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ťfVQD

Předkládáme sborník přednášek ze III. semináře o využití ionizujícího záření

při ošetřování potravin a krmiv, který se konal dne 1. 11. 1984 ve Fyziologickém

ústavu ČSAV v Praze.

Tento seminář byl, stejně jako předchozí, organizován společně Fyziologic-

kým ústavem a Československou komisí pro atomovou energii s cílem jednak umožnit od-

borníkům pracujícím v této oblasti diskusi dosavadních výsledků jak výzkumu, tak

praktických aplikací radiačních technologií a srovnání situace v ČSSR se současnými

trendy v zahraničí a jednak informovat širokou odbornou veřejnost z oblasti potravi-

nářského průmyslu, zemědělství, zdravotnictví a biomedicínského výzkumu o možnostech,

které jim ionizující záření může nabídnout.

Semináře se zúčastnilo 73 pracovníků a bylo předneseno 8 referátů, které spo-

lečně se širokou diskusí dobře splnily záměry organizátorů a doufáme, že i předsta-

vy všech účastníků jednání.

Přesto že semináře nejsou rozhodující podmínkou rozvoje technologií, věříme,

že mohou napomoci uplatnění všeho toho, co pokládáme na možnostech využití ionizují-

cího záření za slibné. Reálnost těchto představ prověří praxe, stejně jako je musela

prověřit všude tam v zahraničí, kde tyto technologie jsou v současné době rozvinutěj-

ší do průmyslového měřítka než v ČSSR.

Závěrem bych rád poděkoval organizátorům semináře a předsedům jednání MVDr.

P. Klírovi, CSc. a Ing. Z. Schweinerovi, CSc., všem účastníkům a přednášejícím za

úspěšný průběh jednání a plodnou diskusi a pracovníkům vydavatelského úseku ÚISJP

Zbraslav za péči, kterou věnovali vydání tohoto sborníku.

Tomáš H a n i š



ČINNOST ČSKAE V OBLASTI VYUŽITÍ IONIZUJÍCÍHO ZŽŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

A POTRAVINÁRSKOM PROMYSLU

Z. Schweiner, Československá komise pro atomovou energii

Před rokem r.a stejnojmenném semináři můj kolega dr. Horáček hovořil o koncepci

rozvoje radiačních technologií v oblasti potravin a zemědělských produktů a uvedl,

že ČSKAE zpracovala koncepční materiál s názvem "Návrh účasti ČSKAE při zabezpečení

programu biotechnologií, zemědělsko potravinářského programu a aplikace moderních

metod humánní a veterinární medicíny v ČSSR". Na základě projednání tohoto návrhu ve

vedení ČSKAE bylo přijato usnesení, formulující další aktivitu ČSKAE v této oblasti.

V současné době ČSKAE tento program plní a chtěl bych ve svém příspěvku stručně uvést

dosavadní a plánované akce a jednání.

Předsedou ČSKAE byla nabídnuta náměstkovi ministra zemědělství a výživy spolu-

práce ČSKAE a podřízených organizací na zajištování výsledků jaderného programu v ze-

mědělské praxi, zejména v intenzifikaci živočišné výroby. Na základě jednání s MZVž

bylo upřesněno zadání nového státního víkolu "vývoj a klinické ověřování RIA souprav

pro lékařské použití.

ČSKAE vyzvala v r. 1983 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně, který

byl v minulosti koordinačním pracovištěm státního úkolu v oblasti jaderných metod

v zemědělství, aby vypracoval na základě současných zkušeností a potřeb rezortu ze-

mědělství a výživy návrh na eventuální nový úkol státního plánu technického rozvoje,

který by řešil problematiku využití radionuklidových metod v zemědělství. Výzkumný

ústav veterinárního lékařství připravil stručný náraět na státní úkol, v kterém na-

vrhoval řešit tyto dílčí oblasti:

a/ mutační šlechtění zemědělských plodin a ovocných stromů

b/ vývoj a ověřování nových RIA metod

c/ radiační hygienizaci krmiv a surovin živočišného původu

d/ radiační ošetření v potravinářském průmyslu

e/ metody aktivační analýzy v potravinářském průmyslu.

K tomuto námětu se vyjádřila kladně čs. akademie zemědělská. Ministerstvo země-

dělství a výživy podtrhlo zejména důležitost oblastí ad a/ b/ d/, avšak nesouhlasilo

s tím, aby se VŮVL ujal koordinace státního úkolu. Protože MZVž neurčilo jiné praco-

viště, snažila se ČSKAE o zařazení těchto námětů do jiných úkolů v rámci jaderného

programu, což se z větší části -podařilo vyřešit.

Ve zprávě o stavu zavádění radionuklidových metod v zemědělství, kterou projed-

nalo vedení ČSKAE v říjnu 1984, se konstatuje, že současný stav v zajištění využití

radionuklidových metod v zemědělství je následující:

V rámci nového státního vědeckotechnického programu P 15 "Radionuklidy a pří-

strojová jaderná technika" bude řešen v období 1985-87 výše uvedený úkol zabývající

se výzkumem a vývojem radioimunologických souprav pro veterinární medicínu a hygienu

potravin, vyřešením tohoto úkolu a zavedením jeho výsledků do praxe by mělo být k dis-

pozici 6 RIA souprav v letech 1987-88.

Dalším úkolem, který se zabývá problematikou využití radionuklidů v zemědělství,

je úkol "Využití ionizujícího záření v chemických a biologických systémech". Tento

úkol bude řešen v letech 1985-87 jako rezortní úkol CSKAE a bude řešit dvě problema-

tiky. Dílčí úkol 01 se bude zabývat vývojem Rizobinu s radiačně sterilizovaným nos-

ným substrátem, se zvětšeným množstvím buněk rhisobií v jednotce objemu substrátu.

Výsledky výzkumu bude realizovat podnik Oseva.



Dílčí úkol O2 se bude zabývat vývojem technologie asanace ozářením u výrobků dochá-

zejících do Balíren obchodu, které jsou kontaminovány škodci nebo mikroorganismy.

Závěrem je možno říci, že na období 8. PLP navrhuje ÍSKAE relativně široký pro-

gram vývoje metod využití radionuklidů v zemědělství. Mimo úkoly státního a rezort-

ního plánu, které řeší přímo podřízené organizace ČSKAE, se bude ČSKAE také podílet

na programu rozvoje biotechnologií, bude poskytovat ozařovací služby pro různé úkoly

ČSAV a jiných organizaci, dodávky značených sloučenin, přístrojové vybavení atd.

Chtěl bych znovu opakovat naše loňská slova, že ČSKAE vždy vítala a uvítá kaž-

dou iniciativu při prosazování aplikací nukleárních metod v národním hospodářství.



NÁVRH RADIAČNÍ HYGIENIZACE DOV/CZENŽ RYBÍ MOUČKY

K. Vacek, ťTstav jaderného výzkumu, Rež

J. Rejholec, Státní veterinární ústav, Terezín

1. Úvod

Krmné směsi monogastrických hospodářských zvířat musí obsahovat bílkoviny živo-

čišného původu. Jejich hlavními představiteli jsou rybí moučka, masokostní moučka

a výrobky z krve.

Československé zdroje krmných živočišných bílkovin potřeby krmivářského průmys-

lu nepokrývají a proto se především rybí moučka dováží v ročním objemu asi 50 000 tun.

Dovážená rybí moučka bývá kontaminována zárodky, které jsou schopny vyvolat ne-

bezpečná onemocnění. V případě velkochovů hospodářských zvířat je takováto infekce

často spojena se značným rizikem, finančními ztrátami a může dojít i k ohrožení lid-

ské populace. Typickým příkladem je výskyt Salmonell v dovážené rybí moučce-

Spoluprací Státního veterinárního vístavu v Terezíně a Ústavu jaderného výzkumu

v Řeži vznikla studie o možnosti hygienického zabezpečení dovážené rybí moučky na

příkladě radiační devitalizace Salmonell /I/. Součástí studie je technicko-ekonomic-

ké hodnocení svědčící o realizovatelnosti a finanční výhodnosti radiačního způsobu

v československých podmínkách. V případě hygienizace celého, ročně dováženého množ-

ství rybí moučky 5O 000 tun pak úplné /investiční a provozní/ náklady na radiační

hygienizaci dávkou 4 kJ/kg pomocí urychlovače elektronů dosahují hodnot kolem

18,- Kčs/tunu. Je to méně než 5 % nákladů na hygienizaci tepelnou /400,- Kčs/tunu/

prováděnou asanačními ústavy.

Cílem tohoto návrhu je stručně zhodnotit ekonomickou efektivitu a návratnost

vložených prostředků v případě vybudování radiačně hygienizačního zařízení a skladu

na půlroční objem tj. 25 000 tun dovážené rybí moučky.

2. Ekonomická efektivita radiační hygienizace rybí moučky

Rybí moučka se do ČSSR dováží převážně po železnici z přístavů v NSR. Lodní do-

prava po Labi, podstatně lacinější, je využívána minimálně. Pro efektivnější využití

vodní cesty by bylo vhodné vybudovat v některém labském přístavu silo na půlroční

potřebu dovážené rybí moučky 25 000 tun.

Před uskladněním v tomto silu by rybí moučka prošla radiační hygienizaci pod

urychlovačem elektronů, což by zajistilo její nezávadnost z hlediska patogenní kon-

taminace. Náklady na takový komplex se skládají z nákladů na výstavbu sila a ozařov-

ny vybavené sovětským urychlovačem elektronů typu ELV-2, případně ELV-4.

Dle sdělení projektového vítvaru oborového ředitelství Zemědělského zásobování

a nákupu se náklady na stavbu sila o dané kapacitě pohybují kolem 1 300,- Kčs na

1 uskladněnou tunu. Výstavba sila by představovala částku 32 500 000,- Kčs. Náklady

na výstavbu ozařovny představují v současnosti částku 5 900 000,- Kčs na urychlovač

a 1 500 000,- Kčs na budovu urychlovače včetně strojního zařízení, tedy celkem

7 400 000,- Kčs. Celkové náklady na výstavbu tohoto komplexu by dosáhly 39 900 000,-

Kčs. Z důvodů růstu cen stavebních prací, strojů a zařízení je účelné pro reálné

úvahy celkovou výši nákladů nejméně o 10 % zvětšit a zaokrouhlit na 44 000 000,- Kčs.

Cena za 1 tunu rybí moučky se na světových trzích pohybuje kolem 450,- US dola-

rů. Roční objem dovozu tedy vyžaduje částku 22 500 000,- US dolarů. Cena rybí moučky



v závislosti na mnoha faktorech /nabídka a poptávka, roční období, teritorium atd./

kolísá nejméně o - 10 %. Při vhodně prováděném nákupu a využití levné vodní přepra-

vy je možno očekávat nejméně 10 % úspory, což představuje částku 2 25O OOO,- US do-

larů a s použitím přepočtu 1 US dolar - 13,- Kčs roční úspory 29 250 000,- Kčs.

Celkové náklady investiční 44 000 OOO,- Kčs a roční provozní náklady urychlova-

če /38O 000,- Kčs/ představují částku 44 380 000,- Kčs. Při roční úspoře 29 250 000,-

Kčs získáme návratnost investic rovnou 44 380 OOO,-/29 250 000,- - 1,51 roku.

Ekonomická efektivnost vypočítaná jako podíl úspor za 10 let /292 500 OOO,- Kčs/

a celkově vynaložených nákladů za 10 let /investiční 44 000 OOO,- Kčs + provozní

3,800 000,- Kčs - 47 800 000,- Kčs/ vykazuje 6,12 Kčs na 1 Kčs vynaložených nákladů.

Údaje jsou shrnuty v tabulce I.

3. Závěr

Uvedené úvahy dokumentují, že výstavba komplexu sila rybí moučky s radiační hy-

gienizací se jeví ekonomicky velmi slibnou a zasluhuje další pozornosti. Řada fakto-

rů, které nejsou přesně známy, nebo je nelze zatím odhadnout, může poněkud ovlivnit

vypočtené hodnoty. Nelze však očekávat, že by došlo ke změnám oběma směry, které by

se odlišovaly o více než 20 - 30 % od uvedených hodnot. Navíc je z literatury známo,

že zářením se rozkládají některé nežádoucí látky jako např. polychlorované difenyly.

Před zahájením vlastní realizace je nutno dokončit laboratorní výzkum a provést

poloprovozní ověření na urychlovači v ÚJV Rež.

Za zmínku ještě snad stojí, že radiační hygienizace potravin začíná být celosvě-

tově rychle se rozvíjejícím odvětvím, protože je usnesením expertů Mezinárodní agen-

tury pro atomovou energii a Světové zdravotnické organizace zařazena do fyzikálních

metod, pokud se užívají dávky do 10 kJ/kg. Hlavní příčina rychlého rozvoje radiační

hygienizace tkví v růstu cen za energie nutné k běžným metodám konzervace a v zákazu

řady chemických konzervačních a dezinfekčních prostředků.

V SSSR se kupř. již několik let užívá v oděsském přístavu hygienizace importo-

vaného obilí pomocí urychlovačů elektronů, aby se zabránilo zavlečení škodců a cho-

rob.

Literatura

1. REJHOLEC, J., VACEK, K., BRANDEJSKÁ, I., MOLLEROVÁ, I.: Hygienizace rybí moučky

ionizujícím zářenímj Sborník semináře Fgťf ČSAV 1983. ed. ÚISJP Praha-Zbraslav,

1984, str. 39
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Tabulka 1 Ekonomické hodnocení radiační hygienizace rybí moučky

Náklady na stavbu sila s kapacitou 25 000 tun

Náklady na urychlovač ELV-2

Náklady na budovu a vybavení ozařovny

C e l k e m

Rezerva 10 %
Zaokrouhlené investiční náklady

Roční objem dovážené rybí moučky

Roční náklady při ceně 450 dol/tunu

Roční úspory při snížení ceny o 10 %

Roční úspory při snížení ceny o 10 %

/při přepočtu o dol. « 13,- Kčs/

Roční provozní náklady urychlovače

Kčs
Kčs

Kčs

Kčs

Kčs

Kčs

tun

US dol.

US dol.

Kčs

Kčs

32
5

1

39

4

44

22

2

29

5OO
900

500

900

000

OOO

50

000

200

25O

380

OOO,
OOO,

000,

000,

OOO,

OOO,

000,

000,

000,

OOO,

OOO,

Návratnost investice

Ekonomická efektivnost

44
29

292

3»0

25O

500

000,-
000,-

000,-

Kčs
Kčs

Kčs
47 8OO OOO,- Kčs

1,51 roku

6,12
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ZMĚNÍ OBSAHU VITAMINU A, ČÍSLA KYSELOSTI A PEROXIDOVÉHO ČÍSLA RŮZNÝCH TUKU VE SMÉ-

SfCH S OBILNINAMI, VYVOLANÉ RADIAČNÍ NEBO TEPELNOU STERILIZACÍ

T. Haniš, M. Pospíšil, P. Klír, R. Bondy, Fyziologický ustav ČSAV

J. Mňuková, Institut hygieny a epidemiologie, Praha

P. Krejčí, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

1. Úvod

Tuky patří mezi nejméně stabilní složky potravin a krmiv, snadno podléhající

nejrůznějším mikrobiálně a nebo fyzikálně-chemicky vyvolaným destrukčním procesům.

Jsou proto také citlivé vůči působení ionizujícího záření /I/, které stejně jako

jiné podněty může indukovat řadu autooxidačních a hydrolytických reakcí /2/ vedou-

cích k nežádoucím organoleptickým změnám a ztrátám esenciálních mastných kyselin.

Vznikající peroxo-sloučeniny mohou navíc negativně působit na další citlivé kompo-

nenty diet, jako jsou například vitaminy, což vše vede k snižování nutriční kvality

/3/.

Při posuzování možnosti využití předností radiačního ošetřování potravinářských

a krmivářských materiálů /4/ je proto třeba otázce destrukce tuků věnovat odpovída-

jící pozornost. Rozsah a charakter změn vyvolaných za daných podmínek určitou dávkou

ionizujícího záření závisí na složení ozařovaného materiálu, na typu tuku a jeho ob-

sahu nenasycených mastných kyselin /5/.

Ve zde popisovaném experimentu jsme se pokusili porovnat chování různých tuku

živočišného a rostlinného původu s cílem nalézt takoví tuk, který by prokázal nej-

vyšší stabilitu pro uvažovanou radiační dekontaminaci a skladování diet založených

na obilninách.

Kriteriem pro posouzení vhodnosti jednotlivých tuků zde byla destrukce vitami-

nu A, který patří mezi nejcitlivější vitaminy jak k účinkům ionizujícího záření, tak

k působení produktů autooxidačních procesů v tucích /6/, a dále pak změny v hodno-

tách čísla kyselosti a peroxidového čísla /7/. Pro porovnání jsou tytéž veličiny

sledovány ve směsích autoklávovaných a směsích neošetřovaných žádnou z dekontaminač-

ních technologií.

2. Materiál a metody

Experimentální směsi byly složeny ze 70 % pšeničného šrotu, 20 % sušeného mlé-

ka, 5 % vitaminominerálního doplňku /obsahujícího 2,4 mg tokoferol acetátu na 1 kg/

a 5 % tuku. Porovnávanými tuky byly máslo, vepřové sádlo, řepkový olej, lněný olej,

kličkový olej a slunečnicový olej. Poměrné zastoupení jednotlivých mastných kyselin

v použitých tucích je uvedeno v tabulce 1.

Tyto směsi byly buá ozářeny dávkou 25 kGy / 6 0Ci, 1744 TBq/, nebo autoklávovány

při 130 °C, po dobu 20 min. a nebo neošetrený a pak skladovány po dobu 16 týdnů při

teplotě 20-22 °C, za volného přístupu vzduchu a denního světla. Před ošetřením, po

něm a pak ve 4-týdenních intervalech byly sledovány změny ve vlhkosti, obsahu vitami-

nu A, čísla kyselosti a peroxidovém čísle.

Mastné kyseliny byly stanoveny metodou plynové chromatografie po převedení na

methylestery /8/. Vitamin A byl stanoven po extrakci nezmýdelnitelného podílu diet-

hyletherem, po reakci s SbCl3 spektrofotometricky při 620 run /9/. číslo kyselosti

bylo stanoveno acidimetrickou titrací 0,1 N KOH na fenolftalein /10/ a perpxidové
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Tabulka 1 Zastoupení mastných kyselin v tucích /%/

Mastná kyselina

Kaprinová 10:0
Laurová 12:0
Myristová 14:0
Palmitová 16:0
Fa lmitoole jová 16:1
Heptadekanová 17:0
Stearová 18:0
Olejová 18:1
Linolová 18:2
Linolenová 18:3
Arachová 20:0
Eikosenová 2O:l
Eikosadienová 20:2
Arachidonová 20:4
Eruková 22:1

Celkem
Nasycené C:O
Nenasycené C: »0
Esenciální C:*-!

Máslo

0,94
2,29

11,29
24,92

-
2,75

25,41
26,11

3,27
1,54
1,23

-
-

0,25
-

68,83
31,17

4,17

Vepř.
sádlo

0,04
0,06
0,47

18,45
-

3,67
36,73
33,48

4,66
1,44
0,56
0,27

-
0,17

-

59,98
40,02

6,54

Řepkový
olej

0,02
0,02
0,07
2,46
4,42
0,33

39,03
42,88
8,61
0,70
0,98
0,18
0,14

-
0,16

42,91
57,03

9,63

Slunečnicový
olej

0,02
0,02
0,05
2,18
3,32
0,52

40,02
50,44
1,52
0,90
0,58
0,10
0,09

-
0,24

43,39
56,61
2,51

Lněný
olej

0,02
0,02
0,06
2,36
3,79
0,24

36,86
54,51
0,93
1,14
0,04

-
-
-

0,04

39,60
60,40
2,O6

Kličkový
olej

0,02
0,02
0,05
2,92
2,92
0,31

39,80
48,88

4,16
0,38
0,17
0,16
0,O7

-
0,14

43,29
56,71
4,61

číslo iodometricky s 0,01 N Na 2S 2O 3 /8/. Zde shrnuté výsledky jsou průměry ze tří

paralelních stanovení. Průměrná chyba stanovení vitaminu A byla vypočtena z rozdílů

mezi analytickým výsledkem a hodnotou standardního přídavku vitaminu A. Výsledky

stanovení čísla kyselosti a peroxidového čísla jsou ohodnoceny průměrnými hodnotami

standardních odchylek pro jednotlivé oblasti.

3. Výsledky a diskuse

Vlhkost experimentálních směsí se z výchozích 11 % v průběhu skladování snižo-

vala na konečných 9,5 %. Ostatní výsledky jsou shromážděny v tabulkách 2 - 4 .

Ozařování způsobilo redukci obsahu vitaminu A v experimentálních směsích o O -

- 22 %, zatím co autoklávování deštruovalo 22 - 47 % tohoto vitaminu. Nejmenší ztrá-

ty vitaminu A byly pozorovány ve směsích obsahujících vepřové sádlo, nejvyšší ztrá-

ty pak ve směsích s lněným a nebo kličkovým olejem. Autoklávování způsobilo nejvyš-

ší úbytek vitaminu A ve směsích s máslem. S výjimkou slunečnicového oleje byly ztrá-

ty vitaminu A v průběhu skladování vždy vyšší ve směsích sterilizovaných autoklávo-

váním než ve směsích sterilizovaných ionizujícím zářením. Vyšší ztráty tohoto vita-

minu byly pozorovány i v neošetrených směsích. Nejlepší stabilitu prokázal vitamin

A, vzhledem k podmínkám skladování ve směsích obsahujících sádlo a nebo kličkový

olej.

Počáteční hodnoty Čísla kyselosti 8 - 30 mg KOH/g se po tepelném i radiačním

oietření snížily přibližné o 10 - 20 %. skladováni způsobilo vyiií nárůst v hodno-

tách čísla kyselosti u tuků živočišných nežli u tuků rostlinných. Zatím co vzrůst

čísla kyselosti byl obdobný ve směsích ozařovaných jako neošetřovaných, ve směsích
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Tabulka 2 Obsah vitaminu A v experimentálních směsích /mg/kg/

doba skladování

/týdny/
o
z
á
ř
e
n
o

a
u
t
o
k
l
á
v
o
v
á
n
o

n
e
o
š
e
t
ř
e
n
o

máslo

vepřové sádlo

řepkový olej

slunečnicový olej

lněný olej

kličkový olej

máslo

vepřové sádlo

řepkový olej

slunečnicový olej

lněný olej

kličkový olej

máslo

vepřové sádlo

řepkový olej

slunečnicový olej

lněný olej

kličkový olej

0

7,1

4,4

5,5

6,2

5,5

5,8

4,1

3,2

4,5

3,6

4,4

5,5

7,7

4,4

5,7

6,7

6,8

7,4

4

6,0

4,3

5,3

6,0

4,3

4,8

3,8

2,9

4,0

3,4

3,9

3,9

7,2

4,3

5,3

6,2

5,2

6,6

8

5,6

4,2

4,0

6,0

4,0

4,3

3,6

2,9

3,1

3,0

3,7

2,9

4,4

4,3

4,3

6,0

4,3

4,9

12

4,9

4,0

3,3

4,8

3,9

4,0

3,1

2,8

2,7

2,9

2,6

2,4

3,6

4,0

3,8

4,0

3,7

3,8

16

4,0

3,4

2,9

3,8

3,9

4,0

2,2

2,3

2,1

2,7

2,3

2,4

3,6

3,1

3,0

3,4

3,4

3,3

Pozn.: Průměrná chyba stanovení okolo 5 Z r e l .

Tabulka 3 Změny v hodnotách č í s l a kyse los t i tuků /mg KOH/g tuku/

doba skladování
/týdny/

I
M
Nfl
N
0

0
C
VO

§NO
~4
M

Ss

gs
m*>

g

máslo

vepřové sádlo

řepkový olej

slunečnicový olej

lněný olej

kličkový olej

náslo

vepřové sádlo

řepkový olej

slunečnicový olej

lněný olej

kličkový olej

náslo

vepřové sádlo

řepkový olej

slunečnicový olej

lněný olej

kličkový olej

0

16,2

20,4

6,7
6,8
6,5
7,2

9,4
14,4

4,6
5,1
4,5
5,3

16,2

26,7

7,4
7,4
7,6
7,6

4

42,6

70,0

38,7

35,4

15,2

17,5

9,4
13,6

4,7
5,7

5,1
7,3

45,8

73,2

21,9

24,0

20,8

20,7

8

63,8

99,8

27,6

28,0

23,4

28,5

9,7

14,3

5,6
6,0

5,7

11,2

68,7

101,8

37,0

38,2

35,2

34,7

12

81,5

120,2

36,7

33,1

29,4

37,0

11,6

14,2

6,0
6,2
5,9

13,1

87,1

120,6

40,1

51,4

47,7

47,4

16

90,9
128,0
40,0
39,8

33,2

39,1

9,3

13,5

4,8
6,2
6,7

13,8

104,8

137,4

59,2

61,2

57,1

57,5

Pozn.: Sairodatná odchylka pro roztah hodnot c l i l a kyaaloati 0 - 5 j t 0,29, pro hodnoty 5 - SO je
*•. odch. 0,89, pro hodnoty SO - 100 j t trn. odchylka 1,1 a pro hodnoty pfeaahujlci 100 je
prfiairní hodnota aairodatné odchylky 2,1.
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Tabulka 4 Zmeny v hodnotách peroxidového čísla tuků /m.ekviv.O/kg tuku/

doba skladování
/týdny/

0
c0)
>lj

N
0

0
c
"OJ1
0
4J

m

0
Q)
>ĴJ

01
XfJ

0
qjc

máslo
vepřové sádlo
řepkový olej
slunečnicový olej
lněný olej
kličkový olej

máslo
vepřové sádlo
řepkový olej
slunečnicový olej
Lněný olej
kličkový olej

máslo
vepřové sádlo
řepkový olej
slunečnicový olej
kličkový olej

0

5,7
12,6
48,1
49,1
33,1
28,1

2,4
4,4
6,0
6,1
6,6
9,0

8,2
2,0
7,8
8,1
7,2

4

8,8
12,8
90,2
131,6
185,6
46,9

12,2
17,2
20,2
35,1
41,7
22,5

7,8
14,1
17,9
36,2
28,2

8

34,0
27,4

128,9
280,5
253,8
60,7

17,2
35,8
40,3
96,0
69,0
42,8

14,0
16,0
23,8
41,4
38,7

12

41,9
21,9
33,9
401,8
294,1
65,8

24,2
40,0
54,2

140,0
217,4
78,5

26,2
20,4
25,3
42,6
29,6

16

4,3
11,2
41,3
294,4
323,9
25,3

7,7
10,2
50,5

150,9
174,5
63,1

1,9
4,1
9,0
9,8
7,4

Pozn.: Směrodatná odchylka pro rozsah hodnot peroxidového čisla 0 - 20 je 0,93, pro hodnoty 20 - 50
je směrodatná odchylka 4,11, pro hodnoty 50 - 100 je průměrná směrodatná odchylka 10,7 a pro
peroxidová čísla nad hodnotu 100 je směrodatná odchylka 32,5.

autoklávovaných byl tento nárůst minimální, což dobře demonstruje účinnost tepelného
postupu v inaktivaci enzymů.

Počáteční hodnoty peroxidového čís la 2 - 1 3 mekviv.0./kg vzrostly více u tuků
rostlinného původu nežli u tuků živočišných a v průměru byl pozorován vyšší nárůst
u směsí ozařovaných nežli autoklávovaných. Z ozařovaných směsí byl nejmenší nárůst
peroxidového čís la pozorován kromě směsí s živočišnými tuky také u směsí s kličkovým
olejem.

4. Závěr

Z hlediska destrukce vitaminu A je vidět výhodnost radiační technologie pro de-
kontaminaci potravinářských a nebo krmivářských materiálů, přičemž nejlepších výsled-
ků bylo dosaženo u směsi obsahujících vepřové sádlo, dobrou stabilitu v průběhu skla-
dováni ozářených směsí prokázala z hlediska tohoto vitaminu také směs obsahující klič-
kový olej.

Pro navrhovanou radiační sterilizaci se zdají být tuky živočišného původu vhod-
nější nežli tuky rostlinné a to především pro vyšší odolnost vůči autooxidačníre pro-
cesům, jak ukazují hodnoty peroxidového čisla. V případě potřeby zamezení nárůstu
čísla kyselosti těchto tuků, by zřejmě vhodným postupem byla kombinace radiačního
a tepelného postupu.
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Z rostlinných olejů se, v tomto experimentu, dobrou alternativou k tukům živo-

čišným jevil kličkový olej, který kromě již zmiňované stability vitaminu A v průbě-

hu skladování ukazoval přijatelné hodnoty i v případě změn čísla kyselosti a pero-

xidového čísla.
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TECHNOLOGIE RADIAČNÍHO OgETŘENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ A PODESTÝLKY PRO LABORATORNÍ ZVÍŘATA

R. Bondy, Z. Burda, T. Haniš, M. Pospíšil, P. Klír, T. Svoboda, P. Jelen,

M. Přibylová, Fyziologický lístav Československé akademie věd, Praha

Po dobu 2 let probíhaly práce orientované na radiační sterilizaci krmných směsí

a podestýlky pro laboratorní zvířata v československých podmínkách. Sledování bylo

zaměřeno předevšíir na směs DOS-2b-St určenou ke krmení laboratorního potkana a myší

v podmínkách bariérového a konvenčního chovu a dále na směs GF, určenou rovněž ke

krmení laboratorního potkana a myši, ale v podmínkách odchovu v izolátorech. Úkol,

tterý byl řešen ve Fyziologickém ústavu ČSAV, si vyžádal spolupráci jak pracovníků

z n.p. VELAZ Praha, tak pracovníků ze Státního výzkumného ústavu textilního, centra

radiačních technologií z Veverské Bitýšky a pracovníku z Výzkumného ústavu veteri-

nárního lékařství v Erně. Vzhledem k tomu, že práce na Úkolu byly ukončeny a úkol

byl na oponentním řízení konaném v květnu 1984 úspěšně obhájen a předložen k reali-

zaci, předkládáme širší odborné veřejnosti dosažené výsledky.

Diety, obalový materiál a obalová technika

Na základě prováděných chemických analýz bylo ověřeno, že obě sledované diety

DOS-2b-St a GF se od sebe liší především v obsahu tuku /3-5 % proti 11-12 %/ a dusí-

katých látek /24 % proti 20 %/. Další podstatné rozdíly ve složení a obsahu, které

by mohly ovlivnit účinnost prováděných sterilizačních postupů nebyly zjištěny.

Tabulka 1 Složení diet

DOS- 2b ST

/Flandera, 1966/

SLOŽKA

Pšeničný šrot

Sušené mléko

Kasein

Pšeničné otruby

Doplněk A

60

13

13

9

5

GF

/mod. L- 485, Kellog, Wostmann,

1969/
SLOŽKA

Kukuřičný šrot

Sojová moučka

Vojtěška

Sušené mléko

Doplněk B

60

30

3

2

5

Obsah

Vlhkost

Hrubý protein

Hrubý tuk

Popel

Vláknina

některých živin /%/

DOS- 2b ST

9,3
24,1

5,1
3,0
5,0

GF

11,
21,

11,
5,
2,

6
4
2
8
1

Mikrobiologická kontaminace pfed ošetřením je u obou použitých diet druhové

velmi podobná /Bacillus sp., Streptococcus, Achromobacter/ a kvantitativně se pohy-

buje obvykle okolo 10 zárodku na 1 g diety.
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Po odzkoušeni 4 druhů obalového materiálu Polypropylénu /PP/, Polyetylénu /PE/,

Mikroténu a Svitamidu jsme dospěli k závěru, že nejvhodnějším tuzemským materiálem

pro sledované líčely je v našich současných podmínkách Polyetylén PE /ČSN 64 30 10/

- fólie o tloušťce stěny O,l - 0,15 mm. Má dobrou pevnost a svařoyatelnost. Je zdra-

votně nezávadný, snadno omývatelný a nepropouští mikroorganismy. Výhodná je jeho prů-

hlednost, která umožňuje kontrolovat stav zabaleného materiálu. Při 20 °C je odolný

vůči kyselinám, louhům a běžným organickým rozpouštědlům. Má dobrou tažnost a díky

tomu jej hrany peletované diety neprorážejí. Snáší teploty od -40 °C do + 80 °C. Je-

ho propustnost pro vodní páry je 0,5 - 1,5 g na m za 24 hod. při 25 °C a 75 % rela-

tivní vlhkosti. Téměř beze změny odolává radiační dávce až 200 kGy. Z výsledků zkou-

šek vyplynulo, že PE sáčky s řezanými sváry, tak jak jsou průmyslově vyráběny, mají

nedostatečnou tloušťku sváru a malé propustné otvory /dírky/ v rozích. Jsou proto

vyhovující a použitelné až po vlastní úpravě rohů a svárů. Hodí se pak nejen pro

uskladnění diety, podestýlky, gázy a dalšího materiálu v průběhu radiačního ošetře-

ní, ale rovněž pro skladování tohoto materiálu po ošetření. Pro ověření bylo použito

submerzní metody a kultur E.coli a Serratia marcescens.

K uzavírání PE sáčků používáme v současné době svářecí přístroj typu WIS 3HV,

výrobek z NDR. Na tomto přístroji lze svařovat sáčky až do šíře 8OO mm. Jeho konst-

rukce dovoluje vyrábět i větší serie obalů.

Obalový materiál Mikrotén /PDN 63-929-79Z/, který jsme zkoušeli pro použití při

kombinovaných sterílizačních postupech snáší pasteurační teplotu 80 - 85 °C po dobu

30 min. Vykazuje dobrou odolnost vůči gama-záření a snáší radiační dávku do 100 kGy.

Při dávkách 150 a 200 kGy již tvrdne a rozpadá se.

Sáčky z mikroténu o tlouštice stěny 0,04 - 0,05 mm vyráběné v ČSSR nevyhovují,

protože umožňují perforaci stěny sáčku ostrými hranami pelet diety a dále proto, že

svými vlastnostmi dovolují pronikáni bakterií do vnitřního prostoru zataveného sáč-

ku. Folie o silnější tlouštce stěny se v ČSSR t.č. nevyrábí.

Z dalších obalových materiálů byl zkoušen Svltamld /PDN 12 - 063 - 83/ -poly-

etylénpolyamid/, který je v potravinářství dnes běžně používán pro balení některých

druhů potravin.

Prokázali jsme, že pro samotnou radiační sterilizaci a pro vakuové balení krmi-

va je tento materiál vhodný o tlouSEce stěny 0,1 mm. Snáší ozáření dávkou 50 kGy.

Nezbytným požadavkem je vSak pelety krmiva balit do 2 sáčků /a to nejprve do papíro-

vého a pak do sáčku ze Svitamidu s minimálně 8 mm širokými sváry/. Zamezí se tím

nebezpečí perforace tenké vnější obalové folie ostrými hranami pelet po vakuovém

balení.

Polypropylén PP /CSN 64 30 50/ jako obalový materiál diety je sice zdravotně

nezávadný a odolný proti kyselinám, louhům a organickým rozpouštědlům a snáší teplo-

ty od -5 °C do + 105 °C, ale pro radiační ošetření ani pro kombinované sterilizační

postupy není vhodný. Po pasterizaci s následným ozářením 50 kGy se rozpadá.

Sáčky pro p«letovanou dietu, podestýlku, gázu a dalii potřeby doporučujeme

v rozměrech 200 x 350 mm nebo 400 x 600 mm.

Baleni krmných směsí - peletovaných diet

Balení j« prováděno za přístupu vzdvohu a je při něm možno použít až 3 samostat-

ných vrstev obalového materiálu.
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Technologický postup: Nejprve je to volba a příprava prvního obalu, první nejvnitr-

nější vrstvy, která dovoluje výběr jednoho ze tří obalových materiálů a to: papíro-

vého sáčku, resp. jutového sáčku, resp. mikrotenového sáčku /ten musí být zataven/.

Závisí to na použiti radiačního kombinovaného nebo tepelného ošetření. Po naplnění

sáčku krmnou směsí se sáček uzavře a provede se vizuální kontrola.

Druhý obal, do kterého je vkládán první obal, je sáček /taška/ z PE o tloušťce stě-

ny 0,1 - 0,15 mm, rozměrů 400 x 600 mm. Do něj je vložena krmná směs uzavřená v prv-

ním obalu, dále se do něj vkládá štítek s označením výrobku a šarže a indikátor ke

kontrole ozáření. Následuje uzavření obalu svárem a vizuální kontrola.

Třetí obal tvoří sáček /taška/ z PE, tloušťky stěny 0,1 - 0,15 mm, rozměrů 400 x

x 600 mm. Do něj je vloženo druhé balení, /sáček se uzavře svárem/ a provede se vi-

zuální kontrola. Hmotnost jedné náplně je 6 - 8 kg.

Pro ošetření radiací se 2 náylně balení /diety + 4 balení tříděné podestýlky/ vloží

do typizovaného sterilizačního kartonu, opatřeného výztuhami z lehčeného polystyré-

nu.

Balení tříděné podestýlky je prováděno stejným postupem. Použito je 2 - 3 vrstev

obalového materiálu, 2 - 3 sáčků /tašek/ z PE folie tloušťky stěny 0,1 - 0,15 mm,

rozměrů 400 x 600 mm.

První naplněný a uzavřený sáček je vložen do druhého, do kterého se dále vloží ští-

tek s označením výrobku a indikátor ke kontrole ozáření a sáček se uzavře svárem

a provede se vizuální kontrola. Stejný postup je v případě použití třetího obalu

z PE. Hmotnost jedné náplně je asi 1 kg.

Pro ošetření radiací se jednotlivé náplně /tašky/ vloží do typizovaného sterilizač-

ního kartónu.

Radiační sterilizace

Vlastní radiační sterilizace krmných směsí a podestýlky byla pro naše sledová-

ní prováděna jako servisní služba bez dopravy SVÍT, centrem radiačních technologií

ve Veverské Bítýšce a v ťfwVR v Praze-Hostivaři.

Provoz v radiační stanici SVÍT - CRT Veverská Bitýška je plně automatizován.

Homogenita ozáření výrobku a stanovená sterilizační dávka je zabezpečena změnou po-

loh sterilizačního dvoukartonu vůči kobaltovému zdroji a rychlostí posunu. Tato

stanice může odběrateli nabídnout:

1/ radiační sterilizaci, včetně provedení a vyhodnocení mikrobiologických testů

a vydání atestů o sterilitě,

nebo

2/ ozařování bez provádění kontrolních testů a bez vydání atestu o sterilitě.

Sterilizační postupy a kombinace radiace a tepelného ošetření a ověření jejich

vlivu na mikroorganizmy v krmivu a v obalovém materiálu

Pokusy bylo opakovaně prokázáno, že radiační dávka 25 kGy, používaná pro oše-

tření krmných směsí, peletované diety, podestýlky a ostatních materiálu pro barié-

rové chovy SPF, resp. pro chovy nižších kategorií je dostatečná, včetně určité re-

zervy pro inaktivaci nesporulujících Gram-negativních bakterií, mezi které patří

většina patogenů, ohrožujících chovy laboratorních potkanů a mytí.

Radiační dávka 50 kGy použitá pro ošetření diety a dalších materiálu pro gnoto-

biotické chovy laboratorního potkana a myši je dostateční i s určitou reservou pro
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inaktivaci bakterií v krmivu, včetně Gram-positivních sporulujících bakterií rodu

Bacillus a Clostridium.

Použití kombinovaného postupu ošetření diety teplem s následnou radiací neumožňuje

snížit radiační dávku potřebnou pro inaktivaci všech, tzn. Gram-pozitivních bakte-

rií.

Virologická kontrola krmných směsí

V průběhu výroby a během skladování krmiva může dojít k jeho případné virové

kontaminaci divokými hlodavci. Jsou-li tato zvířata v daném intervalu postižena pro-

duktivní virovou infekcí, může být krmivo, potřísněno jejich sekrety, potenciálním

vektorem této infekce. Řada virových agens je natolik citlivá, že nepřežije styk

s vnějším prostředím. Nejzávažnější jsou z tohoto hlediska viry velmi odolné k bio-

fyzikálním vlivům, především parvoviry /Toolanové H-l virus, Kilhamův krysí virus

a malý myší virus/. 0 něco méně stabilní je picornavirus Theiler GDVII /dobře přeží-

vá např. v mléce/.

S radiační sterilizací je dosud méně zkušeností, zdá se však, že při podávání

krmiva sterilizovaného 25 kGy je možno udržet chov prostý virových infekcí.

Virologická kontrola je obecně možná:

1/ přímým izolačním pokusem, což v případě kontroly krmiva nepřipadá v úvahu, nebo

2/ za použití pasáže přes živý systém /zvíře, kuřecí embryo nebo tkáňovou kulturu/

a následným sledováním přímých Si nepřímých životních projevů viru.

V chovu laboratorních zvířat prostém virových infekcí je možno zvíře považovat

za takový systém a serologickou odpověď za nepřímý projev virové infekce. Serologic-

ké testy s negativním výsledkem mohou pak sloužit jako ukazatel dostatečné účinnosti

sterilizačního procesu krmiva v tomto ohledu.

Záměrná masivní kontaminace krmiva virovými kmeny nebyla na našem pracovišti

testována.

Kvalita diety po radiačním ošetřeni a skladování

Krmná snes - poletovaná dieta DOS-2b St ošetřená radiací byla sledována po ce-

lou dobu své záruční doby 6 týdnu a po tuto dobu nevykazovala odchylky od znaků ja-

kosti, stanovených ON a deklarovaných výrobcem. Na základě získaných údajů lze kon-

statovat, že peletovaná dieta ošetřená radiací vykazuje ve srovnáni s tepelně oše-

třenou a neošetrenou dietou menší ztráty jakosti. Při dávce ozáření 25 kGy nebyl

zjištěn vliv na obsah aminokyselin v dietě.

Wěkteré vitaminy obsažené v diet* pro laboratorní potkany a myši jsou k radiaci

víc* rezistentní než k tepelnému ošetření /např. vitamin A, B^, B 2/.

Radiační sterilizace Indukuje v ošetřené diet* peroxidaci tuků. Peroxidové čís-

lo /PC/ je tak* u radiačně ošetřené diety o 10 až 60 % vyiií než u diety ošetřené

teple*. PC a* dál* zvyšuje v průběhu skladování. Jeho hodnoty během 3 měsíců stoupa-

jí z 26 na 53,9 •equiv./kg, což u dláty ošetřené radiací činí téměř 210 %. U neoše-

trené dláty j* vzestup x 10,5 na 51,8 nwquiv./kg /493 %/.

Číslo kyselosti tuku / C K T / j* u radiačně ošetřených diet až o 37 % vyšší neí

u diet neošetrených nebo autoklávovaných. Běhen skladování se jeho hodnoty dál* xvy-
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sují a to z 23,9 na 67,2 mg KOH/g u diety ozářené 25 kGy, což je téměř trojnásobek

/281 */.

U neošetrené diety je vzestup ze 17,4 na 37,6 mg KOH/g /216 %/, /graf 1/.

Tyto změny lze do značné míry ovlivnit podmínkami ošetření, skladování a typem

použitého tuku.

Obsah vitaminu A se po radiačním ošetření 25 kGy snižuje o 12 % a při 50 kGy

až o 22 %, zatímco tepelné ošetření v autoklávu snižuje obsah vitaminu A až o 47 %.

Během 3.měsíčního skladování dochází u ozářené diety k dalšímu snížení obsahu vita-

minu A o 7 %, u neošetrené o 6 %.

Obsah vitaminu B.̂  v dietě se po radiačním ošetření 25 kGy snížil o 7 %, při

50 kGy došlo ke snížení až o 22 %. Během 3.měsíčního skladování došlo ke snížení ob-

sahu vitaminu B, o dalších 13 %.

U neošetrené diety došlo během skladování k poklesu o 20 %.

Obsah vitaminu B 2 v dietě se po radiačním ošetření snižuje pouze o 6 %.. Během

3 měsíců skladování došlo k dalšímu poklesu obsahu vitaminu B 2 o 8-10 % a to jak

u ozářené, tak u neošetrené diety, /graf 2/.

Nutno konstatovat, že obsah sledovaných vitaminů nepoklesl během záruční doby,

tj. po 6 týdenním skladování, za podmínek přístupu vzduchu, světla a pokojové teplo-

ty, pod doporučenou hodnotu, odpovídající nutričním požadavkům laboratorního potka-

na, uváděným v literatuře. Radiační sterilizaci lze tedy považovat z nutričního hle-

diska za šetrnější přístup k esenciálním látkám, bez toxických reziduí v dietě.

Pří použití tříděné podestýlky ošetřené radiací nebyly rovněž zjištěny u pokus-

ných zvířat její negativní účinky.

Tělesná hmotnost a růst potkanů

V souvislosti se sledováním vlivu různě ošetřených diet na laboratorního potka-

na bylo prokázáno, že přírůstky tělesné hmotnosti laboratorních potkanů krmených ra-

diačně sterilizovanou dietou jsou proti přírůstkům u potkanů krmených dietou autoklá-

vovanou signifikantně vyšší /graf 3/.

Graf ukazuje rozdíly mezi skupinami. Zvířata krmená dietou DOS-2b St ošetřenou

tepelně se v 8. týdnu života významně lišila svými přírůstky hmotnosti od zvířat ji-

ných skupin.

Kromě tělesné hmotnosti byl porovnáván i růst zvířat, který byl sledován na dél-

ce dlouhé kosti - tibie. /graf 4/.

Z grafu je patrná shodnost sí-atistické signifikance zjištěné u hmotnostních kři-

vek.

Hakroskopiským a histologickým vyšetřením pohlavních orgánů zvířat ve stáří 3O,

40, 60 a 100 dní, které byly krmeny dietou DOS 2b, ošetřenou různým způsobem /tepel-

ně, radiačně, kombinovaně/, nebyly zjištěny rozdíly v nástupu pohlavní funkce, tj.

v dozrávání a diferenciaci pohlavních buněk jak u samců, tak i u samic. V sektoru

biologických experimentálních modelů Fyziologického IÍstavu Československé akademie

věd je radiační sterilizace krmiva /peletované diety/ podestýlky, gázy, chirurgic-

kých nástrojů, laboratorního skla, termolabilních plastických hmot, ale i dalších

pomůcek potřebných pro izolátorovou techniku a bariérové chovy laboratorního potka-

na a myií používána již 2 roky. Pro bariérové chovy jsou materiály ozařovány dávkou

2S kGy, pro izolátory dávkou 50 kGy.
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Výsledky potvrzují, že plánovaných cílů nalézt vhodnou technologii radiačního

event, kombinovaného ošetření krmných směsí a podestýlky pro laboratorního potkana

a myš, která by zaručovala usmrcení a inaktivaci patogenních a fakultativně patogen-

ních mikroorganismů a přitom co nejméně snížila hladina senciálních látek v dietě,

bylo dosaženo. Potvrzuji to i výsledky pokusů na zvířatech a nově získané morfofyzio-

logické údaje.

Přestože radiační ošetření krmiv a podestýlky pro laboratorní zvířata není do-

posud v ?SSR v průmyslové formě prováděno, lze na základě dosažených výsledků prove-

deného výzkumu doporučit využiti ošetřených krmných směsí a tříděné podestýlky v cho-

vech laboratorních zvířat v ČSSR.

V souvislosti se současným úkolem zajistit pro vědeckovýzkumná pracoviště

v ČSSR laboratorní zvířata a biomodely specifikované kvality a standardu ukazuje se

radiační způsob sterilizace diety a podestýlky jako jeden z nejúčinnějších a nej-

výhodnějších přístupů k zabezpečení vyšší kvality laboratorních zvířat.
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DETEKCE RADIAČNÍHO OŠETŘENÍ CIBULE

V. Ducháček, flstav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

1. Cvod

Ozařováni cibule bylo již povoleno ve více než deseti zemích světa včetně Česko-

slovenska /viz tab. 1 podle /I/ a /27//. Cílem radiačního ošetření cibule je zábrana

klíčeni bez použití chemických retardantů. /Hromadné naklíčení, především v jarních

měsících, totiž znehodnotí zásoby cibule dříve, než dojde ke sklizni ranných odrůd/.

K efektivní kontrole dávky, kterou byla cibule ozářena, potřebují hygienické orgány

vhodnou metodu /3/. Do současné doby nebyla popsána metoda k identifikaci ozářené

cibule, či dokonce ke stanovení dávky k radiačnímu ošetření užité. V následujícím

příspěvku bude zhodnoceno několik technik navržených k detekci radiačního ošetření

cibule.

2. Základní údaje o radiačním ošetření cibule a její analýze

Byly použity dvě odrůdy cibule: jednoročka Všetana a dvouročka Hybernia. Skli-

zeň vzorků proběhla dne 26. 9. 1983. Poté následoval výběr nepoškozených cibulí. Vý-

běr obou odrůd byl rozdělen na dvě části. Prvá část /25 kg/ byla ozářena dne 10. 10.

1983 dávkou 80 Gy /dávkovým příkonem 1 133 Gy.hod"1/. Druhá část /rovněž 25 kg/ zů-

stala neozářena jako srovnávací vzorky. Veškerá cibule byla pak skladována za týchž

podmínek do dne 28. 8. 1984, kdy byl experiment ukončen. Podmínky skladování ukazu-

je tab. 2. Během celé doby skladování byla sledována řada parametrů a provedeno množ-

ství analýz, z nichž se omezíme na stručný popis a zhodnocení těch technik, které

se jevily vhodné k detekci radiačního ošetření cibule.

3. Popis a zhodnocení technik navržených k detekci radiačního ošetření cibule

3.1 Konduktometrická měření

Méření vodivosti tkání cibulí byla prováděna pomocí dvou typů sond popsaných

Scherzem /4/ a Van Dongenem /5/. Prvou představují v podstatě dvě jehlové elektrody,

druhá je tvořena jednou prstencovou elektrodou a druhou jehlovou, koncentricky umís-

těnou uprostřed prvé. Sondy byly zaváděny do cibulí celých, do příčných a podélných

řezů cibulemi. Vodivost tkání cibulí byla měřena konduktometrem. Bylo použito maďar-

ského přístroje fy Fadelkis typu OK 102/1.

Z provedených měření vyplývá, že specifická vodivost tkáně cibulí obou odrůd

se pohybuje v širokém rozmezí od 100 do 1000& . c m . Závisí podstatným způsobem

na individualitě měřeného kusu a je rovněž ovlivněna typem sondy. Nezávisí na odrůdě

cibule, místě vpichu sondy do cibule a předchozím radiačním ošetření. Specifická vo-

divost se mění s časem od doby zavedení sondy do tkáně cibule. Jev trvá asi 5 minut.

Změna specifické vodivosti vyjádřená poměrem vodivosti v čase 10 s a v čase 5 min.

j« vsak rovněž závislá především na. individualite měřené cibule. Výsledky měření

zpracované jako histogramy prokázaly, Se na základě vodivostních měření /rozsahu

50 ks cibulí/ nelze ozářenou cibuli od neozářené odlišit.
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3.2 Analýza kapalinovou chromatografií

K analýzám byl použit vodný a etalonový extrakt z cibulí, připravený podle Dar-

byshira /6/, Hrobowicze /!/ a Skurichina /8/. Analýzy byly prováděny na kapalinovém

chromatografu Spectraphysics 8700 s použitím kolony o délce 150 nim a vnitřním průmě-

ru 3 mm. Náplní kolony byl Separon Six HH 2 o velikosti zrna 5 jam. Jako mobilní fáze

sloužil roztok acetonitril-voda 80 : 20 obj. %. Rychlost průtoku byla 1 ml.min ,

tlak 11,4 MPa. Bylo užito pumpy Spectra-Physics 8700. Detekce byla prováděna refrak-

tometrera čs. výroby RIDK 101. Kvantita byla stanovena na základě zpracování chroma-

togramů integrátorem Spectra-Physics 87OO, rychlost posunu zapisovače integrátoru

byla 0,5 cm.min .

Provedená analýza ukázala, že desoxysacharidy nelze HPLC tímto způsobem stano-

vit. Je to zřejmě způsobeno jejich malou koncentrací ve vzorcích. Zajímavým se uká-

zal úbytek fruktosy /v některých případech až 40 %/, který vykázaly ozářené vzorky.

Z něho by se dalo soudit na ozáření cibule. Jev je ovšem nespecifický a může být

způsoben řadou různých příčin. Na základě analýzy HPLC lze pojmout podezření, že

zkoumané vzorky byly radiačně ošetřeny.

3.3 Spektrofotometrické stanovení 2-desoxysacharidů v cibuli

Ke stanovení bylo užito téhož extraktu jako v předchozím případě. Princip sta-

novení spočívá v oxidaci desoxysacharidů kyselinou jodistou za vzniku malondialde-

hydu. Ten po reakci s kyselinou 2- thiobarbiturovou dává barevnou sloučeninu, absor-

bující v oblasti 532 nm. Bylo užito techniky popsané Waravdekarem /9/. Měření byla

prováděna na spektrofotometru z NDR, fy Carl Zeiss, Jena, typu Spekol 20, délka po-

užitých kyvet byla 1 cm. V každém vzorku byly desoxysacharidy stanovovány lOx. Namě-

řené hodnoty byly zpracovány metodou nejmenších čtverců. Výsledky jsou na obrázku 1.

vyjádřeny aritmetickým průměrem a střední kvadratickou odchylkou průměru.

V neozářené cibuli bylo nalezeno 0,4 až 0,5 ,ug desoxysacharidů na gram cibule.

/Uvedená hodnota je vlastně pozadím metody/. Chyba stanovení byla okolo 15 %. Odrů-

da Hybernia vykazovala mírně vyšší obsahy desoxysacharidů oproti Všetaně. Rozdíly

byly většinou v rámci chyby stanovení.

V radiačně ošetřených vzorcích bylo nalezeno 0,7 až 0,8 ûg desoxysacharidů na

gram cibule s chybou stanovení rovněž asi 15 %. Je to téměř dvojnásobek hodnot nale-

zených u kontrolních vzorků /pozadí/. Diference mezi odrůdami byly vždy menší než

chyba stanovení. /Všetana vykazovala nižší koncentrace stanovovaných desoxysacharidů/.

Z celoročního sledování obsahu desoxysacharidů v ozářené cibuli i v kontrolních

vzorcích vyplynulo, že uvedenou metodou lze bezpečně rozlišit radiačně ošetřenou ci-

buli od neozářených vzorků cibule, a to po celou dobu skladování. Koncentrace des-

oxysacharidů se totiž s časem neměn-C, Odrůda cibule zřejmě nemá podstatný vliv na

koncentraci desoxysacharidů.

4. Závěr

Závěrem je možno konstatovat, že do budoucna bude třeba uvedenou metodu detekce

radiačního ošetření cibule zobecnit na více odrůd, na více sklizní a především vy-

šetřit relace mezi dávkou a koncentrací 2-desoxysacharidů v cibuli.
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Tabulka 1 Seznam zemí, kde je povoleno radiační ošetření cibule

a odpovídajících přípustných dávek

Země

Holandsko

Kanada

Thajsko

Israel

Itálie

španělsko

Československo

Maďarsko

SSSR

Indie

WHO

Přípustná dávka /Gy/

15O max.

150 max.

100 max.

100 max.

75 až 100

80
80 max.

6O max.

6O

Tabulka 2 Podmínky skladování cibule

Datum

Vlhkost /%/

Teplota /°C/

Datum

Vlhkost /%/

Teplota /°C/

26.
6O

17

30.
59

11

9.

4.

3.
75

11

28.
73

18

11.

5.

2.
76

10

28.
74

15

12.

6.

13.
56

13

30.
68

16

1.

7.

22.
57

10

28.
67

15

2.

8.

22. 3.

30

12
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VLIV RADIAČNÍHO OŠETŘENÍ CIBULE NA KONCENTRACI DESOXYSACHARIDCI

c-10*[7J ~ koncentrace desoxysacharidů ve sledovaných vzorcích cibule
t [datum] čas izolace - " - (sklizeň cibule:26.9.1983)

» « •

i , počet měření HO
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NĚKTERĚ ÚSPĚCHY A DALŠÍ MOŽNOSTI VE VYUŽÍVÁNÍ IONIZUJÍCÍHO ZŽKENÍ PRO ŘEŠENÍ

POTRAVINOVÉHO PROBLÉMU VE SVĚTĚ"

M. Pešek, Z. Prášil, ťfstav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha 1O

Potravinové a zemědělské organizace OSN a Mezinárodní agentura pro atomovou

energii /MAAE/ ustanovily v r. 1964 společný program izotopových a radiačních apli-

kací pro řešení potravinové a zemědělské problematiky. Tento obor MAAE ve Vídni se

účastňuje různých mezinárodních programů, jejich cílem je mimo jiné organizování po-

moci různým členským zemím OSN při využívání jaderných a radiačních technik pro řeše-

ní důležitých potravinových problémů, např. pro:

- vypěstování vysoce výnosných odrůd obilí;

- vypěstování odrůd obilí odolných proti chorobám a proti nepřízni počasí;

- efektivní využívání vodních zdrojů;

- optimalizace využívání hnojiv a optimalizace fixace dusíku;

- eliminace hmyzích škůdců;

- omezení ztrát obilí během skladování;

- zvýšení produktivity a zdraví skotu a jiných domácích zvířat;

- ochrana zemědělského půdního fondu a prostředí;

- zvýšení skladovatelnosti různých druhů potravin.

Při řešení těchto programů byly dosaženy v průběhu dvaceti let významné úspěchy,

které jsou podrobně popsány v řadě publikací MAAE. Například vypěstování řady odrůd

ječmene /v ČSSR - odrůdy Diamant, Spartan a Safír/, pšenice, rýže, bavlny, fazolí

a dalších, ďspěšně se rozvíjí boj s hmyzími škůdci a radiační ošetření potravin. Ve

světě, který je sužovaný hladem bychom neměli dopustit, aby 25 až 30 % světové skliz-

ně bylo ničeno mikroby a hmyzími škůdci.

Důležité je, že experti IAEA; WHO a FA0 v r . 1980 schválili ozařování potravin

dávkami do 10 kGy a že konstatovali, že takto ozářené potraviny jsou vhodné pro spo-

třebu a že mohou být využívány bez dalšího hodnocení a testování.

V současné době je ve světě využívána celá řada radiačních zdrojů pro polopro-

vozní i průmyslové ozařování potravin.

V provozu jsou např. ozařovny:

BELGIE Fleurus /MEDIRIS/ 1OO m /měs. koření, krmivo pro zvířata

JAPONSKO Shihoro, Hokkaido 10000 t/měs. brambory

NIZOZEMÍ Wageningen 15OO t/r zmrazená kuřata,

1000 t/r org. barviva, kořeni, žabí nožičky,

JIŽNÍ AFRIKA 3 ozařovny ? různé druhy ovoce, jahody,

brambory, cibule, mango

a celá řada ozařoven je ve výstavbě, další se projektují nebo se plánují a to v řa-

dě zemí světa. I u našich nejbližších sousedů jako např. v MLR a v NDS se dspěšně

rozvíjí řeíení této problematiky.

Podívejme se blíže na některé aktivity a úspěchy našich sousedů v NDR.

Od 24. do 28. září 1964 se v Lipsku konalo jiä 3. pracovní setkání o účincích záření

/3rd Working Meeting on Radiation Interaction/, kterého se zúčastnilo 124 odborníku

z 11 zení celého světa. Setkání bylo organizováno Ústředním ústavem pro výskum a zá-

ření Akademie věd NDR /zentralinstitut fur Isotopen- und Strahlenforschung/. Na této

konferenci bylo možno získat dobrý přehled o stavu, v jakém je řeíení problematiky

radiačního oietřenf potravin v MOR.
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Jednání bylo rozděleno áo dvou paralelních zasedání, v nichž se uskutečnila řa-

da sekcí, podle různého odborného zaměření: radiolýza ve vodných roztocích, v ply-

nech, radiační efekty v pevné fázi, dozimetrie záření, líčinek záření na organické

systémy, radiační chemie polyir.erů a jejich radiační modifikace, radiační steriliza-

ce a účinek záření na léčiva, otázky radiačních technik a problémy zdrojů záření ga-

ma a urychlovačů elektronů. Celkově bylo přihlášeno 147 referátů. Poměrně velký pro-

stor byl věnován otázkám uplatnění ionizujícího záření při ošetřování potravin a ze-

mědělských produktů.

Byli to zvláště pracovníci z NDR, kteří přednesli celou řadu prací v tomto obo-

ru, zejména pak v souvislosti s uvedením do provozu průmyslové ozařovny GBZ 81 pro

zamezení klíčivosti cibule /a tudíž pro prodloužení její skladovatelnosti/. Tato oza-

řovna je umístěna v zemědělském družstvu ve Weideroda poblíž Lipska a účastníci kon-

ference měli možnost prohlédnout si toto zařízení při exkurzi, ozařovna pracuje od

r. 1981 a v jednotlivých rocích v ní bylo ozařováno asi 500 t cibule - kampaň. Oza-

řovna je sice umístěna přímo v zemědělském podniku, ale je obsluhována personálem

z řad pracovníků Akademie věd NDR.

Po technické stránce je ozařovna řešena jako otáčivé mezikruží, na které padá

cibule z transportéru, upracuje se do vrstvy cca 20 cm silné, prochází prostorem,

kde nad i pod vrstvou cibule jsou umístěny zářiče Co a po projití asi 3/4 jedné

otočky mezikruží se již ozářená cibule vyhrnuje a dalším transportérem je dopravová-

na mimo budovu ozařovny. Dávka záření gama /2O-7O Gy/ je kontrolována pomocí speciál-

ních schránek, uvnitř kterých jsou skleněné ampule s Frickeho dozimetrickým roztokem,

které se v pravidelných intervalech přidávají do ozařovaného materiálu a jsou vyhod-

nocovány. Ekonomický úspěch ozařovny je takový/ že v NDR se plánuje vybudování dal-

ší ozařovací jednotky se zvýšenou kapacitou /asi 3000 t cibule/sezónu/, která by

v mezidobí byla využívána i pro jiné ozařovací služby v zemědělství a potravinářství.

Bližší údaje je možno získat u autorů příspěvků v ÚVwR.

Přehledný referát o ozařovně cibule GBZ 1 ve Weideroda přednesl dr. HOBNER /I/,

který také seznámil Účastníky konference s projektem nové mnohaúčelové ozařovny

v NDR /2/. Celkový přehledný referát o programu ozařování potravin v NDR přednesla

dr. DOLLSTXDTOVÄ /3/, o otázkách bezpečnosti a organizace práce v ozařovně GBZ 1

mluvil dr. REINHARDT /4/. Sešením právních otázek spojených s ozařováním potravin

v NDR se zabýval dr, JANTZ /5/, výpočty izodoz v ozařovnách tohoto typu se zabýval

dr. REMER /6/. Přehledný referát o využití ionizujícího záření pro ošetření léčiv,

vakcin a biochemických preparátů měl dr. REINHARDT /7/, KREY a THOMANN /8,9/ refero-

vali o výsledcích ozařování některých druhů koření, FU1IKE /10/ se pak zabýval mikro-

biologií sýra připraveného pomocí ozářeného koření, dr. DÔLLSTADTOVÄ seznámila účast-

níky s výsledky srovnávací studie konzervování potravin při použití radiačně ošetře-

ných komerčních směsí koření /li/, Mitotickou aktivitou cibule během skladování se

zabývala práce DAHLHELMOVÉ /12/. Všechny zmíněné práce jsou výsledky z pracovišť

v NDR. Dále byly předneseny některé práce z MLR a ČSSR /13-15/.

Je možno konstatovat, že využívání radiačních technik a ionizujícího záření pro

oSetřování potravin a zemědělských produktů je v NDR považováno za velice perspektiv-

ní a jako jeden z hlavních programů v oblasti využívání ionizujícího záření v nej-

bližií budoucnosti. V NDR se připravuje Široký program prací v tomto směru, na nimž

se má podílet 25 až 30 pracovníku. Kromě omezení klíčivosti některých zemědělských

plodin /cibule, česneku, brambor/ se za nejnaléhavější považuje potlačení mikrobiál-

ní kontaminace dováženého koření a hygienizace nejrůznějších masných výrobků /potla-

čení salmonel/.
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Je možno konstatovat, že podobný rozvoj problematiky ozařování potravin, krmiv

a potravinářských produktů je plánován i v MLR, kde je rovněž připravována výstavba

velkých radiačních zdrojů pro tyto účely.

Je ale nutno konstatovat, že radiační techniky a ionizující záření je možno vy-

užívat pro řešení celé řady dalších biotechnologických problémů, které jsou intenziv-

ně rozvíjeny ve světě i v ČSSR. Pomocí radiačních procesů je možno immobilizovat

různé biologicky aktivní látky např. enzymy a další v různých systémech a takto za-

jišEovat technologické bezodpadové procesy s nízkou energetickou náročností.

Velmi perspektivní je řešení problému intenzifikace biologické fixace molekulár-

ního dusíku pomocí bakterií rodu RHIZOBIUM s kořenovým systémem bobovitých rostlin.

K řešení části této problematiky je možno rovněž využít radiační techniky.

Ve světovém měřítku se na řešení těchto a dalších problémů intenzivně pracuje.

Aby u nás nedošlo k výraznému zaostávání v řešení této problematiky, je třeba pro

léta 1986 až 1990 připravit koordinovaný plán v rámci ČSSR, připravit program účin-

né mezinárodní spolupráce, aby bylo možno i pro řešení těchto problémů využívat dra-

hé investice např. radiační zdroje již instalované v ČSSR - např. v ÚWVR a aby bylo

možno úspěšně přispět k řešení těchto významných problémů nejen v ČSSR, ale i při

řešení závažných problémů rozvojových zemí.
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SNfgf RADIAČNÍ DEZINFEKCE REZIDUA PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH?

J. Sedláčková, ffstav jaderného výzkumu, Kež

J. Zuska, Výzkumný ústav potravinářského průmyslu, Praha

Hmyz a roztoči napadající potraviny jsou problémem tak starým jako lidstvo samo.

Přes pokrok moderní doby v technologii výroby a skladování potravin však ekonomické

i hygienické škody způsobené živočišnými škodci spíše rostou. Koncentrace vhodných

substrátů, dlouhodobé skladování, vytápění výrobních a skladovacích prostor a další

okolnosti vedou k tomu, že význam některých dříve druhořadých škůdců vzrůstá a obje-

vují se i škůdci noví, kteří dříve byli indiferentními živočišnými druhy.

Škody a problémy působené škůdci jsou i v ČSSR značně rozsáhlé. Dopadají přede-

vším na drobné spotřebitele, ale projevují se i ve velkoobchodní sféře a zvláště tí-

živé jsou v oblasti exportu.

Pesticidy jsou jen přechodným řešením

Problémům se škůdci se dosud čelí téměř výhradně chemickými zásahy. Moderní do-

ba přinesla širokou paletu pesticidů, které jsou obvykle levné, lehce dostupné, mají

rychlý účinek a lze je snadno a operativně užívat bez požadavků na větší investice.

Výhody pesticidů mají ovšem velice často za následek nekvalifikované užití,,

především predávkovaní, zbytečnou aplikaci nebo nevhodnou volbu pesticidů či způso-

bu aplikace. Navíc vedou k podceňování prevence výskytu a mimochemických způsobů bo-

je se škůdci. Užití pesticidů však přináší i technologické problémy, může narušit

komerční hodnotu substrátu, často zasáhne i necílové organismy. Jejich velkou nevý-

hodou je i postupný vznik rezistence škůdců vůči pesticidům, což si vynucuje zvyšo-

vání dávek a obměnu pesticidů.

Hlavní námitky vůči pesticidům ovšem tkví v oblasti ochrany lidského zdraví.

Největší riziko podstupují pracovníci asanačních skupin, kteří aplikují pesticidy,

ale ohroženo je i okolí ošetřovaných objektů / zvláště při použití plynných jedů/,

do určité míry i zaměstnanci pracující v těchto objektech. Pesticidy se pochopitelně

dostávají i do ekologických řetězců /např. ze zbytků postřikových jích, prostřednic-

tvím vody užité pro očistu objektu/ a degradují životní prostředí.

Prvořadým problémem jsou však rezidua pesticidů v potravinách. Ta pocházejí ne-

bo mohou pocházet z kteréhokoliv článku výroby potravin od zemědělské výroby přes

transport, skladování surovin, potravinářskou výrobu a skladování hotových výrobků

až po přípravu jídel ke konzumaci. Uvážíme-li obsah dalších xenobiotických chemiká-

lií v potravinách a vliv látek, které lidský organismus přijímá ze vzduchu a z vody,

nutně dojdeme k závěru, že fyziologické i genetické ohroženi každého jedince je tak

vysoké, že vyžaduje radikální řešení ve všech směrech včetně oblasti dezinfekce. Je

proto nutno přehodnotit i kritéria pro rozhodování o způsobu dezinfekce a vzít v úva-

hu kromě ekonomických ukazatelů i ukazatele zdravotní a ekologické.

Radiační dezinsekce jako jedna z mimochemických alternativ

Chemické metody dezinsekce je tedy třeba postupně nahrazovat prevencí a mimo-

chemickýml metodami hubení. Jednou z důležitých fyzikálních metod je radiační dezin-

•ckce.
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Ionizující záření lze k hubení škůdců využít dvojím způsobem. První je sexuální

sterilizace velkého množství jedinců. Ti se potom po řadu měsíců nebo i let vypouš-

tějí mezi přirozenou populaci a postupně snižují její schopnost reprodukce. Tato me-

toda se v praxi neosvědčila pro potírání žádného skladištního škůdce. Druhým způso-

bem je využití letálního iíčinku záření. Z technického hlediska je tento způsob zvlášt

vhodný právě pro dezinfekci potravin a zemědělských produktů.

K tomuto Účelu lze v průmyslovém měřítku použít dvou typů zdrojů záření. Prvním

z nich jsou radionuklidové zdroje s Co a Cs , druhým jsou urychlovače elektronů.

Předností zdrojů s Co je vzhledem k pronikavosti vydávaného záření gama možnost

použití pro ozařování silnějších vrstev substrátu a jmenovitě balených substrátů.

Jelikož radionuklld září stále, je třeba jej z ekonomických důvodů vhodnou organiza-

cí provozu využívat pokud možno kontinuálně. V některých případech lze použít i ra-

dionuklidu Cs . Energie vydávaného záření gama je nižší než u Co , pro dosažení

stejného efektu je třeba použít asi čtyřnásobné aktivity. Cs se velmi často použí-

vá u mobilních ozařovačů.

Urychlovače elektronů vhodné pro radiační ošetření potravin mohou mít energii

elektronů nejvýše 10 MeV. To omezuje jejich použití pro dezinsekci jen na sypké sub-

stráty. Při prozáření z jedné strany může totiž činit vrstva substrátu o hustotě vo-

dy při energii elektronů 10 MeV jen asi 3,5 cm. Pomocí urychlovačů lze dosáhnout vy-

sokých dávkových rychlostí. Také zabudování do linek s dopravníkovým systémem je

snadné. V nízkoenergetických urychlovačů lze použít i lokální stínění. Výhodou urych-

lovačů je také to, že je lze uvést mimo provoz pouhým vypnutím elektrického proudu.

Zdravotní hlediska ozařování potravin

Lze říci, že proti radiační dezinsekci ionizujícím zářením /při potřebných dáv-

kách obvykle podstatně nižších než 1,5 kGy/ není po zdravotní stránce námitek. Vyplý-

vá to z prohlášení Spojeného výboru odborníků FAO, WHO a IAEA konstatujícího, že oza-

řování potravin průměrnou dávkou do 10 kGy nepředstavuje žádné toxikologické nebezpe-

čí a nepřináší žádné zvláštní nutriční a mikrobiologické problémy /WHO 1981/.

I naše zdravotnické orgány se k ozařování potravin staví kladně. V minulých le-

tech vydaly předběžné povolení k pokusnému ozařování brambor, cibule a žampionů.

0 povolení k ozařování dalších potravin zatím nikdo nepožádal.

Radiační dezinsekce v asanační praxi

Ionizující záření má proti chemickým i některým mimochemickým metodám dezinsek-

ce potravin určité nevýhody. Jsou to především vysoké náklady na investice i dosti

nákladný provoz přlsluSných zařízeni, nároky na vysoce kvalifikovanou obsluhu a v pří-

padě urychlovačů i značná spotřeba elektrické energie. Dále je to imobilita zařízeni

a z ní vyplývající požadavky na manipulaci se substráty. Ionizující záření nemá opro-

ti pesticidům žádný reziduálni účinek, tj. ošetřený substrát může být ihned po ozá-

ření znovu napaden Škůdci.

Tímto nevýhodám lze do značné míry čelit vhodnou organizaci provozu a adaptaci

výrobní technologie. Důležité je ovsem zvážit i to, že radiační dezinsekce není vše-

obecni použitelnou metodou, nýbrž že je technologicky a ekonomicky reálná jenom pro

určité druhy potravin či zemědělských výrobků a jenom v takových podmínkách, kdy ná-

klady na dezinsekci odpovídají ztrátám působeným škůdci. Potom se mohou uplatnit

1 nesporné výhody této metody. Na prvém místi je to zdravotní nezávadnost, dále mož-
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nost kontinuálního ošetření substrátů v technologických linkách, spolehlivost a ši-

roké spektrum účinku, rychlost zásahu a u záření gama možnost ošetření balených sub-

strátů, škůdci se nestávají vůči ionizujícímu záření rezistentní, jako je tomu u pes-

ticidů.

Užití ionizujícího záření pro ozařování potravin a zemědělských produktů je již

skutečností. V různých zemích jsou v provozu nebo se plánují četné komerční ozařova-

če pro tento iíčel a mnohé z nich jsou využívány pro dezinsekci.

Možnosti a potřeby v ČSSR

V našem státě bezesporu existuje naléhavá společenská potřeba zavedení mimoche-

mických metod dezinsekce do průmyslové praxe. Na rozdíl od valné většiny jiných mi-

mochemických metod je radiační dezinsekce teoreticky podrobně propracována a technic-

ky zcela reálná. U některých produktů jsou dokonce v tomto směru praktické polopro-

vozní zkušenosti.

Zatím však u nás nepracuje žáclný průmyslový ozařovač potravin. V některých vý-

zkumných lístavech /(JjV, tJvWR/ jsou v provozu zdroje s Co i urychlovače elektronů

o dostatečné kapacitě pro čtvrtprovozní ověření dezinsekce různých substrátů. Ozařo-

vací zařízení pro kontinuální dezinsekci zatím v ČSSR není.

Závěr

Postupná náhrada chemické dezinsekce potravin mimochemickými metodami je zřej-

mě celosvětovou perspektivou příštích let. Vývoj v zahraničí jasně naznačuje, *.e

užití ionizujícího záření pro boj s živočišnými škůdci se bude rozšiřovat. Můžeme

předpokládat, že při výběru vhodných substrátů, patřičné organizaci provozu, optima-

lizaci technologických postupů atd. budou náklady na radiační dezinsekci úměrné.

U zboží určeného pro export se návratnost vynaložených prostředků projeví i v zame-

zení ztrát v devizovém hospodářství nebo i ztrát trhů. Je však jisté i to, že spo-

lečnost bude v zájmu svého zdraví ochotna přijmout nákladnější metody dezinsekce po-

travin, budou-li to metody, které nebudou ohrožovat konzumenta ani životní prostředí.

Právě radiační dezinsekce je technologií, jejíž aplikací můžeme podstatně snížit

obsah reziduí v potravinách.
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ROZŠÍRENÍ MOZNOSTI OZAŘOVANÍ POTRAVIN A KRMIV NA RADIAČNÍCH ZDROJÍCH ŮVWR

M. Pešek, Z. Prášil, M. Řeřichová, J. Cervinský, M. Albrechtova,

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Úvod

Kobaltové radiační zdroje ÚVWR "PERUN" a "RADEGAST" jsou mimo jiné využitelné

pro experimentální ozařovací práce poloprovozního charakteru, nebo pro provozní oza-

řovací práce různého charakteru. Ozařování v laboratorním měřítku je možno kromě to-

ho provádět na radiačním zdroji "GAMMACELL 220".

V celém světě se rozvíjí radiační ošetřování potravin za účelem:

- omezení klíčivosti /např. brambor, cibule, česneku aj./;

- omezení /kontrola/ pathogenních organizmů a parazitů nalezených v potravinách;

- ničení hmyzu v potravinách)

- mikrobiální desinfekce koření a suchých ingrediencí do potravin;

- prodloužení skladovatelnosti čerstvých výrobků /ovoce, ryby, maso aj./s

- a bylo by možno jmenovat další víčely.

V řadě zemí je povoleno ozařování různých typů potravin. Tyto otázky nebudeme

rozebírat do detailů, ale aby bylo možno přistoupit k průmyslovému ozařování, je

třeba vyřešit ve většině případů řadu problémů, mimo jiné i technologického charak-

teru, a ověřovat celou řadu otázek na zařízeních poloprovozního typu. Poloprovozní

ozařovací zařízení pro ozařování potravin jsou v současné době v provozu v Alžírsku,

Austrálii, Bangladéši, Chile, NDR, Maäarsku, Indonésii, Mexiku, Pákistánu, Thajsku,

Jugoslávií a je plánována výstavba v Ghaně, Nigérii, Filipínách a ve Srí Laňce /I/.

Komerční ozařování je prováděno v Japonsku, v SSSR a Jižní Africe, Belgii, NDR,

Nizozemí, Norsku a v USA.

Mnohoúčelová ozařovací zařízení, na kterých je prováděno nebo plánováno ozařo-

vání potravin, jsou např. v Bangladéši, Brazílii, NDR, Egyptě, NSR, Francii, MLR,

Indonésii, Izraeli, Itálii, Nizozemí, Koreji, Jižní Africe, Tchaj-wanu, USA a SSSR. To

podle údajů MAAE.

Je nutno konstatovat, že v ťíVWR jsme ve spolupráci s různými ústavy prováděli

experimenty s ozařováním různých druhů potravin již od r. 1967 a to v improvizova-

ných čtvrtprovozních podmínkách, kdy byla ozařována až tunová množství materiálu.

Práce podobného charakteru proběhly i v ťfjv Ře2. V dnešní době je situace nesrovna-

telně lepší, neboE ÚVWR má k dispozici dva experimentální ozařovací kobaltové zdro-

je, na kterých je možno provádět ozařovací práce v čtvrtprovozním až poloprovozním

měřítku a ověřovat různé problémy jak hygienického, tak technologického charakteru,

tak provádět komerční ozařování v přiměřeném rozsahu.

Je chybou, že do»ud tyto zdroje pro účely ozařování potravin nejaou využívány

v takovém měřítku, jak si to řešení potravinářského programu vyžaduje. Tyto zdroje

mohly být bezproblémově zahrnuty i mezi zdroje evidované MAAE pro řešení této prob-

lematiky.

Radiační zdroj "PERUN"

Podrobněji byl popsán např. na konferenci v Lipsku /2/. Dvacet jedna vertikál-

na se pohybujících tyčí, do kterých je možno umisťovat zářiče, umožňuje vytvářet
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různé konfigurace zářičů a různě upravovat pole záření v ozařovací komoře. Ozařovaný

materiál je za běžných podmínek umistován do otáčejících se kontejnerů, aby se zrov-

noměrnilo ozáření materiálu. V současné době je ozařovaný materiál umistován větši-

nou do šesti kontejnerů umístěných po obvodu sestavy šesti tyčí se zářiči a do jed-

noho středového kontejneru. Po doplnění zdroje dalšími zářiči v r. 1984 bude možno

tyče ve zdroji upravit do obdélníkové sestavy a po obvodu sestavy umisEovat 12 kon-

tejnerů a do středu sestavy umistovat dva kontejnery /obr. 1/. Tak bude možno pod-

statně zvýšit ozařovací kapacitu zdroje. Bude možno ozařovat až tunová množství růz-

ných materiálů např. koření, krmiv a dalších.

Kromě toho je možno do radiačního zdroje "PERUN", ale i do radiačního zdroje

"RADEGAST" umisťovat kontinuálně pracující zařízení např. na ozařování cibule, čes-

neku a dalších potravin, event, krmiv.

Radiační zdroj "RADEGAST"

Je v současné době osazen jednoduchým tyčovým zářičem o aktivitě 80O TBq

k 1. 1. 1984. Rozměry ozařovací komory jsou stejné jako u radiačního zdroje "PERUN"

3 x 3 m. Radiační zdroj je umístěn na pracovišti v Litoměřicích. Rovněž na tomto

zdroji je možno ozařovat krmiva, různé druhy potravin, event, do zdroje umistovat

kontinuálně pracující zařízení na ozařování některých druhů potravin a krmiv. Účel-

né by bylo zvážit možnost využití radiačního zdroje pro ozařování rybí moučky. Do

zdroje "RADEGAST" je monžo nainstalovat i jiná strojní vybavení s větší náplní, pro

ozařování větších množství materiálů.

Závěr

Na radiačních zdrojích ťfvWR je možno provádět ozařovací práce čtvrtprovozního

až poloprovozního charakteru a ozařovat tunová a větší množství různých potravin

a krmiv.

Na radiačních zdrojích ÚVWR je možno ověřovat funkce různých radiačních uzlů

navrhovaných pro ozařování potravin. Do zdrojů je možno nainstalovat zařízení pro

ozařování při zvýšené teplotě, nebo naopak při snížené teplotě, kteréžto postupy

jsou doporučovány při radiačních úpravách některých potravin.

Na základě zkušeností s provozem těchto radiačních zdrojů a na základě navrže-

ných a ověřených optimalizačních postupů /3/ je možno navrhovat v rámci poradenské

služby oddělení radiačních technik technologické parametry radiačních uzlů ozařova-

cích radionuklidových jednotek pro ozařování potravin a krmiv.

Pomocí těchto zdrojů je možno relativně rychle dohnat zpoždění, ke kterému do-

šlo v oblasti výzkumu radiačního ošetření potravin v ČSSR ve srovnání s rozvojem té-

to problematiky ve světě.
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Obr.l - Schema uspořádali tyčí se zářiči a ozařovacích kontejneru v radiačním zdroji PERUN.
Tyče se zářiči 1 - 7 , ozařovacf kontejnery A - L.
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