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Metody stanovení kontaminantů a legislativa
KONTAMINANTY
Vstup do potravin (neúmyslný):
 Zemědělská prvovýroba,
 znečištění životního prostředí,
 skladování, doprava, prodej,
 technologické a kulinární zpracování.
Klasifikace:
 Kontaminanty primární (exogenní),
 kontaminanty sekundární (endogenní).
Zdroje kontaminace (zemědělská produkce):
 Používání pesticidních přípravků,
 hnojení,
 imise, emise,
 použití zálivkové povrchové vody,
 napadení mikroorganismy, zejména plísněmi.
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Prioritní kontaminanty
 Mykotoxiny a jiné mikrobiální toxiny,








toxické minerální látky,
radioaktivní isotopy,
nitrososloučeniny,
polycyklické aromatické uhlovodíky,
halogenované organické sloučeniny,
rezidua pesticidů.
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Mykotoxiny
Toxické sekundární metabolity řady druhů mikroskopických vláknitých
hub (plísní), mohou kontaminovat široké spektrum potravin a krmiv.
Výskyt mykotoxinů
 Odhaduje se, že přes 25 % světových zásob zrnin je ročně
kontaminováno mykotoxiny.
 V některých oblastech je kontaminace u objemných krmiv i
přes 90 %, jadrných krmivech pro telata a prasata do 90 %,
pro drůbež až 100 %.

Producenti mohou být:
 Polní (Fusarium, Alternaria, Cladosporium, Diplodia, Giberella a
další).
 Skladištní (Aspergillus, Penicillium a další).
 Skladištní a polní (Penicillium).
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Proč sledujeme mykotoxiny?
Toxicita
 Známá především z veterinární praxe.
 Toxický efekt mykotoxinů na zdraví zvířat a lidí je souhrnně nazýván
mykotoxikózou.
Toxický efekt závisí na:
 Toxicitě mykotoxinu,
 míře expozice,
 druhu, stáří , pohlaví, zdravotním a nutričním stavu jedince,
 možný synergický efekt s ostatními chemikáliemi (nebo mykotoxiny).

Efekt na zdraví
 Patologické změny:
 Játra (aflatoxiny, ochratoxiny),
 ledviny (citrinin, ochratoxiny);
 Cytotoxicita (aflatoxiny, trichotheceny);
 Neurotoxicita (ergotové alkaloidy, citreoviridin);
 Estrogenní (zearalenon).
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Mykotoxiny

Fusarium sp.

Aspergillus
ochraceus

Penicillium
expansum

Claviceps
purpurea

Aflatoxiny
B1, B2, G1,
G2, M1

ZearalenonT2 , HT-2 toxin
Fumonisiny

Ochratoxin A

Patulin

Námelové
Alkaloidy

kukuřice,
skořápkové
plody, koření,
mléko

cereálie,
sojové boby,
semena olejnin

jablka a jejich
produkty

cereálie

Aspergillus sp.

cereálie, rýže,
burské oříšky,
zelená káva
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Vliv primárního zpracování plodin na obsah mykotoxinů
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LEGISLATIVA MYKOTOXINŮ
PŘÍLOHA I NK (ES) č. 1272/2009
KONTAMINUJÍCÍ LÁTKY
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Porovnání téže palice kukuřice před a
po odstranění obalů
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Toxin/PTDI na kg těles.
hmotn. dospělých

Surovina

μg/kg

Deoxinivalenol (DON)/1 μg

Obiloviny kromě durum,
ovsa a kukuřice

1250

Durum, oves a kukuřice

1750

Zearalenon (ZON)/0,2 μg

Ochratoxin A/5 ng

Fumonisiny
celkem B1 + B2/2 μg

Toxiny T-2 a HT-2/0,1 μg

Aflatoxin B1

Námel

Obiloviny kromě kukuřice
kukuřice

Obiloviny

Kukuřice nezpracovaná

100
200

5

4000

Oves

1000

Ječmen

200

Kukuřice

150

Pšenice vč. durum

50

Obiloviny

2

Obiloviny

Potravina
Mouka, otruby, klíčky,
těstoviny
Pečivo, obilné snacky,
snídaňové cereálie
Příkrmy pro kojence a malé
děti
Mouka, otruby, klíčky
Kukuřičné výrobky a olej
Pečivo, obilné snacky,
snídaňové cereálie
Příkrmy pro kojence a malé
děti
Nezpracovaná zrna
Obilné produkty
Příkrmy pro kojence a malé
děti
Kukuřičné výrobky k přímé
spotřebě
Mlýnské frakce (podle
kombinované nomenklatury
č. 1103; 13; 1103 20 40; 1904
10 10; 1102 20)
K přímé spotřebě:
- oves
- kukuřice, ječmen, žito,
pšenice vč. durum
- zpracované produkty
-obilné otruby, mlýnské
produkty, snídaňové cereálie
Obiloviny
Výživa pro kojence a malé
děti
Např. pšenice, CA 199.1995,
(sklerocium max.)

μg/kg
750
500
200
75
200
50
20

5
3
0,5
1000

1400/2000

50
25
25

50
2
0,1
0,05%
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Sledování mykotoxinů v
obilovinách
Komise EU vydala na základě stanoviska výboru CONTAM doporučení 2013/165/EU ohledně
sledování přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin.
Členské státy by měly dodržovat:
 Za aktivní účasti provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků sledovat
přítomnost toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin.


Nabádat k tomu, aby se vzorky analyzovaly na přítomnost toxinů T-2 a HT-2 a současně
na přítomnost toxinů rodu Fusarium jako deoxynivalenol, zearalenon a fumonisin B1 +
B2, a příp. i maskované mykotoxiny, zejména mono- a diglykosylované konjugáty toxinů
T-2 a HT-2.

Stanovení TDI (tolerovaný denní příjem) pro:
 Součet T-2 a HT-2 toxinů je tolerovatelný denní příjem (TDI) 100 ng/kg b.w. (živé
hmotnosti).
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Stanovení mykotoxinů
VZORKOVÁNÍ (KRITICKÝ KROK = nehomogenní materiál = ohniska kontaminace)
EXTRAKCE
PŘEČIŠTĚNÍ
IDENTIFIKACE A KVANTIFIKACE
TRENDY V ANALÝZE MYKOTOXINŮ






Rychlejší metody, ale spolehlivé….
Jednodušší metody, ale spolehlivé….
Levnější metody (práce, chemikálie…).
Vyšší stupeň automatizace.
Multireziduální metody (více analytů současně.)
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Stanovení mykotoxinů
„INSTRUMENTÁLNÍ METODY“
OFICIÁLNÍ KONTROLA POTRAVIN
HPLC – UV
HPLC – FLD
HPLC – MS – MS
GC – FID
GC – ECD
GC - MS

„RYCHLÉ METODY“
SCREENING
TLC
ELISA
LFD
Biosensory
Ir - spektroskopie

Ukázka signálu
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„RYCHLÉ METODY“
SCREENING
ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) – Imunochemické stanovení.
LFD (Lateral Flow Device)- Imunochromatografická metoda.
Použití – testování přímo v terénu, screeningová analýza, v rozvojových zemích.
Výhody – rychlá, levná, nenáročná.
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Kompetitivní ELISA test
ELISA testy:

 Obsahují destičku mikrotitračních jamek s navázanou protilátkou,
 analyzovaný mykotoxin obsažený v testovaném vzorku a
konjugovaném antigenu soutěží o vazebná místa s protilátkami
(musí být na antigenu navázaný enzym),
 enzym štěpí chromogen za vzniku barevné reakce (čím více
vazebných míst obsazeno – tím je více mykotoxinů),
 intenzita zbarvení je měřena při odpovídajících vlnových délkách,
 výsledné koncentrace analytů jsou vypočteny na základě
srovnání s absorbancí standardních roztoků.
Příprava vzorků
 Extrahuje se destilovanou vodou nebo 70% roztokem metanol-voda v
závislosti na analyzovaném mykotoxinu,
 je nutné, aby všechny testované extrakty měly pH v deklarovaném
rozmezí.
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„INSTRUMENTÁLNÍ METODY“
MULTIREZIDUÁLNÍ LC- MS METODA
• Tato metoda je určena pro analýzu širokého spektra mykotoxinů v
obilovinách, krmných surovinách a ostatním rostlinném materiálu (až 16
mykotoxinů).
• Postup - 25 g vzorku s 100 ml ACN:H2O třepačka 2 hod, filtrace,
naředění 4 x vodou, HPLC-MS systém.
• Přesná a časově náročná metoda (drahá).
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„Test Mykotoxiny v pivu“
Analyzováno 50 různych značek piva české výroby
• 33 z nich bylo vice či méně kontaminováno mykotoxiny plísně rodu Fusarium
(deoxynivalenol (DON) a jeho vazanou formu deoxynivalenol-3-glukosid (D3G))
Možné příčiny
• V napadeném zrnu se za tepla a vlhka při výrobě
sladu plísně ještě rozmnoží.
• Toxiny se následným vařením piva nezničí.
• Velký obsah DON dle legislativy může být, až 1250
mikrogramů na kilogram.
• Špatná technologie skladování sladovnického
ječmene.

Dle nařízení ES, je denní dávka příjmu DONu 1 mikrogram na kilogram lidské hmotnosti
(TDI)
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„Test Mykotoxiny v pivu“

Hlavní zásady skladování obilovin a trendy

Hlavní zásady skladování obilovin a trendy

Obilní masa
60 % obilí - nízká tepelná vodivost
+
40 % vzduchových mezer - ještě horší tepelná vodivost
=
Tepelný izolant!!!
Lokální změna teploty (sluneční záření) = vznik teplotního
gradientu
=
Lokální prohřívání, teplejší vzduch proniká do chladnějších
částí
=
Kondenzace vodních par
=
Ložisko pro rozvoj mikroorganismů, skladištních
škůdců a zahájení klíčení obilek
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Vlastnosti
skladovacích
prostor

Vlastnosti
skladované
suroviny

Čisté, suché
Snadno větratelné
Prosté patogenů, škůdců (DDD)
Bez cizích pachů
Trvanlivé materiály
Chráněné proti ptactvu a hlodavcům
Čistá, mechanicky nepoškozená
Dobrý zdravotní stav (neporostlé)
Správná vlhkost
> 17 % - obilí mokré
> 15,5 % - obilí vlhké
> 14 % - obilí středně suché
< 14 % - obilí suché
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Skladovací prostory
Typy skladů
• Základním a nejvhodnějším typem skladu jsou:
a) Sila,
b) hangárové sklady,
c) kombinované sklady,
d) podlahové sklady.
Základní požadavky pro skladové prostory
 Prostory určené ke skladování musí být čisté, suché, snadno
větratelné, prosté plísní, škůdců a cizích pachů;
 Konstrukce skladů musí umožňovat pravidelné odstraňování
prachu, desinsekci, dezinfekci, deratizaci a pravidelnou
kontrolu jakosti.
Typy skladování:
 Krátkodobé,
 Dlouhodobé.
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Dle technologie skladování
Se dělí skladování na:
a) Skladování v suchém stavu (obiloviny, luštěniny do 14 % a olejniny do 8 % vlhkosti
min.),
b) skladování s použitím aktivního větrání (do 17 % vlhkosti zrna u obilovin),
c) skladování ve zchlazeném stavu,
d) skladování za použití chemických prostředky (pouze pro krmné účely).
Skladové řády
a) Popis skladů, určení odpovědné osoby za skladování s uvedením odpovědnosti a
pravomoci,
b) příprava skladovacích prostor,
b) příjem, úprava a uložení zásob – postupy,
d) ošetřování skladovaných zásob – postupy,
e) kontrola skladovaných zásob – postupy
- teplotu v období posklizňového dozrávání je nutné měřit denně, a to minimálně 2 týdny,
poté 2x každý týden,
f) provozní evidence zásob
- minimální kniha teplot, kniha sušení, kniha manipulace, provozní deník s denními
chronologickými záznamy, příjem, výdej, vážní knihy, evidence o likvidaci odpadů,
g) zásady vyskladňování,
h) skladový řád musí řešit oblast požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
životní
prostředí,
i) zásady péče o sklady a jejich zařízení.
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Příprava skladovacích prostor
Před naskladněním do skladů musí být:
a) Sklad řádně vyčištěný (odstraněn prach a nečistoty) a
asanovaný.
Min. 1x ročně,
• Ve všech prostorách skladů udržována čistota a pořádek,
• veškeré technologické zbytky ze skladu odstraňovány ve
smyslu platných nařízení.
b) Po vyskladnění zásob musí být vyčištěny (odstranění prachů a
nečistot):
• Skladové prostory,
• veškeré technické zařízení a stavební konstrukce,
• povrch elektrické instalace.

c) Technické a technologické zařízení musí být udržováno stále
provozuschopné a způsobilé dosahovat plné výkonnosti.
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Příjem, úprava a uložení zásob

Skladovatel musí mít stanoveno:
a) Jak budou přejímány
ověřování hmotnosti,

jednotlivé

dodávky,

včetně

b) jak bude prověřována jakost (viz Plán kontroly jakosti
uvedený v Pravidlech správné výroby a hygienické praxe
pro výrobce
krmných směsí),
c) způsob posklizňové úpravy přejímaných zásob
• musí být stanovena funkce konkrétního pracovníka,
• rozhoduje o způsobu úpravy zrnin a olejnin.
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Příjem, úprava a uložení zásob
d)

Jak bude postupováno,
neodpovídá deklaraci,

když

jednotlivá

dodávka

e) jak bude postupováno v případě zjištění mykotoxinů v
obsahu přesahujícím maximální povolené limity
stanovené předpisy ES,
f) postup při zjištění přítomnosti živých skladištních škůdců,
g) postup pro oddělené skladování dle druhů, použitelnosti a
účelu. Nelze míchat zásoby s různou skladovací
schopností danou jejich vlhkostí apod.
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Vážení

• Standardní postupem ověřování hmotnosti dodávek
(měřidla kalibrovaná a ověřená).
Vzorkování a kontrola jakosti
• Nesmí být zjištěn obsah mykotoxinů nad maximální povolenou
hranici stanovenu příslušným právním předpisem ES nebo ČR.
Posklizňová
•
•
•
•
•
•

úprava
předčištění,
sušení,
čištění,
aktivní větrání,
chemickou konzervaci,
protiplísňové ošetření.

Cílem posklizňové úpravy je konečná - skladovací vlhkost do 14 % u zrnin, do 8 %
u olejnin a zbavení zrna organických a minerálních nečistot.
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Definice a pojmy
• Předčištění – odděluje hrubé nečistoty a lehké příměsi.
• Sušení – snížení vlhkosti na skladovací vlhkost.
• Čištění – dosažení požadované výše příměsí a nečistot na síťových
čističkách.
• Aktivní větrání – systém provzdušňování k udržení požadované
teploty u skladovaných zrnin.
• Chemická konzervace – použití chemických konzervantů pro
skladování zrnin s vlhkostí nad 14 %.
• Protiplísňové ošetření – je proces, kdy aplikací přípravku dojde k
zastavení růstu plísní a jejich spor.
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Definice a pojmy
Předčištění
• odstranění hrubých nečistot se používají bubnové či válcové
předčističky

Sušení
• závisí na:
a) druhu a jeho vlastnostech,
b) účelu sušeného materiálu,
c) vstupní vlhkosti.
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Sušení obilovin
Bezpečné skladování zrnin vyžaduje
•
•

snížit vlhkost zrna do 14 %. Při jednom odsušení snížíme vlhkost o 3–4
%,
je důležité třídit zrno před sušením do skupin, a to s vlhkostí do 18 % a
nad.

Využívají v naprosté většině sušárny sesypné, teplovzdušné s nepřímým
ohřevem vzduchu.

Při vyšší vstupní vlhkosti nad 18 %
•
•
•

je nutné sušení opakovat,
lze využít dle typu sušárny sušení z „komory do komory“, tzv. sériové
sušení, kdy najednou odsušíme vyšší vlhkost při cca polovičním
výkonu,
tento typ sušáren má dvě samostatné sušící a chladící komory.
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Doporučené teploty pro sušení

Proč je důležitá teplota sušení ?
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Čištění
•
•
•
•
•
•

Čističky jsou zásadně síťové.
Žito 1,8–1,9 mm.
Krmné obiloviny 2,0 mm.
Pšenice (potravinářská) 2,2 mm.
Ječmen (sladovnický) 2,5 mm.
Řepku 3,5 mm.

Kdo zodpovídá za kvalitu čištění?
Aktivní větrání
•

spočívá v nucené výměně vzduchu v mezizrnových prostorech.

V hangárových skladech se využívají 2 typy aktivního větrání:
•
•

Podpovrchové vzduchové kanály a jejich zakrytí přejezdnými rošty. Rozteč
mezi kanály je 2–3m,
nadpovrchový způsob, kdy se skládají větrací roury od zabudovaného
ventilátoru k protější stěně.
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S aktivním větráním
- Proudění vzduchu přes provzd. kanály.
- Teplota i vlhkost vzduchu nižší než u obilí.
- Napětí par ve vháněném vzduchu musí být nižší než na
povrchu zrna.

Zdroj: www.akaska.cz
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V silových skladech je aktivní větrání zajištěno 2 způsoby:
• Centrálním rozvodem vzduchu s odbočkami k jednotlivým
buňkám,
• nebo samostatným ventilátorem pro každou buňku.

Technologický postup pro aktivní větrání:
• Skladované zrniny se začínají větrat bezprostředně po ukončení
naskladnění,
• větrání z důvodu chlazení suchého obilí se provádí zásadně
chladnějším vzduchem nejméně o 5 ºC, než je teplota zrna,
• za účelem částečného odsušení vlhkého obilí se větrá vzduchem bez
ohledu na jeho relativní vlhkost,
• mokré obilí určené k sušení se větrá nepřetržitě,
• k zabránění vzniku kondenzačních vrstev na povrchu obilí v buňkách,
je nutné provádět tzv. protáčení, tj. částečné přepouštění z buňky do
buňky cca 15 minut, 1 x týdně.
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Při větrání rozlišujeme tři fáze:

Fáze I
V této fázi je aktivní je větrání nepřetržité. Jedná se o období od
okamžiku naskladnění do buňky nebo do halového skladu.
První fázi lze považovat za ukončenou, jestliže:
- Skončilo posklizňové dozrávání,
- bylo zamezeno možné kondenzaci vlhkosti v povrchové vrstvě,
- vlhkost skladovaných zrnin byla v horních vrstvách snížena pod
16 %,
- teplota zrnin klesla v celém skladovacím objemu na cca 20 ºC.
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Při větrání rozlišujeme tři fáze:

Fáze II
Ve druhé fázi již dochází k přerušovanému větrání. Větrání bude v
činnosti pouze za příznivých hodnot stavu vzduchu.
Tuto fázi považujeme za skončenou jestliže:
- Vlhkost výrobku v horních vrstvách buňky je snížena pod 15 %,
- teplota výrobku klesne pod 18º C v celém skladovaném objemu.

Fáze III
• V poslední fázi je aktivní větrání je rovněž přerušované.
• Pro dosažení finální hodnoty zrnin k dlouhodobému skladování
je v zimních měsících využíván velmi studený vzduch.
• Fáze je ukončená snížením teploty v celém objemu pod 10º C.

Hlavní zásady skladování obilovin a trendy
V suchém stavu
- Vlhkost < 14 %

Ve zchlazeném stavu
- Doba závisí na teplotě a
vlhkosti
- Zabránění životním
procesům v zrnu

Klejevův diagram
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Hlavní zásady skladování obilovin a trendy

Kontrola jakosti během technologické úpravy

Kontrola sušení
• odebírá pracovník do dosažení limitních hodnot.

Kontrola čištění
• ověřován je obsah příměsí a nečistot,
• eventuálně objemová hmotnost u potravinářského obilí

Kontrola při přepouštění
• přepouštění je prováděno z důvodu seskladnění, provětrání zásob
nebo získání vzorků pro ověřování jakosti laboratoří.

Nové metody v hodnocení kvality obilovin
Využití metody retenční kapacity mouky pro predikci
technologické kvality pšenice
• Metoda pro predikci pekařských a pečivárenských vlastností pšenice
• vyšší efektivita,
• jednoduchost stanovení,
• komplexnost sledovaných parametrů
Kvalita zrna je komplexní parametr obecně zahrnující několik
základních kvalitativních oblastí:
• Hygienická – daná přípustnými limity látek,
• nutriční – charakterizovaná přítomností výživově pozitivních složek
zrna či zpracované mouky,
• technologická, včetně senzorických vlastností.

Nové metody v hodnocení kvality obilovin
V oblasti technologické kvality potravinářské pšenice tak jde
konkrétně o znaky popisující mlynářskou a pekařskou hodnotu.

Nové metody v hodnocení kvality obilovin

Významné komponenty technologické kvality
zrna
• nejdůležitější znak pekařské kvality pšenice je obsah bílkovin,
• hodnocení obsahu kvality lepku dané jeho mechanickými
vlastnostmi (pevností a pružností) „konstrukční základ“,
• obsah a vlastnosti škrobu „tvrdost zrna“,
• odrůdy s tvrdým zrnem vykazují vyšší úroveň mechanického
poškození škrobových zrn,
• dosažení určité míry tohoto poškození (6–10 %) je z
technologického hlediska žádoucí,
• schopnost mouky vázat při přípravě těsta vodu „základní ukazatel
kvality“.

Nové metody v hodnocení kvality obilovin

Metody stanovení technologické kvality zrna
• Mezi nejběžnější patří využití NIR/NIT metod, tzv. spektroskopických
hodnocení v blízké či střední infračervené oblasti.

• Výhody spočívají v jednoduchosti a rychlosti stanovení.
• Nevýhody souvisí s celkově nižší přesností predikce i nutností
vyvíjet a udržovat nezávislé kalibrace.
• Omezená je rovněž celková škála vyhodnocených technologických
parametrůl.

Nové metody v hodnocení kvality obilovin

Vlastnosti bílkovin, resp. lepkového komplexu
a škrobu, jsou proto stále hodnoceny:
• Sedimentačním testem dle Zelenyho,
• metodou stanovení obsahu mokrého lepku a parametru gluten
index,
• hodnocením úrovně enzymatického či mechanického poškození
škrobu stanovením čísla poklesu.

Stanovení pádového čísla

Nové metody v hodnocení kvality obilovin

Tradiční metody
• farinografické či mixografické (je zaznamenáván měnící se odpor
těsta v čase při jeho hnětení),
• extenzografické či alveografické,
• visko- či amylografické.

Reologické systémy (slučování výše zmiňovaných metod):
• Chopin – Mixolab (hodnotící odpor těsta v čase při postupném
nárůstu a poklesu teploty.

Nové metody v hodnocení kvality obilovin
Metoda retenční kapacity mouky
– je založena na specifické schopnosti mouky zadržovat definovaný roztok po
následné centrifugaci,
– procentický nárůst hmotnosti mezi původní navážkou mouky a vytvořeným gelem
zadržujícím příslušný roztok.

Čtyři nezávislé systémy:
1.
2.
3.
4.

Kapacita mouky pro vodu,
pro 50% sacharózu,
pro 5% uhličitan sodný,
pro 5% kyselinu mléčnou.

Z funkčního pohledu je retenční kapacita mouky:
–
Pro kyselinu mléčnou asociována s kvalitou lepkového komplexu,
retenční kapacita mouky,
–
pro uhličitan sodný s úrovní poškozeného škrobu,
–
pro sacharózu s obsahem pentozanů.

Nové metody v hodnocení kvality obilovin
Technické vybavení
– Centrifuga s úhlovým resp. výkyvným rotorem vhodná pro centrifugační
kyvety s objemem 50 ml.
– Rotační třepačka s příslušným držákem pro zkumavky s objemem 50 ml.
– Laboratorní váhy s přesností ± 0,001 g.
– Dávkovací byrety (pipety) s minimálním rozsahem 20–30 ml korespondující
požadovanou hmotností dávkovaného roztoku.

Nové metody v hodnocení kvality obilovin

Po centrifugaci je slit supernatant a kyveta s usazeným gelem po hydrataci mouky se
obrátí dnem vzhůru.
Po odkapání se kyveta zašroubuje a včetně usazeného obsahu se zváží.

Nové metody v hodnocení kvality obilovin
Graf 1 Retence mouky pro vodu

Vaznost vody v mouce

Udává nám kvalitu lepku

Nové metody v hodnocení kvality obilovin

Úroveň poškození škrobu

Úroveň obsahu pentozanů

Nové metody v hodnocení kvality obilovin
Změny retence mouky ve směsích

Nové metody v hodnocení kvality obilovin
Retence mouky a objem pečiva

Nové metody v hodnocení kvality obilovin
Modelový příklad selekce perspektivních genotypů dle
navržených standardů

Nové metody v hodnocení kvality obilovin

Závěrečná doporučení:

• Velkou výhodou metody retenční kapacity
mouky je její investiční nenáročnost a
přístrojové vybavení, tak požadavky na
obsluhu.
• Nízká investice.
• Jednoduché zaškolení obsluhy.
• Nízké náklady na jeden vzorek.

Nové metody v hodnocení kvality obilovin

Hodnocení vlivu abiotických stresorů u osiva
•

Kvalita osiva je hodnocena dle ISTA (International seed testing
association),

•

základní veličinou je klíčivost – ta nám udává schopnost semene
vyklíčit „v optimálních podmínkách“.

Nevýhody
•
•
•
•

je zjišťována v optimálních podmínkách (za daných teplot a vlhkosti),
jaká je potom pro zemědělce atraktivita výsledků hodnocení
klíčivosti za ideálních podmínek z všemožných experimentů, když on
hospodaří v podmínkách s častým výskytem stresových faktorů…
jsou zde problémy s predikcí polní vzcházivosti,
partie osiva, které se neliší klíčivostí se mohou lišit ve vzcházivosti a
potenciálů.
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Proto se v poslední dekádě zaměřuje výzkum spíše na
Vitalitu semen
• Oproti klíčivosti semen je vitalita semen chápána jako
přirozená vnitřní síla.
• Zabezpečuje rychlé klíčení po zasetí a jeho dokončení i za
rozmanitých podmínek.
• Vitalita není jednoduše
charakteristika:

měřitelná

vlastnost,

ale

• zahrnuje především
• rychlost a uniformitu klíčení a růstu,
• toleranci ke stresovým podmínkám po zasetí,
• zachování si vitality během skladování.

spíše

Nové metody v hodnocení kvality obilovin

Test vitality
• pokud je sledován jen jeden faktor „není příliš spolehlivá“,
• pokud se sleduje komplex faktorů „je vysoce spolehlivá“.
• Sledovanými faktory:
• Vysoká vitalita,
• klíčivost by měla být jednotná, synchronizovaná,
• při klíčení se vyvíjí vysoké procento klíčenců přes
působení podmínek.
Vitalita je nejvyšší při fyziologické zralosti, ale ovliňují ji
také:
• Podmínky prostředí,
• sklizeň a skladování.
Výsledky potvrzují významný genetický základ vitality a jsou předpokladem pro využití této
vlastnosti semen jako selekčního kritéria ve šlechtění.

Analýzy zrnin
NIR analýza zrnin
• založena na principu měření diodového pole,
• tato metoda měření je vhodná pro měření veškerých zrnin, semen,
luskovin a olejnin,
• pracuje v rozsahu vlnových délek 950 až 1550 mm s vysokou
citlivostí,
• zajišťuje rychlé výsledky při stanovení:
• vlhkostí,
• obsahu proteinů,
• N-látek,
• olejů,
• sedimentačního indexu,
• obsahu glutenů v měřeném vzorku.

Analýzy zrnin

Pomocí měření elektrické kapacity zrnin
• Přístroj stanovuje jak vlhkost produktu,
tak
jeho
objemovou
hmotnost
(helkolitrovou váhu).
• Objem vzorku je 600 ml
Vlhkost materiálu a objemová hmotnost
• Bez šrotování,
• vysoká přesnost měření.

Děkujeme za pozornost
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