnů od sklizně. Obě tyto funkce dosahovaly vysokých hodnot koeficientu
determinace R2 = 0,968 pro vztah (3) a R2 = 0,946 pro vztah (4).

Obr. 1 – Hmotnostní úbytky bulev cukrové řepy

Obr. 2 – Úbytky délky obvodů bulev cukrové řepy
Pro lepší ilustraci průměrného úbytku délky obvodu bulev cukrové řepy byl vytvořen graf,
který je uveden na Obr. 3. V tomto grafu je pomocí obecné rovnice kružnice 𝑥 2 + 𝑦 2 = 𝑟 2

vytvořen průměrný kruhový obvod bulev pro jednotlivá měření v průběhu skladování.
Z vytvořeného grafu je rovněž patrné, že v počátečních dnech po sklizni klesala průměrná
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délka obvodů bulev rychleji, poté začal pokles délky obvodu zpomalovat. Většina vody
a sacharózy byla již odpařena, resp. vydýchána (Pulkrábek a Šroller, 1993).

Obr. 3 – Průměrný úbytek délky obvodu bulev v průběhu skladování
Dále byl sledován vliv počáteční hmotnosti a počáteční délky obvodu bulev na velikost
konečného úbytku obou sledovaných veličin. Tento vliv je graficky zpracován na Obr. 4
a Obr. 5.

264

Obr. 4 – Vliv počáteční hmotnosti na velikost konečného úbytku hmotnosti bulev

Obr. 5 – Vliv počáteční délky obvodu na velikost konečného úbytku délky obvodu bulev
Z Obr. 4 je patrné, že se stoupající počáteční hmotností klesala míra úbytku hmotnosti
na konci skladování bulev. Tento pokles je modelován pomocí vztahu (5). Z následujícího
obrázku (Obr. 5) je rovněž patrné, že se stoupající počáteční délkou obvodu klesala i míra
úbytku délky obvodu na konci skladování bulev. Tento pokles je modelován pomocí vztahu
(6).
𝑢𝑚 = −0,0065 ∙ 𝑚𝑝𝑝𝑝 + 67,091,
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(5)

𝑢𝑜 = −0,0211 ∙ 𝑜𝑝𝑝𝑝 + 39,773.

(6)

ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že po sklizni cukrové řepy a uskladnění
bulev začne docházet k výrazným hmotnostním a velikostním ztrátám. To je způsobeno
především úbytkem vody a cukru v bulvách. Hlavním fyziologických pochodem je dýchání,
při němž se spaluje sacharóza. Tím bulvy ztrácí nejen hmotnost, ale i svoji velikost.
V předloženém experimentu byl sledován soubor sedmnácti bulev z ručně sklízených rostlin
cukrové řepy. Vybrané bulvy byly bez vnějšího poškození a měly nízkou míru mrcasatosti.
V průběhu 54 dnů skladování v konstantních podmínkách (teplota 20 °C, vlhkost 35 %)
byly sledovány hmotnostní úbytky bulev a úbytky délky obvodů bulev. Počáteční průměrná
hmotnost souboru byla 773,31 g a během 54 dnů klesla na průměrnou hodnotu 296,70 g,
což odpovídá úbytku hmotnosti 61,6 %. Počáteční průměrná délka obvodu souboru byla
324,1 mm a během 50 dnů klesla na průměrnou hodnotu 217,6 mm, což odpovídá úbytku
délky obvodu 32,8 %. Průběhy obou úbytků byly podobné. Nejprve byl úbytek výrazný
a pozvolna slábl, čehož bylo využito při modelování – k proložení naměřených hodnot
byla vybrána logaritmická funkce.
Dále byl sledován vliv počáteční hmotnosti a počáteční délky obvodu bulev na velikost
konečného úbytku obou sledovaných veličin. Se stoupající počáteční hmotností bulev klesala
míra úbytku hmotnosti na konci skladování. Se stoupající počáteční délkou obvodu bulev
klesala i míra úbytku délky obvodu na konci skladování. Oba poklesy byly modelovány
pomocí lineární funkce.
Vytvořené matematické modely mohou sloužit k predikci hmotnostního a rozměrového
chování bulev cukrové řepy.
PODĚKOVÁNÍ
Tento článek vznikl za podpory projektu IP 20/2015 financovaného Interní grantovou
agenturou AF MENDELU.

SOUHRN
Předložený článek se zabývá sledováním hmotnostních a rozměrových úbytků bulev cukrové
řepy (Beta vulgaris L.) v průběhu skladování. Sedmnáct ručně sklizených rostlin cukrové řepy
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bylo vybráno ke sledování. Po odstranění chrástu byly bulvy váženy a měřeny jejich obvody
v pravidelných intervalech – dvakrát týdně. Skladování trvalo 54 dnů v konstantní teplotě
a vlhkosti. Úbytek hmotnosti byl na konci sledování v průměru 62 % a úbytek délky obvodu
byl v průměru 33 %. Průběh obou úbytků měl logaritmický trend. Dále byl sledován vliv
počáteční hmotnosti a počáteční délky obvodu bulev na velikost konečného úbytku obou
sledovaných veličin. Se stoupající počáteční hmotností bulev klesala míra úbytku hmotnosti
na konci skladování. Se stoupající počáteční délkou obvodu bulev klesala i míra úbytku délky
obvodu na konci skladování. Rovněž byly vytvořeny matematické modely pomocí lineární
a logaritmické funkce. Tyto modely mohou sloužit k predikci hmotnostního a rozměrového
chování bulev cukrové řepy (i podobných druhů kořenové zeleniny). Tento článek je prvním
pojednáním o řízeném skladování bulev cukrové řepy. V blízké budoucnosti budou sepsána
pojednání o změnách geometrie, pevnosti slupky a mechanických vlastnostech jednotlivých
částí bulev v průběhu skladování.
Klíčová slova: bulva cukrové řepy, hmotnost, obvod, úbytek, skladování
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ABSTRACT
The work is dedicated to the appreciation of the cooperation between a state authority power
and the necessity to continue monitoring and checking importing food and raw material.
A role of customs in protecting the health and public safety of residents in the Czech Republic
is described. The main scope is based on cooperation Customs Administration and the State
Agricultural and Food Inspection Authority in the field of food and agricultural safety.
Customs Administration is the first state institution that can protect consumers in detecting
hazardous and unhealthy food imported to the Czech Republic from third countries. This
position can be a big advantage. The part of the work is devoted to the legal power and issues
related legislation at the national level, which regulates the import of food products and raw
materials, at the level of the European Union. The overall concept of the control and
the supervision follow the RASFF system. Because of its extensiveness, RASFF system is
described only marginally This work shows important data of effected inspections during last
years, large number of import operations and the most common findings. Therefore, the recent
examples of detected cases at the border are presented.

ÚVOD
Celní správa České republiky jako orgán státní správy má nezastupitelnou úlohu v ochraně
spotřebitele a trhu v České republice. Systém kontroly je založen na spolupráci více státních
kontrolních subjektů. Celní správa z titulu kompetencí, které má ze zákona k dispozici,
spolupracuje hned s několika dalšími státními orgány na úseku kontroly a dohledu. Jednou
z nejvýznamnějších kompetencí v rámci kontroly a dohledu se stala být v oblasti bezpečnosti
potravin, kde úzce spolupracuje s dalším státním orgánem Státní zemědělskou
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a potravinářskou inspekcí v souladu s podepsanou dohodou mezi Generálním ředitelstvím cel
a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.
V posledních letech kdy zaznamenáváme sofistikovanější metody falšování, kontaminace,
systému náhražek, nových materiálů v potravinářství, je nutností i v celosvětovém měřítku
aplikovat výměnu shromážděných dat, jejich analýzu a společného jednotného postupu
dozorových a kontrolních orgánů ve všech vyspělých státech. Důvodem je obrana proti
nekalým, klamavým praktikám distributorů, výrobců a dalších skupin, při pohybu
potravinových komodit, které představují riziko pro lidský organismus. Dovoz potravin
ze třetích zemí na území Evropské unie probíhá pod dohledem celních správ členských zemí
a je omezen v případě, že se na příslušné potraviny vztahují přímo použitelné právní předpisy,
které stanovují zvláštní podmínky pro dovoz, například předložení příslušných osvědčení,
certifikátů a prohlášení v souladu s těmito předpisy. Hlavními prameny práva, které upravují
činnost Celní správy České republiky, jsou upraveny národní legislativou, zejména zákon
č. 13/1993 Sb., celní zákon, v platném znění a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České
republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zákony lex specialis. Celní správa nejen
pro oblast dovozu do České republiky využívá jako stěžejní právní předpis pro postup
v celním řízení nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992, celní kodex, a prováděcí předpis Nařízení
Komise (ES) č. 2454/1992, k celnímu kodexu. Tato právní úprava, která je platná v celé
Evropské unii, doznává změn a v květnu 2016 vstoupí v účinnost nový celní kodex. V celním
kodexu jsou upravena pravidla a postupy v souvislosti s nakládáním zboží při vstupu
na území Evropské unie. Právo Evropského společenství věnuje bezpečnosti potravin
a zemědělských surovin velkou pozornost. Mezi nejdůležitější prameny práva Evropské unie
patří Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým
se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad
pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin. Zde je zakotven
princip, kterým se Státní zemědělská a potravinářská inspekce řídí a spolupracuje napříč státy
Evropské unie, i vnitrostátně se státními orgány České republiky, kam patří i celní správa.
Dle článku 50 Nařízení Rady (ES) č. 178/2002, kterým byl zřízen Evropský úřad
pro bezpečnost potravin, byly stanoveny postupy, které jsou jednotlivé státy Společenství
povinny splnit: „všechna opatření, která členské státy přijmou s cílem omezit uvádění
potraviny nebo krmiva na trh nebo prosadit jejich stažení z trhu nebo zpětné převzetí, pokud
byly dodány spotřebitelům, z důvodu ochrany lidského zdraví před rizikem, které vyžaduje
rychlé jednání“ (Průša, 2013).
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Zvýšená kontrola je prováděna u některých konkrétních potravin a potravinových doplňků.
Dle čl. 15 odst. 1 a čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 má Česká
republika možnost stanovit si tzv. „rizikové“ komodity ze třetích zemí, které jsou ve zvýšené
míře kontrolovány při dovozu – tzv. „červený seznam“ (Portál CS, 2015): Například jsou zde
zařazeny želé cukrovinky ve tvaru mini-pohárků (na obchodních dokladech pod názvem „jelly
mini-cups“). U tohoto produktu nelze použít následující přidané látky: E400 alginová
kyselina, E401 alginát sodný, E402 alginát draselný, E403 alginát amonný, E404 alginát
vápenatý, E406 agar, E407 karagenan, E407 a afinát řasy Euchema (guma Euchema), E410
karubin, E412 guma guar, E413 tragant, E414 arabská guma, E415 xanthan, E417guma tara,
E418 guma gellan, E440 pektiny. Zákaz těchto látek vychází přímo z Vyhlášky č. 4/2008 Sb.,
Ministerstva zdravotnictví, ze dne 3. ledna 2008, kterou se stanoví druhy a podmínky použití
přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhlášek
č. 130/2010 Sb. a č. 122/2011 Sb. (příloha 1 a 2), v platném znění.
Dalším důležitým nástrojem celní správy v oblasti bezpečnosti potravin u dováženého zboží
je systém pod zkratkou RASFF. Jedná se o systém rychlého přenosu informací mezi účastníky
rychlého výstražného systému pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and
Feed), dále jen RASFF. V České republice plní roli národního kontaktního místa Státní
zemědělská a potravinářská inspekce. Ta získané informace o nebezpečí zasílá Evropské
komisí (skupině pro bezpečnost potravin). Účastníky systému RASFF v ČR jsou:
• Orgány dozoru nad potravinami:
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)
Státní veterinární správa ČR (SVS ČR)
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ)
• Spolupracující organizace:
Generální ředitelství cel (GŘ cel)
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Na základě povahy zjištěného nedostatku rozhodnou jednotliví účastníci v rámci svých
kompetencí o učiněných opatřeních (např. o zákazu uvádění do oběhu, uložení zákazu
výroby), (SZPI, 2003). Mezi parametry ovlivňující na bezpečnost potravin patří: Zde
je uvedeno několik zjištění (jakostní nedostatky), mající vliv na bezpečnost potravin (RASFF,
2015):
• arzen v pomocné látce (USA)
• nitrofuran SEM v krevetách (Bangladéš)
• chloramfenicol ve vepřových střívcích (Čína)
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• aflatoxiny B1 = 9.13 µg/kg v mletém muškátovém oříšku (Indonésie)
• nepovolené použití barviva methyl yellow v Chilli Tofu (Tchaj-wan)
Hlavním cílem celní správy je zabránění dovozu takových potravin a komodit na trh v České
republice, který představuje možné zdravotní riziko pro spotřebitele.
MATERIÁL A METODY
Dovoz potravin do České republiky je realizován v průběhu celního řízení, kdy je zboží
předloženo ke kontrole na celním oddělení na příslušném celním úřadě. Spolu se zásilkou
předkládá dovozce i doprovodní doklady k zásilce (osvědčení o původu, certifikáty, účetní
doklady, přepravní doklady a další).
Tab. č. 1: Počet realizovaných dovozních operací za sledované období 2011

Celní režim

Celkem celních
prohlášení

Z toho
Z toho elektronicky

zjednodušeným
postupem

Dovozní CP

1 009 143

936 720

557 842

Vývozní CP

1 155 774

1 155 066

944 384

Porovnáme-li počet dovozních operací v roce 2011 (Tab. č. 1) s rokem 2012, tak se jednalo
o 10,7 % nárůst. Porovnání počtu dovozních celních prohlášení podaných za rok 2012
a za rok 2013 představuje nárůst o 3,1 %. Dovozce ale může využít služeb ostatních celních
úřadů v Evropské unii a následně zboží přepravit do České republiky. Z tohoto důvodu není
možné stanovit přesné číslo, kolik potravin a zemědělského zboží bylo propuštěno na trh
v České republice. Podíváme-li se na některé výsledky kontrolní činnosti (Tab. č. 2), zjistíme,
že značně kolísají. To je dáno právě různým „přeléváním“ toku zásilek, které směřují přímo
na náš trh a které se následně přepraví z jiné země v Evropské unii.
Celní správa ve spolupráci se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí jen v roce 2011
vyhodnotila několik desítek rizikových zásilek mířících na náš trh. Jednalo se o komodity,
u kterých byla rizikovost vyhodnocena na základě analýzy. Nejednalo se tedy o komodity
uvedené v některém seznamu komodit, u nichž dovoz je zpřísněn evropskými právními
předpisy. (např. rozinky z Indie, Afghánistánu a Čínské lidové republiky, bylinky z Čínské
lidové republiky, doplňky stravy a potraviny pro zvláštní výživu z Indie a gumové cukrovinky
z Čínské lidové republiky).
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Tab. č. 2: Výsledky činnosti celních orgánů v letech 2009 – 2012 v oblasti kontrol potravin
a zemědělských výrobků.
Rok

2009

2010

2011

2012

Index

Počet případů

72

38

42

35

83,3

Hodnota (mil. Kč)

339

218

2 542

997

39,2

Únik na cle a dani (mil. Kč)

3

32

1

0,565

56,0

Celní orgány monitorují podezřelé zásilky a zaměřují se zejména na oblasti obchodních
podvodů spočívajících ve vědomé záměně země původu při dovozech ze třetích zemí
či uvádění chybného sazebního zařazení zboží. Celkový počet důkazů původu odeslaných
na následnou verifikaci tj. ověření pravosti a pravdivosti certifikátu o původu zboží, v roce
2013 byl 1 034 důkazů původu. V oblasti bezpečnosti potravin v roce 2011 celní orgány,
v rámci spolupráce se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, nahlásily 799 zásilek
všech sledovaných komodit (z toho 276 zásilek ovoce a zeleniny). V počtu dovozních operací
bylo učiněno pouze za rok 2013 více jak 1400 dotazů o stanovisko na Státní zemědělskou
a potravinářskou inspekci. Což vychází na 116 dotazů s ohledem na bezpečnost potravin
za měsíc.
Velkým problémem se stávají i padělané nekvalitní potraviny a nápoje, ale také potravinové
doplňky. Vedle toho se v roce 2013 zapojila celní správa do jednotné celní operace OPSON
III, a to z důvodu výraznému zvýšení počtu zajištěného zboží (při porovnání s rokem 2012)
v oblasti padělání nejen v těchto kategoriích – léčiva vč. steroidů a antikoncepce, hračky,
vozidla včetně příslušenství a součástí, obalové materiály, oblečení (k okamžitému nošení)
a zmíněných potravin. Rovněž byl v roce 2013 zaznamenán záchyt potravin a jiných nápojů.
V roce 2013 zajistily celní orgány v celním řízení více než milion kusů zboží. Z vybraného
počtu 1113 zásilek v roce 2013 nahlášených Státní zemědělské a potravinářské inspekci
nebylo 32 propuštěno do celního režimu volného oběhu (zejména se jednalo o doplňky stravy
z Číny a Indie, které obsahují látky zakázané při výrobě potravin v ČR). V oblasti kontroly
jakosti, která se týká zásilek ovoce a zeleniny, nahlásily celní úřady Státní zemědělské
a potravinářské inspekci celkem 134 zásilek, přičemž jedna nebyla propuštěna do celního
režimu volného oběhu.
Celní správa České republiky analyzuje odebrané vzorky v průběhu celního řízení.
Z kontrolovaného zboží jsou odebrány vzorky (jeden referenční pro dovozce nebo jeho
zástupce), které jsou následné odeslány na specializovaný útvar v Celně technické laboratoři
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Celní správy České republiky (dále jen „CTL“). Laboratoř je certifikována a akreditována.
Následná analýza vzorků je prováděna v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO/IEC
17025 a ČSN EN ISO 9001 v oblastech laboratorního zkoumání a analýz vzorků zboží pro
celní, daňové a další kontrolní účely. CTL má zavedený funkční systém řízení kvality, který
je dlouhodobě dobře dokumentován a uplatňován v souladu s uvedenými normativními
požadavky a zákonnými předpisy. Jen za rok 2012 odebrala celní správa přibližně 10.000
vzorků k následným analýzám (Tab. č. 3).
Tab. č. 3: Celkový počet odebraných vzorků ze strany Celní správy, které byly odeslány
k dalšímu zkoumání do CTL za vybrané období 2011 až 2014. (Poměr dovoz/vývoz
je 80% / 20 %, u tranzitu se odběr vzorků nerealizuje)
Rok odběru

2011

2012

2013

2014

Počet vzorků odeslaných do CTL

8257

9925

6554

8032

CTL věnuje trvalou pozornost vývoji nových postupů v analytických metodách a je členem
systému evropských celních laboratoří (CLEN - Customs Laboratories European Network)
při evropské Komisi DG TAXUD (Portál CS, 2015).
Celní správa se snaží využívat také mobilní detekční metody, které byly ve vyšším počtu
úspěšně využívány např. při metanolových otravách z alkoholických nápojů v roce 2012.
Vývoji metodám poskytující prvotní náhled o kontrolovaném produktu je věnována velká
pozornost. Předběžné výsledky by mohla v budoucnu nabídnout například i metoda měření
impedanční spektroskopie ovocných šťáv s rozlišením přídavku vody (Seidlová et al., 2015).
VÝSLEDKY A DISKUZE
V loňském roce (2014) bylo při celním řízení zkontrolováno několik zásilek směřujících
z Čínské lidové republiky do České republiky. Po provedené dokladové kontrole k zásilce,
bylo přistoupeno k tzv. úplné vnitřní kontrole. Zboží (cca. 1150 kartonů plechovek)
bylo uloženo v kontejneru, který k nám byl dopraven po železnici. Stav volně loženého zboží
„bambusové výhonky“ nenasvědčoval jakékoliv poškození nebo závady na kvalitě.
Po důkladné kontrole přepravované zásilky, celní správa kontaktovala Státní zemědělskou
a potravinářskou inspekci s žádostí o součinnost. Přestože doklady odpovídaly charakteru
zboží (vyžadován certifikát zdravotní nezávadnosti příslušných orgánů dozoru v zemi
odeslání), bylo zřejmé, že potraviny nejsou vhodné k lidské spotřebě. Vykazovaly masivní
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zaplesnivění (viz. obrázek č. 1a) kolem víček plechovek, které zároveň byly poškozeny rzí
a také již docházelo k množení skladištních škůdců v larválním stádiu (viz obrázek č. 1b).
Obr. č. 1a a 1b: Fotografie dovážené zásilky deklarované jako Bambusové výhonky, které
byly pořízené při kontrole celní správou v rámci celního řízení

Obr. č. 2a a 2b: Fotografie rzí zasažených obalů zásilky a zaplesnivění uvnitř i vně
obalového materiálu, které byly pořízené celní správou při kontrole v rámci celního řízení

Po provedené kompletní celní kontrole a také na základě obdrženého stanoviska odborného
garanta SZPI bylo vydáno rozhodnutí o zákazu propuštění nebezpečných bambusových
výhonků v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 2
písm. a) bod 2 a 5 s přihlédnutím k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002
ze dne 28. ledna 2002 podle čl. 14 odst. 1. V roce 2013 bylo zachyceno několik zásilek
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s potravinami, které zjevně vykazovaly nevhodnost a případnou zdravotní závadnost
pro konečného spotřebitele (viz. obr. č. 3a a 3b). Jednalo se opět o zboží původem z Asie,
které ale nebylo doprovázeno požadovanými doklady o zdravotní nezávadnosti (certifikát
vydaný příslušným státním orgánem v zemi odeslání). Majoritně se u všech zásilek jedná
o různá semena a oříšky, rýžové nudle, konzervovaná zelenina, koření, příchutě
a dochucovadla do polévek, rýže, hotové polotovary (polévky, těstoviny), mouka, ocet a další
komodity. Zboží bylo vždy zabalené v kartonech a volně ložené v kontejneru. Z prvotního
pohledu na přepravovanou zásilku, zboží nejevilo známky poškození nebo závadnosti. Celní
správa přistoupila k dokladové a celkové kontrole přepravovaného zboží v průběhu celního
řízení.
Obr. č. 3a a 3b: Fotografie (konzervované zeleniny a balených semen) pořízené při úplné
vnitřní kontrole při celním řízení

Obr. č. 4a a 4b: Fotografie (sušené plody a papričky) pořízené při úplné vnitřní kontrole při
celním řízení
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Opět se při kontrole ukázalo, že dovážené zboží, určené jak k přímému prodeji, tak k prodeji
do restaurací, nesplňovalo podmínku pro zdravotní nezávadnost. Velké množství živých
a mrtvých škůdců, již dospělců a zaplísnění (viz. obr. 4a a 4b), naznačovalo negativní
stanovisko jak celní správy tak Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Celá zásilka zboží
představovala 22 tun zboží a byla určena pro uvedení v České republice.
Další případ záchytu byl realizován v roce 2013, kdy dovozce deklaroval zásilku nápojů
(celkem 2 400 kusů). Předložené doklady byly prověřeny a příslušný celní úřad přistoupil
ke kontrole dovážených produktů. Následně bylo zjištěno, že se jedná o známé energetické
nápoje. V průběhu celního řízení proto byla ověřována autenticita výrobku, deklarovaná
na obalech nápojů. Šetřením a verifikací u výrobce (držitele práva společnosti) byla zásilka
zadržena s tím, že se jedná o falsifikát licencovaného produktu (zde se jednalo o porušení
práv duševního vlastnictví). Zároveň zde byla také obava ve složení výrobku se snahou,
co nejvíc se přiblížit chutí originálnímu produktu. Zásilka proto nebyla propuštěna do volného
oběhu na trh v České republice a v souladu s právními předpisy byla zničena (Vlastní, 2015).
ZÁVĚR
Celní správa České republiky plní nezastupitelnou roli v oblasti bezpečnosti potravin
vstupujících na trh v České republice. Kontrolní činnost je velice efektivní, už s ohledem
na spolupracující státní orgány, kterými jsou např. Státní zemědělská a potravinářská
inspekce. V průměru dochází měsíčně až k 116 požadavkům o stanovisko odborného garanta
– Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Zejména z důvodu zvyšujícího se počtu
falšovaného a nekvalitního zboží, kdy v roce 2013 zajistily celní orgány v celním řízení více
než milion kusů nebezpečného zboží, je nutné i nadále provádět zvýšený dohled nad
zemědělskými a potravinářskými komoditami, které jsou dováženy na trh v České republice.
SOUHRN
Tato práce se zabývá kontrolou zboží realizovanou na úseku dovozních operací, ochranou
trhu s potravinami v České republice Celní správou České republiky, spoluprací mezi orgány
státní moci a s důrazem na význam monitorování a kontroly dovozu potravin a zemědělských
surovin. V úvodní části je popsána úloha celních orgánů při ochraně trhu a právní rámec
pro oblast dovozu a vývozu z hlediska souvisejících právních předpisů na vnitrostátní úrovni,
která upravuje dovoz potravinářských výrobků a surovin, zejména na úrovni Evropské unie.
Hlavní náplň při realizaci kontrol dovážených potravin je sledování zdravotní nezávadnosti,
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která je založeno na spolupráci Celní správy České republiky a Státní zemědělské
a potravinářské inspekce. Celní správa je první státní institucí, která může chránit spotřebitele
při odhalování nebezpečných a zdravotně závadných potravin dovážených do České republiky
ze třetích zemí. Tato pozice je velkou výhodou státního orgánu na úseku kontroly a dohledu.
Celková koncepce kontroly a dohledu je sledována pomocí systému RASFF. Příspěvek
se systému fungování RASFF věnuje pouze okrajově a to zejména z důvodu jeho obsáhlosti.
Cílem bylo publikovat některé informace o provedených kontrolách v posledních letech,
odkázat na velký počet dovozních operací a nejčastější zjištěních při záchytech komodity
potravin a zemědělských surovin.
Klíčová slova: Kvalita potravin, Dovoz potravin, Celní správa české republiky, Celní řízení,
Kontrola zásilky
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ABSTRACT
The mixture of protein extracts from fresh and roasted walnuts, hazelnuts, almonds and
pistachios was prepared in order to immunize rabbits and obtain polyclonal antibodies against
the tree nuts proteins. 6 rabbit sera were obtained and IgG fractions were isolated from them
and subsequently labeled with biotin. The specificity and cross-reactivity of antibodies were
tested in the sandwich configuration using biotinylated antibodies and streptavidin-peroxidase
for detection of tree nuts proteins. It was found that the selected antibodies are able to detect
both fresh and roasted walnuts, almonds, hazelnuts, pistachios, Brazil nuts, pecan and
macadamia nuts. There has been not observed any cross-reactivity of antibodies with peanuts,
common baking ingredients, gluten-free cereals, soybeans, meat and fruit. These tested
polyclonal antibodies are applicable for detection of tree nut proteins in foods.
Keywords: polyclonal antibodies, tree nut proteins, specificity, cross-reactivity

ÚVOD
Mandle a ořechy patří mezi nejběžnější alergeny, studie EFSA (1) udává v Evropě celkový
výskyt u 1,7% populace a prevalenci 1,3-6,9% u osob mladších 18 let. Ořechy se konzumují
samostatně i jako součást pečiva, cukrovinek, snack výrobků, zmrzlin a hotových jídel.
Alergie na ořechy se projevuje v různé intenzitě, od OAS až po anafylaktický šok, relativně
často se vyskytují závažné reakce. Proto byly ořechy a mandle zařazeny v směrnici EU2000/13 mezi alergeny povinně deklarovanými na obalech výrobků, od 13.12.2014 je způsob
uvádění upraven nařízením 1169/2011 EU (2). V České republice tuto problematiku řeší
vyhláška 113/2005 Sb.(3) Proto bylo cílem naší práce získat protilátky proti ořechům
použitelné na detekci stopových množství ořechů v potravinách.
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MATERIÁL A METODY
Jádra vlašských ořechů, lískových, mandle a pistácie pocházely z obchodní sítě stejně
jako potraviny na testování křížových reakcí.
Obsah bílkovin byl stanoven podle Kjeldahla (Nx6,25), obsah tuku po kyselé hydrolýze
a extrakci chloroformem. Při imunizaci byly podány 6 králíkům subkutálně 4 dávky
(po 200ug) antigenu s využitím kompletního i nekompletního Freudova adjuvans.
Koncentrace protilátek v králičím séru byla testována na desce potažené proteiny ořechů,
s detekcí prostřednictvím konjugátu antikráličí IgG s peroxidázou (HRP) a reakcí
s tetramethylbenzidinem (TMB). Izolace IgG probíhala na koloně plněné T gelem, příprava
biotinylované protilátky pomocí NHS-biotinu. Směs bílkovin ořechů o koncentraci
0–1000ng/ml byla využita při hledání vhodné kombinace IgG pasivně koutovaných
na mikrotitračních deskách a detekčních biotinylovaných protilátek v sendvičovém
uspořádání.

Testování specifity

a křížové reaktivity zvolených protilátek a vlivu

potravinových matric s obsahem taninu bylo provedeno v sendvičovém systém s detekcí
s využitím konjugátu streptavidinperoxidázy (STR-HRP) a TMB substrátu.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Směs bílkovin ořechů jako antigenů na imunizaci
Podle literáních údajů (4,5) jsme porovnali křížovou reaktivitu hlavních alergenů jednotlivých
druhů ořechů a zvolili 4 druhy skořápkových plodů (ořech vlašský, lískový, mandle a pistácie)
tak, aby získané protilátky zachytily i ostatní druhy ořechů. Před izolací byla polovina
od každého druhu ořechů opražena nasucho při 140OC po dobu 20min. Nativní i opražené
ořechy byly umlety a 3x odtučněny petroletherem. Odtučněné ořechy byly volně sušeny
za laboratorní teploty a znovu homogenizovány. Odtučněné vzorky ořechů byly extrahovány
fosfátovým pufrem ( 1xPBS) za laboratorní teploty, filtrovány přes plachetku a 48 hod
dialyzovány proti PBS. Cílem dialýzy bylo odstranit nízkomolekulární dusíkaté

látky.

Dialyzované extrakty byly sušeny lyofilizací.
V průběhu odtučňování a extrakce bílkovin byla sledována bilance bílkovin a tuku
ve vzorcích z jednotlivých ořechů. Výsledky jsou v tab. č.1, je zřejmý rozdíl v účinnosti
odtučnění mezi nativním a praženým vzorkem.
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Tab. č 1: složení ořechů při extrakci (v g/100g materiálu)
nativní vzorek

nativní po odtučnění

upražený a odtučněný

lyof. extrakt z ořechů-obsah
bílkovin

bílkovina

tuk

bílkovina

tuk

bílkovina

tuk

nativní

praž.

lískový ořech

12,7

53,6

19,1

33,3

31,5

7,9

50,1

41,4

mandle

22,6

47,7

30,8

25,1

44,7

4,2

36,5

58,1

vlašský ořech

14,4

61,0

21,9

42,4

38,6

6,2

22,0

23,4

pistácie

20,9

46,2

39,2

8,1

38,6

4,8

40,4

42,6

Na základě dílčích obsahů bílkovin pak byla sestavena směs proteinů ořechů na imunizaci tak,
aby každý z 8 vzorků přispíval k celkovému obsahu bílkovin ve směsi stejným dílem.
Procentické složení směsi je v tabulce č.2. Ve finální směsi byl stanoven obsah bílkovin
35,9%. Směs byla předána firmě SevaImuno na imunizaci králíků podle zvoleného schematu.
Tab. č.2: složení směsi bílkovin ořechů na imunizaci (v %)
lyof. extrakt z ořechů
nativní
lískový ořech

pražené

8,9

10,7

mandle

12,2

7,7

vlašský ořech

20,2

19,0

pistácie

11,0

10,5

Testování protilátek proti ořechům
Bylo získáno 6 králičích sér s

protilátkami proti ořechům. Po kontrole titru protilátek

byly izolovány IgG frakce a část izolovaných IgG byla biotinylována. Směs bílkovin ořechů
v Tris-Glycine/SDS pufru s 1% BSA byla využita při hledání vhodné kombinace IgG pasivně
koutovaných na mikrotitračních deskách a detekčních biotinylovaných protilátek. Ze 6
králičích protilátek (230-235) byly dále vybrány dvě

- 234, 235 na další testování

v sendvičovém systému, ostatní IgG vykazovaly vysokou absorbanci při nulové koncentraci
bílkovin ořechů (viz. tab.3). Jako konečné dvojice protilátek byla zvolena IgG 234 nebo 235
pro vazbu na pevné fázi a na detekci biotinylovaná IgG 234. Jako výhodnější se době zdá
dvojice IgG 235/234, vzhledem k nižšímu pozadí při testech. Tato skutečnost je zřetelná
na obrázcích č.1 a 2.
282

Tab. č.3: příklad výsledků testů IgG proti ořechům, na detekci biot. IgG králík 230
st ořechy

230

231

232

233

234

235

0 (pufr)

1,5390

1,3710

1,9120

0,8680

0,3360

0,1510

0

1,6110

1,3820

1,8790

0,8850

0,3330

0,1620

průměr A450

1,5750

1,3765

1,8955

0,8765

0,3345

0,1565

ng/ml 50

1,7470

1,6040

2,1370

1,0540

0,6270

0,4160

50

1,8050

1,5690

2,0040

1,0830

0,5980

0,3770

50

1,7610

1,6170

2,0950

1,1050

0,6030

0,3860

průměr A450

1,7710

1,5967

2,0787

1,0807

0,6093

0,3930

ng/ml 500

2,1390

1,9490

2,3850

1,6500

1,0490

0,9750

500

2,1130

2,0030

2,3660

1,5950

1,0770

0,9640

500

2,0990

2,0200

2,4050

1,6020

1,1290

0,9860

Obr. č1: test IgG 234 a 235 na pevné fázi a detekce s využitím biot. IgG 234, koncentrace
bílkovin ořechů 0,30, 100,300 a 1000ng/ml v Tris-Glycine/SDS pufru s 1% BSA

detekce biot. IgG 234 porovnání

A450

3,0
2,0
IgG 234 SP

1,0

IgG 235 SP

0,0
0

500

1000

1500

bílkoviny ořechů (ng/ml)
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Obr. č.2: test IgG 234 a 235 na pevné fázi a detekce s využitím biot. IgG 235, koncentrace
bílkovin ořechů 0,30, 100,300 a 1000ng/ml v Tris-Glycine/SDS pufru s 1% BSA
detekce biot.IgG 235 porovnání
2,5
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V uspořádání IgG 234 nebo 235 pasivně vázané na desce a biotinylované IgG 234 na detekci
bylo provedeno testování specifity protilátek a případných křížových reakcí. Testovány
byly základní potraviny a suroviny z oblasti pekařské a cukrářské, včetně surovin
pro bezlepkové pečivo ( viz tabulka č. 8). Extrakce vzorků potravin probíhala do TrisGlycine/SDS pufru s 1% BSA
Tab. č.4: testování specifity a křížových reakcí u protilátek proti ořechům
vzorek

výsledek

vzorek

výsledek

pšeničná mouka hrubá

-

slunečnicová semena I

++

vaječná melanž čerstvá

-

slunečnicová semena II

-

mléko sušené

-

kešu

-

sojová mouka

-

kokos strouhaný

-

arašídy pražené nesolené

-

lupinová mouka

-

lískový ořech nativní

+++

ovesné vločky

-

lískový ořech pražený

+++

švestky sušené

-

mandle nativní

+++

meruňky sušené

-

mandle pražené

+++

broskvový kompot

-

vlašský ořech nativní

++

blumy modré čerstvé

-

vlašský ořech pražený

+++

rozinky

-

pistácie nativní

+++

jablečná vláknina

-

pistácie pražené

+++

proslazené třešně

-

pekanový ořech

+++

sezam

-

makadamské ořechy

+++

mák

-

para ořechy

+

vločky z jedlého kaštanu

-
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pohanka mletá

-

ořech lískový nativní 0,25g

+++

rýžová mouka

-

ořech lískový nativní 0,25g + 0,25g kakao

+++

len

-

ořech lískový nativní 0,25g +0,25g káva

+++

sušené droždí

-

hořčičná semena

-

kakaový prášek

-

citrusová kůra proslazená

-

jáhly

-

karob prášek bio tmavý Country Life

+

quinoa

-

karob mouka Chemopharma Vídeň

+++

kukuřičná mouka

-

karob Benkor

-

kokosová mouka

-

lusk karobu - dřeň

-

dýňová semena

-

lusk karobu - semena

-

amarantová mouka Provita

-

konopná mouka

+/-

žitná mouka

-

loupaná konopná semena ( Planet Bio)

-

ječná mouka diastatická

-

konopná mouka Hemp Production

++

nové kešu

++

káva

-

skořice mletá

-

čokoláda hruška- karamel

++

vepřové maso

-

čokoláda Orion mléčná

++

drůbeží játra

-

Anita oplatky

++

treska syrová

-

Deli tyčinka

+

Testování specifity obou protilátek potvrdilo, že jsou schopny zachytit jednotlivé druhy
ořechů použité na přípravu imunizační směsi v nativním i praženém stavu. Další ořechy
jsou také v systému silně pozitivní. Slabší odezva byla zaznamenána pouze u kešu ořechů,
naopak arašídy nebyly zachyceny vůbec ( tab. č.5)
Tab. č.5: specifita protilátek proti ořechům, hodnoty absorbance A450
vzorek

IgG pev.fáze

pufr

líska

mandle

pistácie

vlašské

pekan

makadam.

para

nativní

234

0,5860

2,6385

2,4090

2,4150

1,5320

2,0520

1,9600

1,2060

235

0,2955

2,3435

2,1290

1,9545

1,1845

1,7980

1,6635

1,0620

234

2,0125

2,5060

2,9375

2,2725

235

1,7105

2,2560

2,4240

1,9000

pražený

Další pekařské suroviny používané podobně jako ořechy - kokosový ořech, slunečnicová
a dýňová semena, sezam, mák, byly negativní. Negativní výsledek byl u některých materiálů
zjištěn až opakovaným testováním jiné šarže suroviny, aby se vyloučila případná
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kontaminace. To platí především pro karobové mouky, kde analýza dalších vzorků včetně
karobového lusku potvrdila negativitu materiálu.
Jako negativní byly testovány základní mouky i mouky bezlepkové, maso, pekařské suroviny
- droždí, vejce, mléko, kakao,skořice, citrus. kůra. Nebyly zaznamenány křížové reakce
s ovocem čerstvým nebo zpracovaným, nebyl prokázán výrazný negativní vliv kakaa a kávy
při extrakci bílkovin ořechů vzhledem k jejich vysokému obsahu polyfenolických látek ( viz
tabulka č. 6).
Tab. č.6: testování vlivu polyfenolů kávy a kakaa na detekci bílkovin ořechů, hodnoty A450
vzorek/IgG pev. fáze

234

235

0-extr. pufr

0,4635

0,2225

lískové ořechy

3,4415

2,8675

lísk. ořechy+kakao

3,2865

2,7435

lísk. ořechy+káva

3,5420

3,0915

ZÁVĚR
Podle dosavadních poznatků jsou získané protilátky využitelné pro konstrukci soupravy
na detekci nebo stanovení ořechů v potravinářských výrobcích. Vybrané protilátky detekují
lískové a vlašské ořechy, mandle, pistácie, pekanové, para a makadamské ořechy, citlivost
na bílkoviny kešu ořechů je slabší. Kokosový ořech, arašídy, slunečnicová a dýňová semena,
sezam, mák, len jsou negativní. Základní mouky i mouky bezlepkové protilátky nezachycují,
jako negativní byly testovány i další pekařské suroviny, vepřové, drůbeží a rybí maso a ovoce.
Nebyl prokázán významný negativní vliv taninů z kakaa a kávy při extrakci bílkovin ořechů.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla provedena v rámci řešení projektu TAČR TA03010625 „Nové materiály
a technologie pro vývoj multiplexových testů pro komplexní diagnostiku ve zdravotnictví
a pro detekci alergenů v potravinách“.
SOUHRN
Byla připravena směs extraktů bílkovin z čerstvých a pražených vlašských ořechů, lískových
ořechů, mandlí a pistácií určená na imunizaci králíků s cílem získat polyklonálníprotilátky
proti ořechům. Bylo získáno 6 králičích sér, ze kterých byly izolovány IgG frakce,
které byly následně značeny biotinem. V sendvičovém uspořádání s využitím biotinylovaných
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protilátek a konjugátu streptavidin-peroxidázy na detekci bílkovin ořechů byla testována
specifita a křížová reaktivita protilátek. Bylo zjištěno, že vybrané protilátky jsou schopné
detekovat čerstvé i pražené vlašské ořechy, mandle, lískové ořechy, pistácie, para ořechy,
pekanové a makadamské ořechy. Nebyla nalezena křížová reaktivita sledovaných protilátek
s arašídami, běžnými pekařskými surovinami, bezlepkovými cereáliemi, sójou, masem,
ovocem. Testované polyklonální protilátky jsou použitelné na detekci bílkovin ořechů
v potravinách.
Klíčová slova: polyklonální protilátky, bílkoviny ořechů, specifita, křížové reakce
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ODEZVA KŘEPELČÍCH VAJEC NA NEDESTRUKTIVNÍ RÁZ
V PRŮBĚHU JEJICH SKLADOVÁNÍ
RESPONSE OF QUAIL EGGS TO NON-DESTRUCTIVE IMPACT
DURING THEIR STORAGE
Jana Strnková1 – Šárka Nedomová1 – Jan Trnka2
1
2

Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Ústav termomechaniky, Akademie věd České republiky, Dolejškova 5, 182 00 Praha

ABSTRACT
During storage there are a number of changes in the egg affecting its quality and technological
properties. The egg quality is mostly characterized by albumen quality during the storage.
Changes during storage lead to changes in albumen's consistency, increasing pH and changes
in Haugh units. Japanese quail eggs were used for the experiment. These eggs were stored at
6° C for 16 weeks. The submitted paper deals with the influence of the storage duration on the
response of quail egg to non destructive impact. The response is measured using of the
eggshell surface displacement using of the laser vibrometer. The change in the albumen
quality significantly affects the time history of the eggshell surface and namely its
representation in the frequency domain. The used method can be used for the non destructive
evaluation of the egg quality during its storage.
Keywords: quail egg, storage, non-destructive impact, egg response, resonant frequency

ÚVOD
Kvalita vajec je závislá na mnoha faktech a jejich vnitřní kvalita začíná klesat už od okamžiku
snesení nosnicemi. Mimo faktory ovlivňující vnitřní kvalitu vajec jako je výživa či způsob
chovu, je významným faktorem také manipulace s vejci po snášce a jejich následné
skladování. V průběhu skladování dochází ve vejci k řadě změn, které ovlivňují jak jakost,
tak i technologické vlastnosti vajec. Čerstvost vajec během skladování je většinou
charakterizována kvalitou bílku. Nejvíce používanou metodou pro stanovení kvality bílku
jsou Haughovy jednotky, které se stanoví na základě destruktivních zkoušek vajec, a to
z hmotnosti vejce a výšky hustého bílku. Z tohoto důvodu jsou hledány nedestruktivní metody
sledování změn vlastností vajec, zejména pak vaječných tekutin, které jsou výraznými prvky
uplatňovanými v potravinářském průmyslu (Jin a kol., 2011; Karouri a kol., 2006).
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Změny během stárnutí vedou ke změnám reologických vlastností vaječných tekutin. Touto
problematikou se zabývá např. práce Severa a kol. (2010), kde byly sledovány změny
reologických vlastností žloutků v průběhu skladování při různých teplotách. Změny
reologických vlastností vaječných tekutin se pak mj. uplatňují při dynamickém namáhání
vajec, kdy dochází k interakci mezi vaječnou kapalinou a skořápkou. S ohledem na tuto
vzájemnou vazbu byla v rámci dané práce sledována možnost detekce změn vlastností
vaječných kapalin pomocí odezvy vaječné skořápky na nedestruktivní ráz. Pro tento účel
byla použita metoda vyvinutá v práci Nedomová a kol. (2009), kdy je vejce zatěžováno rázem
duralového razníku a je zaznamenávána odezva skořápky jako časová závislost výchylky
skořápky. Tato metoda či její obdobné verze byly a jsou s úspěchem aplikovány
pro hodnocení pevnosti vaječných skořápek a pro detekci trhlin (Lin a kol., 2009).
MATERIÁL A METODY
Nedestruktivní rázové zatěžování bylo realizováno pomocí metody schematicky znázorněné
na Obr. 1, kdy je vejce uloženo v bloku polyuretanové pěny, což zaručuje minimální vliv
uložení na výslednou odezvu a současně opakovanou přesnost tohoto uložení. Vejce
je zatěžováno dopadem duralové tyče kruhového průřezu délky 200 mm, průměru 6 mm.
Na tyči je nalepen polovodičový tenzometr, který umožňuje snímat časový průběh síly
v místě kontaktu tyč – povrch vaječné skořápky. Tyč je upevněna na bifilárním závěsu
a výška dopadu, a tím i dopadová rychlost může být prakticky spojitě měněna.

Obr. 1 Schéma experimentální metody rázového zatěžování
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Pro experiment byla použita vejce křepelky japonské (Coturnix japonica), která byla
zatěžována dopadem zmíněného razníku na tupý konec, tzn. na oblast vzduchové bubliny,
z výšky 10 mm, což zaručovalo, že nedojde k poškození skořápky. Výchylka skořápky byla
snímána na rovníku. Vejce byla skladována při teplotě 6 °C po dobu 16 týdnů. Měření byla
prováděna v 1., 2., 3., 4., 6., 8., 10., 12., 14., a 16. týdnu skladování. Statistické vyhodnocení
dat bylo provedeno v programu STATISTICA 12 s využitím ANOVA analýzy.

VÝSLEDKY A DISKUZE
U zkoumaných vajec byly stanoveny Haughovy jednotky, index bílku a index žloutku.
Na Obr. 2 – 4 jsou vyneseny závislosti těchto parametrů na době skladování.

Obr. 2 Vliv doby skladování na Haughovy jednotky

Obr. 3 Změna indexu bílku v průběhu skladování
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Obr. 4 Index žloutku v průběhu skladování
Je zřejmé, že zejména Haughovy jednotky vykazují pokles s dobou skladování. Na Obr. 5
jsou uvedeny časové průběhy výchylky povrchu skořápky v závislosti na době skladování.

Obr. 5 Časové průběhy výchylky povrchu skořápky křepelčích vajec v průběhu skladování
Je zřejmé, že s dobou skladování dochází k poměrně výrazné změně těchto průběhů, zejména
pak roste amplituda výchylky. Tato amplituda je vynesena na Obr. 6.

Obr. 6 Amplituda výchylky povrchu skořápky, s ohledem na polaritu výchylky představuje
amplituda minimum posunutí
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Růst výchylky souvisí s poklesem viskozity vaječných tekutin v průběhu skladování. Pokles
viskozity vede k poklesu útlumu vlny napětí, která vzniká v místě dopadu razníku.
Tento útlum je možné popsat analyticky pro případ, kdy rovinná deska leží na viskózní
kapalině. V případě vejce jde o zcela odlišnou geometrii, kdy daný problém musíme řešit
numericky, nicméně kvalitativní závěry zůstávají v platnosti.
Odezvu vejce na ráz je možné popsat jak v časové oblasti, tak i ve frekvenční oblasti.
Základem tohoto přístupu je Fourierova transformace, kdy časové funkci, např. f(t)
přiřazujeme její spektrální funkci F(ω) pomocí vztahů uvedených např. v práci Stein
a Stakarchi (2003):

F (ω ) =

+∞

∫ f (t )e

−iωt

dt.

−∞

Je zřejmé, že spektrální funkce je obecně komplexní a je tak charakterizována amplitudou
a fází. Příklady frekvenčních závislostí amplitudy jsou uvedeny na Obr. 7 a Obr. 8.

Obr. 7 Příklad frekvenční závislosti amplitudy spektrální funkce pro 1. týden skladování

Obr. 8 Příklad frekvenční závislosti amplitudy spektrální funkce pro 6. týden skladování
Závislost amplitudy spektrální funkce na frekvenci je charakterizována maximem. Frekvenci
ω c , při které dochází k tomuto maximu, nazýváme rezonanční nebo též dominantní frekvencí.
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Její velikost je rostoucí funkcí doby skladování t vyjádřené v týdnech. Závislost resonanční
frekvence na době skladování je vynesena na Obr. 9, kde je současně ukázána funkce
popisující tuto závislost.

Obr. 9 Vliv doby skladování na velikost rezonanční (dominantní) frekvence
Výsledky ukazují, že odezva křepelčích vajec na nedestruktivní ráz se výrazně mění
v průběhu skladování vajec. Tato změna je nejvýraznější ve frekvenční oblasti. Obdobné
poznatky byly získány i pro slepičí vejce (Strnková a kol., 2013).
ZÁVĚR
Výsledky dané práce ukazují, že vliv doby skladování na kvalitu křepelčích vajec může být
popsán jak klasickými metodami, tak pomocí odezvy vajec na nedestruktivní rázové
zatěžování. Tato odezva závisí na době skladování podstatně výrazněji než běžně používané
Haughovy jednotky, index bílku, index žloutku apod. Nedestruktivní charakter umožňuje
hodnotit podstatně větší počet vajec než zmíněné metody, a tím získat spolehlivější údaje
o kvalitě vajec.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za finanční podpory Ústavu termomechaniky AV ČR v Praze v rámci projektu
RVO: 61388998 a projektu IGA MENDELU AF IP 17/2014.

SOUHRN
V průběhu skladování dochází ve vejci k řadě změn, které ovlivňují jakost a technologické
vlastnosti vajec. V rámci práce byl sledován vliv doby skladování na kvalitu křepelčích vajec.
Vejce byla skladována při teplotě 6 °C po dobu 16 týdnů. Změny kvality byly popsány jednak
pomocí Haughových jednotek, indexu bílku, indexu žloutku a také pomocí odezvy vajec
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na nedestruktivní ráz. Tato odezva byla popsána výchylkou povrchu skořápky jak v časové,
tak ve frekvenční oblasti. Analýza odezvy ve frekvenční oblasti pomocí Fourierovy
transformace ukázala, že frekvenční spektrum je charakterizováno resonanční frekvencí.
Tato frekvence je rostoucí funkcí doby skladování. Daná veličina popisuje vliv doby
skladování výrazněji než např. Haughovy jednotky a jiné jakostní charakteristiky bílku
a žloutku. Je zřejmé, že metoda nedestruktivního rázu představuje velmi efektivní nástroj
pro hodnocení délky skladování vajec, protože parametry odpovídající odezvy jsou výrazně
citlivé na reologické vlastnosti vaječných tekutin.
Klíčová slova: křepelčí vejce, doba skladování, kvalita bílku, rázové zatěžování, posun
povrchu skořápky, resonanční frekvence
LITERATURA
JIN, Y. H.; LEE, K. T.; LEE, W. I.; HAN, Y. K. Effects of Storage Temperature and Time on
the Quality of Eggs from Laying Hens at Peak Production. Asian-Australasian Journal of
Animal Sciences. 2011, 24(2), s. 279-284.
KAROUI, R.; KEMPS, B.; BAMELIS, F.; KETELAERE, B.; DECUYPERE, E.;
BAERDEMAEKER, J. Methods to evaluate egg freshness in research and industry:
A review. European Food Research and Technology A. 2006, 222(5-6), s. 727-732.
LIN, H.; ZHAO, J. W.; CHEN, Q. S.; CAI, J. R.; ZHOU, P. Eggshell crack detection based
on acoustic impulse response and supervised pattern recognition. Czech Journal of Food
Science. 2009, 27(6), s. 393-402.
NEDOMOVÁ, Š.; TRNKA, J.; DVOŘÁKOVÁ, P.; BUCHAR, J.; SEVERA, L. Hen's
eggshell strength under impact loading. Journal of Food Engineering. 2009, 94(3-4), s. 350357.
SEVERA, L.; NEDOMOVÁ, Š.; BUCHAR, J. Influence of storing time and temperature on
the viscosity of an egg yolk. Journal of Food Engineering. 2010, 99(2), s. 266-269.
STEIN, E. M.; SHAKARCHI, R. Fourier analysis: an introduction. Princeton: Princeton
University Press, c2003, 311 p. ISBN 06-911-1384-X.
STRNKOVÁ, J.; NEDOMOVÁ, Š.; BUCHAR, J. Nedestruktivní hodnocení kvality vajec
v průběhu jejich skladování. In XV. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní
účastí. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 2013, s. 71-73.

294

Kontaktní adresa: Ing. Jana Strnková, Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita
v Brně, Zemědělská 1, 613 00, Brno, Česká republika, e-mail: xstrnko1@node.mendelu.cz

295

HODNOCENÍ SMĚSÍ PRO VÝROBU CHLEBA V DOMÁCÍCH PEKÁRNÁCH
EVALUATION OF MIXTURE FOR MAKING BREAD IN HOME BAKERIES
Viera Šottníková – Jindřiška Kučerová
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zěmědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
The work was focused on specials flour for bread machines, their current developments and
offer our market discusses the flour mixes targeted at specific customers, and documents the
preparation of some randomly selected products. It was baked breads from 12 different bread
mixtures that are commonly available on the market. Evaluation was attended by 45 trained
assessors Department of Food Technology and students in this field, in three age categories.
Students aged 20 to 22 years, most sensory suit "Bread wholemeal" evaluators aged 36-40
years, "Farmer bread" and a group of 50-63 years for "Rye caraway bread."
Keywords: flour specials, homemade bread, sensory evaluation

ÚVOD
Tradice pečení chleba je stejně stará jako samo lidstvo, společně s ním se postupně vyvíjela.
Mouka smíchaná s vodou, pečená pomocí větví, placky opečené na kamenech, první
předchůdci pecí. To vše již dnes patří minulosti. Pryč je i doba, kdy byl ve všech prodejnách
a pekařstvích k dostání bez rozdílu jediný univerzální chléb. Dnes je všude hojnost menších,
či větších pekařství, produkujících rozličné druhy pečiva, ať už podle tradičních, nebo úplně
nových receptur. Přesto však není nad chléb domácí, který po prvním rozkrojení horce
vydýchne a svou vůní provoní celý dům. To, co bylo dříve naprostou samozřejmostí v každé
domácnosti, bylo donedávna výsadou jen specializovaných podniků. Přesto se v současnosti
opět vracíme k domácí výrobě, tentokrát jde však o propracovanou technologii domácích
pekáren, jejíž vývoj v posledních letech postupuje velmi rychle dopředu. Vůbec první domácí
pekárnu uvedla na trh japonská společnost Matsushita Electric Industria Company v roce
1986. V následujících letech výroba expandovala do dalších světových zemí. Nejdříve
do Anglie, dále do Austrálie a Ameriky. Speciální moučné směsi jsou určené pro výrobu
chleba v domácích pekárnách. Vyrábějí se přímo za účelem zjednodušení výrobního procesu
přípravy domácího chleba, takže je stačí smíchat s vodou a nechat ostatní výrobní postup
na domácí pekárně. Pomocí těchto předem připravených ingrediencí si může každý vyrobit
vlastní pečivo a to i bez znalosti kvalitních receptů. První moučné směsi pro pekárenskou
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výrobu byly vyrobeny již během průmyslové revoluce. Byly vyráběny pro ty, kteří měli
nedostatek času a nemohli zůstávat doma, aby si připravovali pečivo vlastnoručně. Aby
si ušetřili čas, mnoho kuchařů, především žen, začalo vyhledávat předpřipravené moučné
směsi. K nejranějším výrobkům tohoto typu bylo potřeba přidávat vlastní ingredience, velmi
brzy se však začaly objevovat směsi, které kromě mouk obsahovaly i sušená vejce a další
přídatné suroviny.
MATERIAL A METODY
V dnešní době je chlebových směsí na pečení v domácích pekárnách, které jsou na trhu
k dostání široký sortiment. Nejčastěji je v regálech můžeme najít v sypké formě v papírových
krabičkách, nebo sáčcích o hmotnosti 400-1000 g. Cenově se pohybují od 16 až do 80 Kč,
některé speciální chlebové směsi však mohou dosahovat ceny až kolem 100 Kč. Výsledná
cena doma upečeného chleba tedy závisí na konkrétní zakoupené chlebové směsi.
Po započtení hrubých nákladů na elektřinu, vodu, droždí (pokud je návodem k přípravě
požadováno) a samotnou směs (uvažovaná cena 25 Kč), se celková cena doma
připravovaného chleba o hmotnosti cca 750 g vyšplhá na 29 Kč. Firem, které se zabývají
výrobou moučných směsí pro domácí pekárny je dnes na našem trhu dostatečné množství
na to, aby si mohl vybrat opravdu každý. Mezi nejvýznamnější výrobce takových směsí patří
firmy Küchenmeister, SEMIX, Labeta, Bielmeier, Domo, Nominal, Sesavital,Gastro Pro Q,
Mlýn Korunka a Vitalco. Dále směsi Kaufland, směsi Interspar, Lidl, Kornland, Vital
a mnoho dalších (D Test, 2012). Každý z těchto výrobců nabízí rozmanitý sortiment
moučných mixů. Vybírat lze z obyčejných pšenično-žitných chlebů, přes různé slunečnicové,
vícezrnné až po dýňové, bramborové výrobky s označením bio. Speciálně cílené směsi
do domácích pekáren: Směs pro diabetiky - cena takových výrobku je nesrovnatelně vyšší
než cena klasických chlebových směsí. Bohužel i nabídka je celkově velmi špatná. Výrazněji
se jim věnuje především firma Soli. Směs pro celiaky - je na našem trhu již celá řada. Velmi
širokou nabídku těchto výrobků poskytují firmy NOMINAL a Labeta, ale téměř každý
výrobce se již požadavkům celiaků přizpůsobil a do svého sortimentu bezlepkové směsi
zahrnul (EVERS, MILLART, 2014). Směs pro děti - cílená na dětské spotřebitele, jedná
se o bezlepkový dětský chléb „Kaštánek“ s jedlým kaštanem od firmy Advent. Směs
je zároveň bezlepková.
Bylo upečeno 12 chlebů z různých chlebových směsí, které jsou běžně k dostání na našem
trhu. 1. Kmínový chléb, 2. Vícezrnný chléb, 3. Slunečnicový chléb, 4. Český chléb, 5. Žitný
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kmínový chléb, 6. Bramborový chléb, 7. Farmářský chléb, 8. Celozrnný chléb, 9. Ciabatta
chléb, 10. Domácí chléb, 11. Slunečnicový chléb ze surovin ekologického zemědělství, 12.
Český chléb domácí. Suroviny (většinou jen voda a moučná směs, případně droždí) vložíme
do formy na pečení v pořadí tekutá složka – sypká složka. Pokud moučná směs neobsahuje
droždí, je třeba jej dodat jako poslední surovinu. Nejlépe je použít droždí vyrobené přímo
pro domácí pekárny, nebo také rychle rozpustné droždí (MAEKINEN et al., 2012). Pečící
formu vložíme do pekárny a zapneme ji. Domácí pekárna dokáže smíchat suroviny, uhníst
těsto, nechat je vykynout a upéct chléb (STRNADOVÁ, et al., 2009). Typy domácích pekáren
se liší jak svým tvarem a finální velikostí hotového bochníku, tak i způsobem, jak pracují.
Některé přístroje mají celou řadu programovatelných cyklů pro přípravu různých typů
chlebového těsta. Pekárna po krátkém předehřátí začne střídat fáze hnětení a kynutí těsta,
jak je vidět na obr. 1. a 2.

Obr 1. a 2. Střídání fází hnětení a kynutí

V tabulce č. 1 jsou uvedeny nutriční hodnoty surovin nejčastěji používaných ve směsích
pro přípravu pečiva v domácí pekárně. Chleby byly pečeny na střední stupeň zhnědnutí.
Tabulka č. 2 ukazuje časové posloupnosti jeho jednotlivých kroků.
Tab. 1. Nutriční složení surovin.

Tab. 2: Popis časové posloupnosti jednotlivých kroků programu
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Hodnocení se zúčastnilo 45 proškolených hodnotitelů Ústavu technologie potravin a studentů
tohoto oboru, ve třech věkových kategoriích. První skupina ve věku 20-22 let, druhá skupina
hodnotitelů 36-40 let a třetí věková skupina 50-63 let.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Z důvodů různeho složení moučných specialů se pokus vyhodnocoval pouze senzoricky.
Hodnotitelské skupiny se jednoznačně lišily v hodnocení. Studentům, tedy skupině mladých
lidí ve věku 20-22 let, nejvíce senzoricky vyhovoval „Chléb vícezrný“ byl hodnocen jako
voňavý chléb se směsí sezamových a dýňových semínek s křupavou kůrkou a měkkou,
hebkou střídou (obr. 3). Skupina hodnotitelů 36-40 let jako chuťově jednoznačně nejlepším
označila „Farmářský chléb“. Jedena z levnějších směsí na výrobu chleba, ovšem vynikajících
chuťových vlastností. Jemná střída s křupavou kůrkou, krásná nahnědlá barva a výrazná
chlebová vůně (obr. 4). Třetí věková skupina 50-63 let za jako nejlepší označila „Žitný
kmínový chléb“. Vzhledově i chuťově vyvážený chléb, byl s mírně gumovou kůrkou,
ale jemnou a hebkou střídu (obr. 5).
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Obr. 3 Chléb vícezrný

Obr. 4 Farmářský chléb

Obr. 5 Žitný kmínový chléb

ZÁVĚR
Přestože jsou moučné směsi, ve srovnání s historií pekařství, na trhu relativním nováčkem,
jejich nabídka se v poslední době rychle rozšiřuje. Zákazník má možnost vybírat
z rozmanitých chlebových příchutí a samozřejmostí jsou již dnes i speciální moučné směsi
pro diabetiky a celiaky. Domácí pekárny, ve kterých se chleby z moučných směsí připravují
je relativně nový výrobek, který se v poslední době stává symbolem rychlého technologického
pokroku a tak si pomalu nachází cestu do našich domácností.

SOUHRN
Práce byla zaměřená na moučné speciály pro domácí pekárny, jejich současný vývoj
a nabídku na našem trhu. Stručně pojednává o moučných směsích cílených na konkrétní
zákazníky a dokumentuje přípravu některých náhodně vybraných výrobků. Bylo upečených
12 chlebů z různých chlebových směsí, které jsou běžně k dostání na našem trhu. Hodnocení
se zúčastnilo 45 proškolených hodnotitelů Ústavu technologie potravin a studentů tohoto
oboru, ve třech věkových kategoriích. Studentům ve věku 20-22 let nejvíce senzoricky
vyhovoval „Chléb vícezrný“, hodnotitelům ve věku 36-40 let „Farmářský chléb“ a skupině
50-63 let za „Žitný kmínový chléb“.
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ÚČINEK ZKRMOVÁNÍ BAREVNÉ PŠENICE CITRUS NA SENZORICKÉ
VLASTNOSTI MASA BROJLEROVÝCH KUŘAT
EFFECT OF COLOR WHEAT CITRUS FEEDING ON SENSORY
CHARACTERISTICS OF BROILER CHICKENS MEAT
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ABSTRACT
The work deals with the importance and quality of poultry meat. It describes the evaluation of
the quality of poultry meat and principles for the organoleptic assessment. The experiment
with broiler male chickens Ross 308 was made. The chickens were divided into 4 groups and
fed with a feed mixture which content 60% and 30% of yellow wheat Citrus (C60 and C30
groups) and control common wheat (K60 and K30 groups). At the end of experiment,
chickens were slaughtered and carcass yield was calculated. The highest broiler carcase yield
(eviscerated carcase, without neck, abdominal fat and giblets, as a percentage of liveweight)
show the group with 60% of Citrus (71.49%), as well as percentage of breast meat (23.15%)
and leg meat (deboned thigh and drumstick without skin as a percentage of liveweight –
15.88%). When determining the effect of feed on meat quality was subjected to sensory
evaluation of breast and thigh meat, better sensory evaluation was in control group K30.
Keywords: yellow wheat Citrus, poultry nutrition, meat quality, sensory analysis

ÚVOD
Žlutá odrůda pšenice Citrus vyniká kvalitní potravinářskou jakostí a vysokým obsahem
luteinu. Lutein je žlutý pigment, díky němuž je tato odrůda vhodná k výrobě speciálních
pekárenských výrobků a těstovin (SUKOVÁ, 2009). Pšenice, která má zvýšený obsah
přírodních barviv, lze také využívat k výrobě funkčních potravin, které by měly mít kromě
výživné hodnoty pozitivní vliv na antioxidační systém organismu (TROJAN et al., 2010).
Kromě luteinu způsobují žlutou barvu také další druhy karotenoidů, mezi něž patří
zeaxanthin, antheraxanthin a violaxanthin. Tato přirozená barviva jsou obsažena
v endospermu zrna. V rozboru ÚKZÚZ byl stanoven průměrný obsah luteinu v pšenici Citrus
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0,34 mg/100g, zatímco u běžné odrůdy Akteur, která je řazena mezi elitní odrůdy,
byl stanoven průměrný obsah luteinu 0,16 mg/100g. Je tedy zřejmé, že vzorky žluto-moučné
odrůdy pšenice ozimé Citrus obsahuje dvakrát více luteinu než elitní pozdní odrůda Akteur
(ŠULOVÁ, 2011).
Cílem našeho experimentu bylo posoudit vliv zkrmování pšenice Citrus na jatečnou výtěžnost
senzorické vlastnosti masa brojlerových kuřat.
MATERIÁL A METODY
Do pokusu bylo zařazeno 156 kohoutů brojlerových kuřat hybridní kombinace Ross 308.
Kohoutci během pokusu, který probíhal od 15. do 42. dne věku, přijímali netvarovanou
krmnou směs ad libitum. Experimentální krmné směsi obsahovaly 30 % a 60 % žluté pšenice
Citrus a kontrolní směsi 30 % a 60 % běžně (kontrolní) pšenice. Pšenice Citrus (13,26 %
dusíkatých látek - NL) byla zakoupena od společnosti Hanácká osiva. Krmné směsi s podílem
60 % pšenice (skupiny C60 a K60) dále obsahovaly 5,6 % kukuřice, 1,2 % kukuřičného
škrobu, 24,2 % sójového extrahovaného šrotu, 5 % slunečnicového oleje, 0,3 % vápence
mletého, 0,6 % monokalciumfosfátu, 3,1 % premixu stopových prvků a vitaminů.
Skupiny s 30 % pšenice (C30 a K30) se lišily ve zbývajícím složení oproti předešlé skupině
tím, že obsahovaly 34,8 % kukuřice, 27,3 % sójového extrahovaného šrotu, 4 %
slunečnicového oleje, 0,3 % mletého vápence, 0,6 % monokalciumfosfátu, 3 % premixu
stopových prvků a vitaminů. Obsah živin v krmných směsích odpovídal normám potřeby
živin pro danou kategorii drůbeže (ZELENKA, HEGER, ZEMAN, 2007).
Ve 42 dnech věku byla kuřata poražena a z každé skupiny bylo vybráno průměrných 12 kusů
pro stanovení jatečné výtěžnosti a 6 kusů pro senzorické hodnocení prsní a stehenní
svaloviny. Jatečná výtěžnost byla vypočtena jako procento vykuchaného jatečně
opracovaného těla (bez krku, vnitřností a abdominálního tuku) ze živé hmotnosti. Procento
prsní svaloviny bylo vypočteno jako procento hmotnosti prsní svaloviny bez kůže a kosti
z živé hmotnosti. Procento stehenní svaloviny bylo vypočteno jako procento stehenní
a lýtkové svaloviny bez kůže a kostí z živé hmotnosti těla podle vzoru Technologického
návodu hybrida Ross 308 (ANONYM, 2014).
Senzorického hodnocení se účastnilo vždy 10 stejných hodnotitelů ve 4 sezeních.
Pro jednotlivé deskriptory bylo získáno za každou skupinu 60 hodnocení. Hodnocení
probíhala v senzorické laboratoři na Ústavu technologie potravin, která odpovídá požadavkům
normy ČSN ISO 8589.
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Pro hodnocení parametrů kuřecí prsní a stehenní svaloviny byly použity nestrukturované
grafické stupnice o délce 100 mm. Jednotlivé parametry byly popsány na základě Vyhlášky
č. 326/2001 Sb. ve znění pozdějších úprav. Mezi hodnocenými parametry drůbežího masa
byla vůně, přítomnost cizího pachu, barva, vláknitost, žvýkatelnost a chuť.
Data byla zpracována v programu MS Excel a Statistica 10. Pro zjištění průkazných hodnot
byla použita jednofaktorová analýza (ANOVA) s využitím Duncanova testu a P < 0,05
byl považován jako statisticky významný rozdíl.

VÝSLEDKY A DISKUZE
Na konci pokusu ve 42. dni věku kuřat činila průměrná živá hmotnost 3,02 kg. Nejvyšší
průměrná výtěžnost jatečně opracovaného těla činila 71,49 ± 0,43 % u skupiny Citrus 60.
Nejnižší průměrná výtěžnost jatečně opracovaného těla byla zjištěna u skupiny Citrus 30
s hodnotou 70,39 ± 0,32 %. Kontrolní skupina K60 měla průměrnou výtěžnost 71,11 ±
0,32 % a K30 70,79 ± 0,26 %. Rozdíly jatečné výtěžnosti mezi skupinami nebyly statisticky
průkazné. Podle ANONYM (2014) může celková jatečná výtěžnost u 3 kg kohoutků
dosahovat až 73,11 %.
Procentické výtěžnosti prsní a stehenní svaloviny jsou znázorněny v Grafu 1. Nejvyšší
výtěžnost prsní svaloviny s hodnotou 23,15 ± 0,29 % bylo u skupiny Citrus 60. Naopak
nejnižší hodnoty bylo dosaženo u skupiny K30 s hodnotou 22,77 ± 0,38 %. Rozdíly nebyly
statisticky průkazné (P > 0,05).
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Graf 1 – Výtěžnost prsní a stehenní svaloviny (%)
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Příručka pro hybrida Ross 308 uvádí, že při živé hmotnosti kohoutků 3 kg by mělo být
dosaženo jatečné výtěžnosti prsní svaloviny 22,07 %, což odpovídá našim hodnotám
(ANONYM, 2014). Nejvyšší jatečné výtěžnosti stehenní svaloviny dosáhla skupina Citrus 60
s průměrnou hodnotou 15,88 ± 0,25 %. Nejnižší výtěžnosti bylo dosaženo u skupiny Kontrola
30 s hodnotou 14,80 ± 0,48 %. Hodnoty nebyly statisticky průkazné (P > 0,05).
Podle společnosti Aviagen, by se měla jatečná výtěžnost stehenní svaloviny u 3 kg kohoutků
pohybovat kolem hodnot 16,13 % (ANONYM, 2014). To je více než u kohoutků krmených
pšenicí C60 a K60, ale lze brát v úvahu také ustájení v chovu, kdy kohoutci
v bilančních klecích neměli dostatečný prostor k pohybu a nemohla být tak dokonale vyvinuta
stehenní svalovina.
Senzorické hodnocení prsní svaloviny
Výsledky senzorického hodnocení prsní a stehenní svaloviny kuřat jednotlivých skupin
je uvedeno v tabulce č. 1.
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Tabulka 6 – Senzorické vlastnosti prsní svaloviny
Skupina

K30
C60
C30
Průměr ± střední chyba průměru
*
*
85,62 ± 1,07
77,76 ± 2,42
82,42 ± 1,66
*
*
98,89 ± 0,38
91,78 ± 2,16
95,78 ± 1,44

Vůně
Pach
81,27 ± 1,09
80,08 ± 1,54
Barva
82,80 ± 1,55
80,62 ± 1,82
Vláknitost
63,46 ± 2,58
61,80 ± 2,28
Žvýkatelnost
43,32 ± 1,18
45,05 ± 1,41
Šťavnatost
69,94 ± 1,61
68,52 ± 1,79
Chuť
98,60 ± 0,51
95,25 ± 1,25
Pachuť
* - znamená statistický průkazný rozdíl

79,39 ± 1,59
80,90 ± 1,61
61,02 ± 2,26
44,90 ± 1,96
68,17 ± 2,01
94,49 ± 1,93

K60
80,36 ± 1,74
92,15 ± 2,27
80,85 ± 1,33
80,41 ± 2,28
63,66 ± 2,65
45,56 ± 1,40
66,92 ± 2,16
93,99 ± 1,68

Kontrolní skupina 30 byla ohodnocena nejvyšší hodnotou 85,62 ± 1,07 mm u parametru
vůně. Skupina Citrus 60 a Kontrola 60 dosahovaly přibližně stejných hodnot. U varianty
Citrus 30, byly zjištěny statisticky významné rozdíly ve vůni (P < 0,05) oproti kontrolní
skupině 30. Z hlediska přítomnosti či nepřítomnosti cizích pachů se průkazně lišila (P < 0,05)
skup. Citrus 30 % od kontrolní skupiny 30 %. V barvě masa nebyly prokázány statisticky
významné rozdíly (P > 0,05). U parametru vláknitost nebyly zjištěny průkazné rozdíly
(P > 0,05). Žvýkatelnost u kontrolní skupiny 30 a 60, skupiny Citrus 30 a 60 byly hodnoceny
na přibližně stejné úrovni. Ve šťavnatosti nebyly zjištěny významné rozdíly (P > 0,05).
Chuť prsní svaloviny byla průkazná ve prospěch skupiny K30. V parametru pachuti
byly zjištěny průkazné rozdíly (P < 0,05) mezi skupinou K30 a C30.
Senzorické hodnocení stehenní svaloviny
Tabulka 7 - Senzorické vlastnosti stehenní svaloviny
Skupina

K30

C60
C30
Průměr ± střední chyba průměru

Vůně

89,93 ± 0,95

*
*

*

84,36 ± 2,03
*

*

81,57 ± 2,00
*

K60
84,09* ± 1,73

Pach

98,93 ± 0,36

92,48 ± 2,43

91,02 ± 2,50

93,98 ± 1,85

Barva

83,95 ± 1,09

82,68 ± 1,07

79,56 ± 1,99

81,30 ± 1,40

Vláknitost

86,87 ± 0,87

87,71 ± 0,88

86,25 ± 1,35

87,21 ± 0,99

Žvýkatelnost

81,30 ± 1,30

80,76 ± 1,46

79,29 ± 1,43

79,50 ± 1,72

Šťavnatost

75,20 ± 1,09
*
79,79 ± 1,46

74,38 ± 1,64

70,74 ± 1,61
*
71,24 ± 2,28

71,22 ± 2,08

Chuť

75,31 ± 1,79

*

97,64 ± 0,72
92,69 ± 2,09
Pachuť
* - znamená statistický průkazný rozdíl
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*

89,05 ± 2,50

75,03 ± 1,95
95,08* ± 1,50

Nejvíce výraznou typickou vůni stehenní svaloviny získala kontrolní skupina 30,
jejíž výsledky se průkazně lišily (P < 0,05) od ostatních skupin (C30, C60 a K60). Nejlepší
hodnocení z hlediska nepřítomnosti cizích pachů bylo zjištěno u K30, od které
se prokazatelně lišila skupina C60 a C30 (P < 0,05). Dle hodnotitelů byla nejvíce typická
barva stehen u skupin C60 a K30, ale rozdíly nebyly průkazné. Vlákna stehenní svaloviny
u všech skupin měla jemnou strukturu. Skupiny mezi sebou nevykazovaly žádné průkazné
rozdíly (P > 0,05). Ve žvýkatelnosti nebyly prokázány významné rozdíly (P > 0,05).
Křehkost a měkkost tkáně po ukousnutí měla nejlepší průměr 81,30 ± 1,30 mm pro skupinu
K30 a C60 (80,76 ± 1,46 mm). Skupiny C60 a K60 dosahovaly v chuti přibližně stejných
hodnot. Nejvyššího hodnocení v případě chuti získala skupina K30 o průměrné hodnotě 79,79
± 1,46 mm. Nejvíce prokazatelná (P < 0,05) odlišnost byla mezi skupinou K30 a skupinou
C30, která byla ohodnocena průměrnou hodnotou 71,24 ± 2,28 mm. Nejméně znatelná
pachuť stehenní svaloviny byla dle posuzovatelů u kontrolní skupiny 30 % a kontrolní
skupiny 60 %. U varianty Citrus 30 %, byl zaznamenán prokazatelný rozdíl (P < 0,05) oproti
skupině Kontrola 30 % a oproti Kontrola 60 %
ZÁVĚR
Hodnocení jatečné výtěžnosti brojlerových kuřat při krmení různých typů pšenice nebylo
průkazně rozdílné a rovněž při posuzování jednotlivých deskriptorů senzorického hodnocení
ve většině případů nedosáhla kuřata krmená pšenicí Citrus lepších výsledků než skupiny
kontrolní. Pouze u parametru šťavnatosti byla průkazně nejlepší skupina kuřat krmená 60 %
pšenice Citrus.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou projektu TP IGA MENDELU v Brně 4/2015 (Využití
barevných pšenic a konopí jako funkční potraviny).
SOUHRN
Práce se zabývá významem a kvalitou drůbežího masa. Popisuje hodnocení kvality drůbežího
masa a zásady pro organoleptické hodnocení. Experiment byl uskutečněn s kohoutky
Ross 308. Kuřata byla rozdělena do 4 skupin a krmena netvarovanými krmnými směsmi,
které obsahovaly 60 % a 30 % žluté pšenice Citrus (C60 a C30) a kontrolní běžnou pšenici
(K60 a K30 skupiny). Na konci pokusu byla kuřata poražena a byla vypočtena jatečná
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výtěžnost. Nejvyšší výnos jatečně upraveného těla (vykuchané tělo bez krku, břišního tuku
a vnitřností, jako procento živé hmotnosti) byl u skupiny s 60 % pšenice Citrus (71,49 %),
stejně tak procento prsní svaloviny (23,15 %) a stehenní svaloviny (vykostěná stehenní
svalovina bez kůže jako procento živé hmotnosti – 15,88 %). Při určování vlivu krmiva
na kvalitu masa bylo provedeno senzorické hodnocení prsní a stehenní svaloviny. Lepší
senzorické hodnocení bylo v kontrolní skupině K30.
Klíčová slova: žlutá pšenice Citrus, výživa drůbeže, kvalita masa, senzorická analýza
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REOLOGICKÉ VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKY PEČIVA
NA BÁZI PŠENIČNÉ, JEČNÉ, CHIA A TEF MOUKY
RHEOLOGICAL PROPERTIES AND CHARACTERISTICS OF BREAD
BASED ON WHEAT, BARLEY, CHIA AND TEFF FLOUR
Ivan Švec – Marie Hrušková
Ústav sacharidů a cereálií, FPBT, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6
ABSTRACT
Influence of 30% or 50% of barley flour, 5% and 10% of chia or teff flour on non-fermented
wheat dough viscoelastic and viscous properties was tested by using of farinograph,
amylograph and mixolab. Within a laboratory baking trial, quality of such composite leavened
bread was evaluated, too. Addition of all three non-traditional flour types proportionally
increased farinograph water absorption (up to one-fourth); interacted with proteins of nongluten nature, dough development time as well as tolerance to overmixing were diminished to
a half in maximum. Water suspension viscosity of wheat-barley blends was significantly
higher than wheat standard one; values determined for tri-composite flour samples overcome
those values, too. Mixolab proof confirmed results of the farinograph and amylograph tests.
Worse viscoelastic properties of dough contributed to serious bread volumes diminishing,
accenting different content of barley flour (374, 233 and 199 ml/100 g for wheat, 70:30 and
50:50 wheat-barley bread, respectively). Compared teff flour effect with chia one, decrease in
bread volumes and lessening of bread vaulting was weaker. All prepared bread variants were
found to be acceptable, although partial shifts were recorded in surface colour and crust
consistency and stickiness.
Keywords: wheat composite flour, barley, chia, teff, mixolab, amylograph, bread quality
ÚVOD
Pšeničným pečivem se označuje tvarovaný pekařský výrobek vyrobený z pšeničné nebo žitné
mouky nebo jiných mlýnských obilních výrobků, přísad a přídatných látek, který obsahuje
méně než 8,2 % bezvodého tuku a méně než 5 % cukru vztažené na hmotnost obilných
produktů. Tržní druh nazývaný běžné pečivo je kypřený droždím, má zpravidla méně cukru i
tuku a z tohoto pohledu nepředstavuje i při vysokém podílu na spotřebě pekařských výrobků
významnou zdravotní hrozbu. V souladu s výživovými tendencemi je však deficitní na
vlákninu, což je důvod zvýšené spotřeby celozrnných pekařských výrobků (Dostálová et al.,
2014). Pro výrobu pšeničného pečiva jsou technologicky významné vlastnosti pšeničné

mouky, označované jako pekařsky silná. Musí mít vysoký obsah mokrého lepku s vyrovnanou
tažností a pružností. Přes bohatý sortiment odrůd tzv. potravinářské pšenice, které splňují
požadované parametry hladké mouky světlé a polosvětlé (Hrušková et al., 2011), se
reologické charakteristiky těsta upravují přídatnými látkami nebo lze využít mouky
z netradičních plodin, např. ječmene (Smrž et al, 2015). Základními složkami ječného zrna
jsou škrob a bílkoviny nelepkového charakteru. Další významnou skupinu látek tvoří
neškrobové polysacharidy, zastoupené zejména celulosou a hemicelulosami, celkově
označované jako vláknina potravy. Mezi významné složky rozpustné vlákniny potravy patří
β-(1→3)(1→4)-D-glukany (β-glukany). Nutriční přínos ječné mouky je spojen s ovlivněním
zpracovatelských charakteristik těsta i senzorického profilu finálních výrobků. V případě
pšeničného pečiva lze však typicky nahořklou příchuť ječmene hůře maskovat než u sušenek
vzhledem k nízkému obsahu cukru v základní receptuře. Pro rozšíření sortimentu běžného
pečiva lze využít i přídavky dalších netradičních semen v mletém stavu. Tef je tropická
cereálie z Etiopie. Z hlediska zastoupení minerálních látek je přínosný vysoký obsah železa,
vápníku a hořčíku. Bílkoviny zrna patří z větší části do skupiny prolaminů a vyznačují se
vyšší stravitelností, ale obsahují nízké množství lysinu jako pšenice. Chia pochází z Mexika a
zrno obsahuje 16-26 % bílkovin s příznivým aminokyselinovým složením. Z pohledu výživy
je pozitivní obsah tuku (30-34 %) s vyšším podílem nenasycených mastných kyselin (linolová
a linoleová). Semena se vyznačují také vysokým obsahem vlákniny (24-41 %).
Cílem práce bylo stanovit pekařskou kvalitu dvou připravených pšenično-ječných premixů a
jejich směsí s dvěma přídavky chia a tef mouky pomocí farinografu, amylografu a mixolabu.
Spotřebitelská jakost laboratorně připraveného pečiva byla posouzena jak objektivně, tak
senzoricky. Vícerozměrná statistická analýza byla zaměřena na možnost rozlišení vzorků
podle složení kompozitní mouky.
MATERIÁL A METODY
Pšeničná mouka hladká polosvětlá M byla vyrobena ze sklizně 2012 firmou Mlýny
J. Voženílek v Předměřicích n. L. Obsah bílkovin činil 12,2 %, hodnota Zelenyho testu 47 ml
a ČP 402 s. Ječná mouka hladká J byla získána ve spolupráci s mlýnem Křesín, obsahovala
9,23% bílkovin. Cereální premixy, označené MJ30 a MJ50, byly vytvořeny smísením obou
mouk v poměru 70:30 a 50:50 (w/w). Premixy byly obohaceny 5 a 10 % na mouku chia
celozrnných CH1 a CH2, připravených desintegrací celých bílých resp. tmavých chia pomocí
mlýnku Concept KM 5001 (původ semen Mexiko, Country Life CZ, Praha). Tef hladké

mouky T1 a T2 z firmy Tobia Teff UK (původ semen Etiopie) byly přidávány ve stejném
množství
Technologická kvalita kompozitních mouk byla pomocí farinografické a amylografické
zkoušky a porovnána s výsledky standardně provedeného mixolab testu. Metodika
laboratorního pekařského pokusu je popsána v předchozí práci (Hrušková et al., 2006).
Statistická analýza ve formě Tukeyova testu a metody hlavních komponent byla provedena
v programu Statistica 7.1 (Statsoft Inc,. Tulsa, USA).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Ječná mouka průkazně zvýšila vaznost ve shodě s přidaným množstvím – o cca 4 % a 6 % pro
MJ30 a MJ50 (Tab. 1); Rieder et al. (2012) pro premix 60:40 (w/w) stanovili nárůst o 8 %
(z 61,2 % na 69,2%). Společně s oslabením lepkové struktury se větší objem vody v pšeničnoječném těstě podílel na mírném, pro oba premixy srovnatelném snížení tolerance k přehnětení.
Chování třísložkového těsta záviselo jak na podílu ječné mouky, tak na druhu přidané
netradiční plodiny – přídavky chia i
tef sice vaznost dále zvyšovaly, ale
stupeň změknutí těsta byl ovlivněn
rozdílně. Zeslabení viskoelastických

Tab. 1 Vliv ječné, chia a tef mouky na reologické
znaky pšeničné mouky (P = 95 %)
Farinograf
Amylograf
Mouka,
přídavek

vlastností všech třísložkových těst M
dosáhlo víceméně stejné úrovně, MJ30
ovšem vyšší podíl ječné mouky vedl
k dřívějšímu uvolnění vody vázané
bílkovinami (kratší intervaly stability
těsta), která byla následně vázaná
hydroskopickými chia polysacharidy.
Důsledkem tohoto jevu je nižší
stupeň změknutí chia těst na bázi
MJ50 (Tab. 1). Tef mouka takovou
schopnost neprokázala – Alaunyte
et al. (2012) potvrzuje zeslabení
pšeničného těsta vlivem tef mouky,
pro

10%

přídavek

téměř

MJ30 + CH1-05
+ CH1-10
+ CH2-05
+ CH2-10
MJ30 + T1-05
+ T1-10
+ T2-05
+ T2-10
MJ50
MJ50 + CH1-05
+ CH1-10
+ CH2-05
+ CH2-10
MJ50 + T1-05
+ T1-10
+ T2-05
+ T2-10

Vaznost
(%)
61,6
65,5
70,6
75,1
70,8
75,2
72,1
75,9
71,2
74,9
67,1
72,1
77,0
72,2
77,0
70,8
74,9
71,1
74,6

a
b
d
f
de
f
de
fg
de
f
c
de
g
e
g
de
f
de
f

Stupeň
změknutí
(FJ)
55
60
80
120
80
100
85
100
115
130
65
65
60
50
55
90
90
105
110

ab
abc
abcd
fg
abcd
defg
bcde
defg
efg
g
abc
abc
abc
a
ab
cdef
cdef
defg
defg

Max.
viskozity
(AJ)
680
790
820
900
960
1000
990
1000
860
950
820
980
1020
960
960
900
1000
870
890

a
ab
ab
ab
b
b
b
b
ab
b
ab
b
b
b
b
ab
b
ab
ab

M - pšeničná mouka, MJ30/MJ50 - směs pšeničné

o a ječné mouky 70:30, resp. 50:50 (w/w).

CH1, CH2 - celozrnná mouka z bílých, resp. tmavých

dvojnásobek, pro 30% podíl až o semen; T1, T2 - bílá a hnědá tef mouka. Přídavky chia a
tef 5 a 10 %.
FJ, AJ – farinografické, resp. amylografické jednotky

trojnásobek (z 62 FJ na 108 FJ,
resp.

175 FJ).

Modifikace

složení

kompozitní

mouky

ukázala

na

stupeň

poškození

klesající
škrobu,

a.

viskozita

moučných suspenzí rostla až na
hranici

měřitelnosti

např.

pro

(1000 AJ

MJ30+CH2-10).

Vlastnosti suspenze závisí podle
Izydorczyk a Dextera (2008) na
molekulové hmotnosti ječných
-glukanů. Pro chia mouku je
v tomto ohledu rozhodující vyšší
obsah vlákniny potravy (ReyesCaudillo

et al.,

bobtnavost

2008)

bílkovin

a

(water-

holding capacity, Inglett et al.,
2013).

Vyšší

b.

farinografická

vaznost způsobená přítomností
tef mouky ve směsi vysvětluje
zvýšení

viskozity

suspenze

během amylografické zkoušky.
Vyšší schopnost ječné, chia a tef
mouky (ve srovnání s pšeničnou)
pevně vázat vodu se potvrdila
během první fáze mixolab testu,
který odpovídá farinografické
zkoušce – na křivkách v Obr. 1a
lze

pozorovat

ztužení

těsta

Obr. 1 Vliv ječné, chia a tef mouky (J, CH, T) na mixolab
křivku (a.) a profil (b.) pšeničné mouky. M – pšeničná mouka,
MJ50 – směs pšeničné a ječné mouky 50:50. Přídavky chia a
tef 5 a 10 %.

během hnětení, projevující se jako vyšší torzní síla (parametr C1). Snížená pekařská kvalita
bílkovin v třísložkových směsích se projevila snížením minima křivky (parametr C2, 18. min
testu). Podobné viskozitní chování lze následně sledovat pro premix MJ50 a jeho kombinace
s CH1 (parametr C4, cca 33. min testu), naopak jako odlišné směsi s T1. Podle torzní síly na
konci mixolab zkoušky (parametr C5) lze odhadnout, že v souvislosti s obsahem vody bude

pšeničné pečivo ve větší míře Tab. 2 Vliv ječné, chia a tef mouky na znaky pšeničného
Celková
přijatelnost

retrogradace než pšenično-ječné
s přídavkem

chia

a

Mouka,
přídavek

tef.

Měrný objem
(ml/100 g)

Tvar v/d
(-)

374
233
176
184
154
169
211
226
179
199
192
148
180
165
167
203
201
196
185

0,59
0,57
0,59
0,63
0,59
0,68
0,42
0,40
0,46
0,42
0,59
0,68
0,65
0,64
0,64
0,41
0,43
0,45
0,46

Zpracované profily těchto vzorků
(Obr. 1b)

zobrazují

uvedené M

skutečnosti komplexněji.
Vliv ječné mouky na měrný
objem

pečiva

byl

průkazně

negativní, neboť pečivo z MJ30 a
MJ50 dosáhlo cca 60% a 50%
objem kontrolního vzorku z M
(Tab. 2). Pšenično-ječné bulky ze
směsi 60:40 (w/w), byly charakterizovány o třetinu nižším měrným
objemem než pšeničné (350 ml
proti 544 ml, Rieder et al., 2012).

MJ30
MJ30 + CH1-05
+ CH1-10
+ CH2-05
+ CH2-10
MJ30 + T1-05
+ T1-10
+ T2-05
+ T2-10
MJ50
MJ50 + CH1-05
+ CH1-10
+ CH2-05
+ CH2-10
MJ50 + T1-05
+ T1-10
+ T2-05
+ T2-10

h
g
abcd
abcde
a
abcd
efg
fg
abcde
cdefg
bcdef
a
abcde
ab
abc
defg
cdefg
bcdef
abcde

bc
b
bc
bcd
bc
d
a
a
a
a
bc
cd
cd
bcd
bcd
a
a
a
a

Další snížení bylo zjištěno po M - pšeničná mouka, MJ30/MJ50 - směs pšeničné
zahrnutí 5 % obou chia mouk do a ječné mouky 70:30, resp. 50:50 (w/w).

nepřijatelný

vlivem

příjemný

stárnutí

přijatelný

podléhat

pečiva (P = 95 %)

b
c
b
a
a
a
b
b
b
a
c
c
c
c
c
b
b
b
a

CH1, CH2 - celozrnná mouka z bílých, resp. tmavých semen;

receptury jak v případě premixu T1, T2 - bílá a hnědá tef mouka. Přídavky chia a tef 5 a 10 %.
MJ30, tak i MJ50. Vyšší přídavky chia mouky způsobily částečné zvýšení objemu výrobků,
nárůst je však srovnatelný s přesností stanovení (13 ml/100 g). Pokles měrného objemu
výrobků s chia koresponduje s vyšším stupněm změknutí (skupina MJ30) a naopak ztužením
těsta (skupina MJ50) během farinografické zkoušky. Dopad fortifikace tef moukami byl
naopak pozitivní – velikost bulek z těchto třísložkových těst byla víceméně srovnatelná
s objemem vzorků z pšenično-ječných premixů, kladně se promítla také výše přídavku.
Vzhledem k uvedené opakovatelnosti stanovení měrného objemu lze v případě skupiny MJ30
odlišit pečivo s T1 od vzorků obsahujících T2. Tvar pečiva se podle výsledků ANOVA lišil
méně, vyšší klenutost mělo jednoznačně pečivo s chia než z obou premixů nebo s tef
(mediány 0,64, 0,58 a 0,43). Podle výsledků práce Rieder et al. (2012) 40% podíl ječné
mouky statisticky neprůkazně ovlivnil tvar bulek (0,60 pro pšeničné, 0,58 a 0,63 pro
pšenično-ječné pečivo s waxy a normálním škrobem). Studie Alaunyte et al. (2012) potvrzuje
srovnatelnost měrného objemu pečiva obsahujícího 10 nebo 20 % tef mouky s pšeničným
standardem (3,46 ml/g a 3.22 ml/g proti 3.54 ml/g). Celková senzorická přijatelnost výrobků

byla částečně poznamenána charakteristickou ječnou příchutí, kterou lépe maskovaly
přídavky tef než chia mouky (Tab. 2). Metoda hlavních komponent umožnila průkazně odlišit
vzorky M od dvojice premixů MJ30-MJ50 a také podskupiny s chia resp. tef moukou bez
ohledu na podíl ječné mouky ve směsi (bude diskutováno na posteru).
ZÁVĚR
Pekařská kvalita pšenično-ječných premixů byla negativně ovlivněna zeslabením lepkové sítě,
zjištěné shodně během farinografického a mixolab testu. Vysoká absorpční kapacita chia a tef
polysacharidů změnila průběh reologických křivek a odlišná stabilita stejně jako stupeň
změknutí těsta se projevily ve výsledku pekařského pokusu. Ječná mouka v receptuře kvalitu
pečiva podle předpokladu snížila. Přídavky chia do navržených premixů zhoršily objem a
zvýšily klenutost bulek, pro výrobky s tef byl zaznamenán obrácený trend. Obě netradiční
plodiny částečně maskovaly charakteristickou ječnou příchuť, vyšší podíl vlákniny se projevil
mírně hutnější a lepivou střídou.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla řešena v rámci grantu QI 111 B053 New Food, NAZV, Česká republika.
SOUHRN
Cílem práce je popsat vliv 30 % nebo 50 % ječné mouky, 5 % a 10 % chia a tef mouky na
viskoelastické a viskozitní vlastnosti nefermentovaného pšeničného těsta (farinograf,
amylograf, mixolab) a na kvalitu pečiva z laboratorního pekařského pokusu. Přídavky všech
tří netradičních surovin zvýšily farinografickou vaznost až o čtvrtinu; vyšší podíl vody a
přítomnost nelepkových bílkovin se projevily zkrácením doby vývinu těsta a snížením
tolerance k přehnětení až na polovinu. Viskozita vodné suspenze pšenično-ječných směsí byla
významně vyšší než pro kontrolní vzorek, další zvýšení způsobil přídavkem chia i tef mouky.
Komplexní měření na mixolabu uvedená pozorování potvrdila. Horší viskoelastické vlastnosti
těsta se promítly do výrazného snížení měrného objemu pečiva v závislosti na podílu ječné
mouky (374, 233 a 199 ml/100 g pro pšeničné a pšenično-ječné pečivo 70:30 a 50:50). Další
mírnější snížení měrného objemu a zhoršení klenutosti výrobku bylo zaznamenáno pro
výrobky obohacené tef moukou. Senzorické profily všech připravených variant byly
vyhodnoceny jako přijatelné, modifikace receptury se nejvíce podílely na částečné změně
barvy kůrky, konzistence a lepivosti střídy při konzumaci.

Klíčová slova: kompozitní pšenično mouka, ječmen, chia, tef, mixolab, amylograf, kvalita
pečiva
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EVALUATION OF SELECTED PARAMETERS OF MILK YIELD BY TSIGAI
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ABSTRACT
In this work is described selected parameters which affect milk production. The study was
performed in the selected herd of purebred Tsigai ewes (231 animals). Regular milk yield
recording was performed during the morning milking in around the middle of April, May and
June. Milk samples were analyzed for basic milk composition (fat, protein and lactose) and
somatic cells count. According to animals, the dairy ewes were divided into the four groups
on the basis of individual SCC (G 1 = SCC<100×103cells.ml-1, G 2 = SCC between 100400×103cells.ml-1, G 3 = SCC between 400-700×103cells.ml-1, G 4 = SCC>106 cells.ml-1 to
study the frequency of distribution of animals in selected group of ewes throughout
experimental period. We have not created group with SCC between 700-1000×103 cells.ml-1
because there would not be sufficient number of animals. The average daily milk production
in selected herd of Tsigai was 614.51 ml, equivalent to 95.65 liters for a normalized lactation.
We reached the highest daily milk production in April 779 ml and the highest content of fat
and protein in May, while milk production was lower by only 30 ml. We conclude that the
protein content of milk was over 6% within each division, whether by order of lactation,
season or somatic cells count, except of June (5.98%). We found a tendency to lower milk
production by a higher SCC. With the increasing SCC decreased lactose content from 4.66%
(G 1 ) to 4.27% (G 4 ) and there is a need for performing bacteriological examination in milk.
Keywords: ewes, milk yield, milk composition, SCC

ÚVOD
Chov malých prežúvavcov na Slovensku má bohatú históriu. Napriek tomu toto odvetvie vždy
patrilo k okrajovým odvetviam živočíšnej výroby. Chov malých prežúvavcov má okrem
produkčnej funkcie oveľa väčší význam v oblasti mimoprodukčnej, ako faktor pozitívne
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ovplyvňujúci životné prostredie a kultúrny ráz vidieka, čo je v súčasnosti v intenciách trvalo
udržateľného poľnohospodárstva a rozvoja vidieka mimoriadne dôležité (Margetín et al.,
2013a). Ovčie mlieko sa na Slovensku používa hlavne na výrobu syra. Aj keď počet
somatických buniek sa nepovažuje za faktor ovplyvňujúci cenu mlieka, je tiež dôležitým
faktorom, ktorý určuje jeho úžitkovosť a kvalitu konečného produktu (Oravcová et al, 2007;.
Margetín et al, 2013b.). Selekcia na dojivosť, mliečne zložky a zdravotný stav ovčieho
vemena, môže mať vplyv na ďalšie zlepšenie úžitkovosti tradičných slovenských plemien
miestneho pôvodu, t.j. cigája a zošľachtená Valaška. U mliekového dobytka je detekcia
subklinickej mastitídy na základe počtu somatických buniek (PSB) bežnou praxou. Pred
dojením oviec sa používa zriedka vhodná metóda pre detekciu subklinickej mastitídy (NK
testu, Kalifornia mastitíd test - CMT, Whiteside test - WST), hoci ich použitie sa všeobecne
odporúča (Bergonier et al, 2003; Špánik et al.,. 1996). U dojných oviec sa fyziologické
a patologické hranice PSB pohybujú od 0,25 do 1,0 x 106 buniek×ml-1, (Ariznabarreta et al.,
2002). U oviec a kôz sú mastitídy hlavným dôvodom k vyradeniu z dôvodu hygienických
problémov, ktoré sa vyskytujú predovšetkým v priebehu prvých 2-3 mesiacov laktácie
(Bergonier et al, 2003, Leitner et al, 2008).
Berthelotet al. (2006) odporúča, aby sa považovalo vemeno za zdravé, keď je každý PSB nižší
ako 0,500 x 106 buniek×ml-1 a infikované ak aspoň dve individuálne PSB sú vyššie ako 1
alebo 1,2 milióna buniek×ml-1. Arias a kol. (2012) zistili, že dojivosť Manchega oviec bola
vždy vyššia pre ovce s PSB≤300×103 buniek×ml-1, ako pre tie, ktoré mali PSB>300×103
buniek×ml-1. Subklinická mastitída by sa mala pokladať za jednu z hlavných príčin v prípade
zníženej produkcie mlieka u stád bahníc (Fragkou et al., 2014). Najčastejšími pôvodcami
subklinickej mastitídy sú, koaguláza-negatívne stafylokoky, ktoré sa často vyskytujú na koži
vemena (Contreras et al., 2007). Väčšina oviec mastitídu dostane pred koncom laktácie
(na začiatku obdobia zasušenia), a tiež počas obdobia odchovu jahniat (Albenzio et al., 2003;
Bergonier et al., 2003; Contreras et al., 2007).
Cieľom nášho príspevku bolo štúdium vybraných parametrov s vplyvom na mliečnu
úžitkovosť u cigáje počas jednej laktácie.
MATERIÁL A METÓDY
Mliečnu úžitkovosť sme sledovali vo vybranom stáde čistokrvných bahníc plemena cigája
(231 zvierat). Ovce boli strojovo dojené dvakrát denne po odstavení jahniat na začiatku apríla.
Pravidelne sme zaznamenávali dojivosť v priebehu ranného dojenia v polovici apríla, mája
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a júna. Jednotlivé vzorky mlieka sme získali z celého pôdoja ako priemernú vzorku. Vzorky
mlieka z každého vemena sme previezli do certifikovaného Centrálneho laboratória
Plemenárskych služieb š.p., Bratislava. Vzorky mlieka sa analyzovali na základné zložky
mlieka (tuk, bielkoviny a laktóza) a počet somatických buniek (PSB). Základné zloženie
mlieka sa robilo pomocou MilkoScanu FT120 (Foss, Hillerød, Dánsko) a počet somatických
buniek pomocou Fossomatic 90 nástroj (FossElectric, Hillerod, Dánsko), po tepelnom
ošetrení pri 40°C počas 15 minút. Bahnice sme rozdelili do štyroch skupín na základe
individuálneho PSB (G 1 =PSB<100x 103buniek×ml-1, G 2 =PSB medzi 100 až 400x103
buniek×ml-1,

G 3 =PSB

medzi

400-700×103buniek×ml-1,

G 4 =PSB>106buniek×ml-1.

Nevytvorili sme skupinu PSB medzi 700-1.000x103buniek×ml-1, pretože by nemala
dostatočný počet zvierat. Dané parametre sme skúmali v závislosti od poradia laktácie (prvej
a druhej), mesiaca odberu (vzorkovacie obdobie - apríl, máj, jún) a dojivosti a zloženia (tuk,
bielkoviny a laktóza). Štatistická analýza bola vykonaná pomocou SAS/STAT 9.2 (PROC
Mixed, 2009).

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Priemerná denná produkcia mlieka bahníc bola 614,51 ml v sledovanom stáde cigájok,
čo zodpovedá 95,65 l pre normovanú laktáciu. Dojivosť je o 20% nižšia ako špecifikuje
štandard plemena cigája (ZCHOK, 2014). Ovce na 1.laktácii dosiahli 654,84 ml priemernej
dennej produkcie mlieka, a na druhej 574,18 ml. Aj keď ovce na 2. Laktácii mali nižšiu
produkciu mlieka o 12% dosiahli vyšší obsah tuku a bielkovín (tab. 1). Pozorovali sme nižší
obsah tuku, ale vyšší obsah bielkovín v porovnaní s autormi Oravcová et al. (2007).
Z dostupných publikácií autorov Špánik et al. (1996), Margetín et al. (1998) a Oravcová et al.
(2005), ktorí skúmali zloženie mlieka plemena cigája v slovenských chovoch, zistili pozitívny
trend zvyšujúcej sa produkcie mlieka. V porovnaní s našimi výsledkami sme zistili najvyššiu
dennú produkciu mlieka v apríli 779 ml (tab. 2). Okrem toho, sme pozorovali najvyšší obsah
tuku a bielkovín v máji, hoci priemerná denná produkcia mlieka bola nižšia len o 30 ml,
v porovnaní s aprílom. Zistili sme, že obsah bielkovín v mlieku je viac ako 6%, v každej
sekcii. V porovnaní s kolektívom Antoniča et al. (2013), sme dosiahli v apríli vyššiu dennú
dojivosť a obsah zložiek, okrem laktózy (0,5% menej). Túto situáciu si vysvetľujeme
zvýšeným počtom somatických buniek. PSB sa pomaly znižuje, čo bolo pravdepodobne
spôsobené adaptáciou oviec na strojové dojenie.
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Tabuľka 1 Sledované parametre v závislosti na poradí laktácie
Laktácia
Prvá (n=87)

Druhá (n=144)

priemer Štan.odchýlka. priemer Štan.odchýlka
Ml. úžitkovosť (ml)

654,84

46,08

574,18

38,00

Tuk (%)

7,69

0,15

7,78

0,13

Bielkoviny (%)

6,00

0,07

6,21

0,06

Laktóza (%)

4,44

0,03

4,37

0,03

logPSB

5,18

0,07

5,12

0,06

PSB sa používa na posúdenie zdravotného stavu vemena kráv, oviec alebo kôz. Medzi
skupinami oviec na prvej a druhej laktácii sme pozorovali minimálne rozdiely (tab. 1).
V závislosti na ročnom období, sme zistili štatisticky významné rozdiely medzi aprílom
a júnom, a májom a júnom (tab. 2). V apríli mohol nastať zvýšenie počtu somatických buniek
zo stresu odstavu jahniat, začiatku strojového dojenia a zmene mikrobiálneho zloženia
prostredia oviec vyhnaním na pastvu.
Tabuľka 2 Sledované parametre v závislosti na ročnom období
Obdobie (mesiac)
Apríl

Máj

Jún

priemer Št.odch. priemer Št.odch.. priemer Št.odch. Preukaznosť
Ml.

úžitkovosť

(ml)

779+++

88,00

749+++

88,00

547+++

85,00

1:3, 2:3

Tuk (%)

7,75+++

0,42

8,64+++

0,41

8,26+++

0,40

1:2, 1:3

Bielkoviny (%)

6,16+

0,14

6,17+

0,14

5,98+

0,14

1:3, 2:3

Laktóza (%)

4,47+++

0,08

4,32+++

0,08

4,56+++

0,08

1:2, 2:3

logPSB

5,51+++

0,21

5,48+++

0,21

4,79+++

0,20

1:3, 2:3

Legenda: +++ P<0.0001; + P<0.05
V tabuľke 3, boli zvieratá rozdelené do skupín podľa PSB. Zistili sme tendenciu k nižšej
produkcii mlieka s vyšším PSB. S rastúcim PSB sa znížil obsah laktózy z 4,66% (G 1 )
na 4,27% (G 4 ). Tento jav bol tiež štatisticky významný. Znížený obsah laktózy sa vzťahuje
k výskytu mastitídy. Pre jednotlivé zvieratá najlepší prístup k hodnoteniu PSB poskytol
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Berthelot et al. (2006). Uvedený autor navrhol, že hodnoty pod 0,5 x 106 buniek×ml-1
poukazujú na zdravé vemeno a hodnoty nad 1,0 x 106 buniek ml-1 indikujúvemeno s klinickou
alebo subklinickou mastitídou. Navyše tu nie je potrebné vykonávať súčasne bakteriologické
vyšetrenie vzoriek mlieka pre potvrdenie problému. Hodnoty medzi 0,5 x 106 a 1,0 x 106
buniek×ml-1, podľa týchto autorov, indikuje "podozrenie na chorobu", a preto je potrebné
spraviť bakteriologické vyšetrenie v mlieku.
Tabuľka 3 Mliečna úžitkovosť a zloženie mlieka podľa PSB
Skupina PSB
G 1 (1), n=81

G 2 (2), n=100

G 3 (3), n=21

G 4 (4), n=29

priemer Št.odch. priemer Št.odch. priemer Št.odch. priemer Št.odch..
Ml.
úžitkovosť
(ml)

744

90

754

84

593

96

674

96

Tuk (%)

7,68

0,42

8,00

0,39

8,13

0,46

7,71

0,46

6,03

0,15

6,05

0,14

6,14

0,16

6,19

0,16

4,66+++

0,08

4,50+++

0,08

4,38+++

0,09

4,27+++

0,09

Bielkoviny
(%)
Laktóza
(%)

Legenda: G 1 = Skupina 1 (PSB <100×103 buniek.ml-1), G 2 = (PSB medzi 100-400×103 buniek.ml-1), G 3 = (PSB
medzi 400-700×103 buniek.ml-1 and G 4 = (PSB >106 buniek.ml-1), P<0.0001 medzi 1:2, 1:3, 1:4, 2:4.

ZÁVER
Z tohto stáda čistokrvných cigájok malo 78% bahníc PSB pod 400×103 buniek×ml-1. Tento
PSB indikuje dobrý zdravotný stav sledovaných bahníc, z ktorých bolo na druhej laktácii 62%
oviec. Aj keď priemerná denná produkcia mlieka bola 614,51 ml, čo zodpovedá 95,65 l
pre normovanú laktáciu, s dosiahnutým priemerným obsahom bielkovín nad 6,0%. Zistili sme
tendenciu nižšej produkcie mlieka s vyšším PSB. S rastúcim PSB sa znižuje obsah laktózy
z 4,66% (G 1 ) na 4,27% (G 4 ). Znížený obsah laktózy poukazuje na výskyt mastitídy
a je potrebné spraviť bakteriologické vyšetrenie vzorky mlieka. Je potrebné viac sledovať
vzťahy medzi výškou PSB a výskytom mikroorganizmov pre lepšie pochopenie dôvodov
fyziologických a patologických hodnôt PSB vo vemene bahníc.
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SÚHRN
Cieľom nášho príspevku bolo štúdium vybraných parametrov s vplyvom na mliečnu
úžitkovosť u plemena cigája počas jednej laktácie (231 zvierat). Ovce boli strojovo dojené
dvakrát denne po odstavení jahniat na začiatku apríla. Pravidelne sme zaznamenávali dojivosť
v priebehu ranného dojenia v polovici apríla, mája a júna. Vzorky mlieka z každého vemena
sme previezli do certifikovaného Centrálneho laboratória Plemenárskych služieb š.p.,
Bratislava. Na analýzu PSB a základných zložiek. Bahnice sme rozdelili do štyroch skupín
na základe individuálneho PSB (G 1 =PSB<100x 103buniek×ml-1, G 2 =PSB medzi 100
až 400x103 buniek×ml-1, G 3 =PSB medzi 400-700×103buniek×ml-1, G 4 =PSB>106buniek×ml-1.
Z tohto stáda čistokrvných cigájok malo 78% bahníc PSB pod 400×103 buniek×ml-1. Tento
PSB indikuje dobrý zdravotný stav sledovaných bahníc, z ktorých bolo na druhej laktácii 62%
oviec. Aj keď priemerná denná produkcia mlieka bola 614,51 ml, čo zodpovedá 95,65 l
pre normovanú laktáciu, s dosiahnutým priemerným obsahom bielkovín nad 6,0%. Zistili
sme tendenciu nižšej produkcie mlieka s vyšším PSB. S rastúcim PSB sa znižuje obsah
laktózy z 4,66% (G 1 ) na 4,27% (G 4 ). Znížený obsah laktózy poukazuje na výskyt mastitídy
a je potrebné spraviť bakteriologické vyšetrenie vzorky mlieka.
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Termín řešení projektu: 01. 10. 2009 - 30. 09. 2012
Koordinátorka projektu: doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.
Partneři projektu:
• Mendelova univerzita v Brně
• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
• Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. (Rapotín),
• Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. (Praha).
Projekt je zaměřený na rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především
studentů a výzkumných pracovníků.
Cílem projektu je:
o kontinuální a nadstavbové vzdělávání perspektivních a vedoucích pracovníků
výzkumu, vývoje a inovací, přednášková a školící činnost prostřednictvím konsorcia
(organizace navrhovatelů projektu), zlepšení informovanosti, propagace
a popularizace spotřeby mléka a mléčných výrobků.
Klíčové aktivity po zahájení projektu:
o Vzdělávání pracovníků vývoje a inovací v laboratořích pro kontrolu složení
a vlastností mléka pro zvýšení konkurenceschopnosti oboru (VÚCHS).
o Vzdělávání v oblasti výzkumu, vývoje, inovace výroby a zpracování mléka, zlepšení
kvalifikace vysokoškolských studentů, doktorandů a dalších profesních pracovníků
v mlékařském oboru (MENDELU).
o Vzdělávací program v oblasti produkce a zdravotní nezávadnosti mléka (JČU).
o Vzdělávací program v oblasti mlékárenských technologií, laboratorních metod
a produkce zdravých a bezpečných potravin (VÚM).
o Vzdělávání perspektivních a kvalifikovaných vedoucích, výzkumných, vývojových
a inovačních pracovníků v mlékařském oboru za účelem růstu vzdělanosti a pro
zvýšení jeho konkurenceschopnosti včetně popularizace spotřeby mléka (MENDELU)
o Vzdělávání lektorů na zahraničních, špičkových mlékařsko-analytických pracovištích
o Tvorba edukativního DVD (JČU).
o Webová podpora projektu (MENDELU).
http://www.mlekarstvi.cz
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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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REGIONÁLNÍ POTRAVINA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2014
Tisková zpráva – (Brno, 31. srpna 2014) Náměstek ministra zemědělství Martin Žižka
a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes předali ocenění Regionální potravina
devíti produktům z Jihomoravského kraje v rámci Jihomoravských dožínek. Tuto prestižní
značku uděluje již pátým rokem Ministerstvo zemědělství nejlepším výrobkům od malých
a středních regionálních producentů ve 13 krajích Čech a Moravy.
„Značka Regionální potravina se po letošním pátém ročníku těší velkému zájmu ze strany
výrobců i spotřebitelů. Jde totiž o ty nejkvalitnější výrobky s ojedinělou chutí a vazbou na
místní kraj. Ministerstvo zemědělství vede intenzivní dialog se zástupci obchodníků, aby na
pulty svých prodejen zařazovali co nejvíce regionálních produktů,“ říká ministr zemědělství
Marian Jurečka.
V Jihomoravském kraji porota vybírala ze 147 přihlášených výrobků od 51 středních
a malých producentů. „Nejsilnější zastoupení měly letos kategorie Masné výrobky tepelně
opracované a Pekařské výrobky včetně těstovin,“ upřesňuje Jaromír Musil z Regionální
agrární komory Jihomoravského kraje, která soutěž v regionu organizuje.
Výrobky hodnotila osmičlenná komise tvořená zástupci Ministerstva zemědělství, krajského
úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské
inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.
Slavnostní ceremoniál předávání certifikátů a památečních plaket byl součástí celodenní
oslavy letošní úrody a sklizně – Jihomoravských dožínek, které společně pořádá
Jihomoravský kraj, Město Brno, Regionální agrární komora, Sdružení přátel folkloru v Brně
a Augustiniánské opatství na Starém Brně.

Značku Regionální potravina Jihomoravského kraje 2014 obdržely tyto výrobky:
Kategorie

Oceněný výrobek a výrobce

1

Masné výrobky tepelně opracované včetně
uzených mas

Hadačova nožka
HADAČ a ZAPLETAL, s.r.o.

2

Masné výrobky trvanlivé

Rostěnický Divočák
ROSTĚNICE, a.s.

3

Sýry včetně tvarohu

Kozí tvarohové žervé Sedlák
Eva Sedláková

4

Mléčné výrobky ostatní

Horácké máslo
Mlékárna Olešnice, RMD
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5

Pekařské výrobky včetně těstovin

Kloboucký rohlík
Pekařství Křižák s.r.o.

6

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

Hoblinka
Ing. Václav Labský

7

Alkoholické a nealkoholické nápoje

Višňové
VINAŘSTVÍ CHATEAU
LEDNICE a.s.

8

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě

Horňácké patizonky
Horňácká farma s.r.o.

Ostatní

Pstruh duhový – uze

9
O Regionální potravině

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu
malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky.
Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina čtyři roky na obalu
výrobku.
Podrobné
informace
o
soutěži
můžete
najít
na
webových
stránkách www.regionalnipotravina.cz.

Kontakt na regionálního koordinátora soutěže:
Ing. Jaromír Musil, Ph.D., ředitel Regionální agrární komory JMK, tel: 607 612 772,
e-mail: rak@rakjm.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-a-potraviny.html

http://www.vyzivaspol.cz
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