
 4 

OPATŘENÍ PRO REDUKCI RADIOAKTIVNÍ KONTAMINACE ZVÍ ŘAT 

A JEJICH PRODUKT Ů V ZEMĚDĚLSKÝCH EKOSYSTÉMECH 

 

COUNTERMEASURES FOR REDUCTION OF RADIOACTIVE 

CONTAMINATION OF FARM ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS IN 

AGRICULTURAL ECOSYSTEMS 

 

Pöschl Michael 

 

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav molekulární biologie a radiobiologie 

poschl@mendelu.cz 

 

ABSTRACT 

 

Contamination of food products reaching the consumer may be a serious problem 

following radioactive contamination deposited in the agricultural environment. A wide variety of 

measures is available to reduce or prevent the transfer of radionuclides through the food-chain 

and hence reduce the radiation dose to the consumer. This paper reviews both literature sources 

and practice of applying agricultural countermeasures: Interventions at the soil-plant step, at the 

plant-animal step, and at the foodstuff-man step. In practice, the most effective countermeasures 

which can be used to reduce radionuclide contamination of animals in agricultural ecosystems 

will be obtained by a combination of both management changes and the use of chemical binders 

to prevent gut absorption. Social, economic, and practical considerations of the countermeasures 

such as availability, technical feasibility, acceptability and side-effects need to be also taken into 

account. 
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ÚVOD 

 

Podstatou opatření pro redukci radioaktivní kontaminace zvířat a jejich produktů 

v zemědělských ekosystémech je na základě znalostí zákonitostí transferu radionuklidů ze 

životního prostředí do organizmu a chování radionuklidů, jak v životním prostředí tak 

uvnitř organizmů, omezení transferu radionuklidů v potravních řetězcích. Cílem je především 

omezit vstup do kulturních rostlin a hospodářských zvířat, a tak zamezit či zmírnit negativní 

účinky radioaktivního záření na člověka prostřednictvím vnitřní kontaminace z potravin.  

Hlavním zdrojem radiokontaminace prostředí byly zkoušky atomových zbraní a nehody 

jaderných zařízení. Došlo či může tak docházet k radiokontaminaci kulturních rostlin a 

hospodářských zvířat, a tak i potravinových zdrojů a potravin. Právě v těchto souvislostech 

(zvláště po havárii černobylského jaderného reaktoru) došlo v dané oblasti k velkému rozvoji 

studia a byla předložena i ověřena celá řada metod a postupů, „protiopatření“ (countermeasures), 

s výše uvedeným cílem a vhodná (možná) především v agrosystémech.  

Opatření lze rozdělit podle stavu spadu a stavu distribuce radiokontaminantů na krátkodobá 

a dlouhodobá a podle místa kontaminace v potravních řetězcích na intervence na dráze půda-

rostlina a intervence na dráze rostlina – živočich, popř. potravina – člověk. 

Krátkodobá (někdy okamžitá) opatření lze aplikovat, pokud se spad nalézá jen na povrchu 

rostlin nebo na povrchu půdy. Jsou-li však radionuklidy již distribuovány v ekosystému 

(inkorporovány do půdy, rostlin či živočichů) je možné již aplikovat převážně opatření 

dlouhodobá. Možnosti krátkodobých opatření jsou omezené, ale mohou být prevencí nebo mohou 

usnadnit (zmírnit) opatření dlouhodobá. Krátkodobě účinné může být odstranění porostu nebo 

vrchní vrstvy půdy. I vhodná orba může být krátkodobým opatřením (např. pro omezení 

kontaminace radiocesiem), ale může zkomplikovat pozdější dlouhodobá opatření.  

 

OPATŘENÍ NA DRÁZE PŮDA-ROSTLINA 

Jakmile kontaminace zasáhne zemědělskou půdu, nabízí se několik možností zásahů: 

� zastavit rostlinnou produkci v dané oblasti, 

� pěstovat alternativní kulturní rostliny, 

� aplikovat fyzikální či chemické metody, které zastaví či omezí transport radionuklidů 

v půdě a z půdy do rostliny. 
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Nepotravinářským využitím zemědělské půdy, čili zastavením rostlinné výroby zvláště 

v případě dlouhodobé kontaminace zemědělské půdy, se rozumí přerušení pěstování kulturních 

rostlin za účelem výroby potravin a následnou volbu alternativních rostlin s nepotravinářskou 

produkcí, např. zalesňování, pěstování plodin pro výrobu paliv apod. Taková opatření jsou jistě 

významná pro ochranu zemědělské výroby, ale úplně neodstraňují nebezpečí pozdější druhotné 

kontaminace potravního řetězce směrem k člověku. 

Z hlediska pokračování rostlinné produkce na kontaminovaném území má pro redukci 

kontaminace význam změna pěstování jedné kulturní plodiny za jinou vzhledem k  rozdílným 

transferovým a koncentračním faktorům pro části rostlin určených jako potravinový zdroj. 

Z posledních pozorování vyplývá, že taková opatření jsou významná u mírně kontaminovaných 

oblastí (Arnold, 1990). I když stupeň možného využití je závislý na několika faktorech 

(především půdním typu a druhu radionuklidu), je známo, že např. špenát obsahuje velmi 

významně vyšší radioaktivitu vybraných štěpných produktů proti fazoli pěstované za 

srovnatelných podmínek. Podobně pak bylo zjištěno, že příjem 90Sr u pšenice, ovsa a hrachu na 

stejné půdě byl zhruba v poměru 1 : 2,5 : 20 (Kozheynikova & Teplyakov, 1989). Z databáze 

UIR (Mitchell & Donnelly, 2000) pak např. vyplývá, že průměrná hodnota transferového 

koeficientu radiocesia z půdy do rostliny je v tomto pořadí: obilniny (1,0) – kořenové plodiny 

(1,2) – traviny (2,5) – hlízovité plodiny (3,0) – luštěniny (3,5) – zeleniny (7,5). Analýzy výsledků 

příjmu radiocesia v oblastech v bývalém Sovětském svazu postižených černobylskou havárií 

ukázaly rozdíly mezi odrůdami kulturních rostlin s faktorem až 4,5 a mezi druhy s faktorem až 10 

(Alexakhin, 1993). 

Celá řada postupů vedoucích k omezení kontaminace rostlin zahrnuje metody 

využívající redukci transferu z půdy do rostliny. Kořenový příjem radionuklidů z půdy je závislý 

na přítomnosti těchto nuklidů v kořenové oblasti ve vhodné a přijatelné formě.Tento příjem může 

být pasivní (difúze) nebo aktivní (vliv rostlinného metabolizmu). Aktivní transport je zvláště 

významný pro esenciální prvky. Analogy těchto prvků mohou hrát stejnou roli, pokud jsou s 

esenciálními dostatečně podobné svou velikostí, stavbou i chemickými vlastnosti. Většina 

radionuklidů s dlouhým poločasem přeměny s původem v nehodách jaderných zařízení není pro 

rostliny esenciální, ale v kořenovém systému se chovají jako jejich analogy. Metody, které lze 

použít pro redukci příjmu určitých nuklidů kořenem, můžeme rozdělit podle těchto základních 

přístupů: 
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� odstranění radionuklidů z kořenové oblasti (např. hluboká orba nebo vymývání), 

� ředění radionuklidů v půdě (orbou, nebo jinými technikami), 

� imobilizace radionuklidů do formy kořenem nepřijatelné (např. vysrážením nebo 

vazbou na nerozpustné látky), 

� dodáním jiných či dalších iontů do půdního roztoku, které jsou v kompetici (soutěží) 

s radionuklidem v kořenovém příjmu, 

� jiná opatření. 

Řada takových opatření byla laboratorně ověřena i použita po černobylské havárii, a to nejen 

v místě nehody, ale i v jiných zemích (Norsko) (Strand et al., 1990). 

Metody odstraňování či ředění radionuklidů z/v kořenové oblasti se stále hledají či ověřují. 

Vymývání se týká rozpustných forem radionuklidů, které silně nereagují s půdními minerály, 

např. izotopy stroncia. Pro nuklidy, které jsou naopak silně vázány na půdní komponenty, mezi 

které patří i izotopy cesia, je to komplikovanější a určitou cestou je použití chelatizujících 

reagencií (Menzel & James, 1971). Cheláty však způsobují, že se pro kořenový příjem stávají 

přístupnější aktinidy (Cawse & Turner, 1982).  

Typickou metodou ředění je též orba. Je zvláště účinná pro naředění radionuklidů 

v povrchových vrstvách. Bylo zjištěno, že se tak může snížit jejich obsah až faktorem 2 (Arnold, 

1990). Přemístění horní 5-10 cm vrstvy do hloubky 20-30 pomocí hluboké orby bylo ověřeno 

jako významné krátkodobé opatření pro odstranění radionuklidů z kořenové zóny zvláště pro 

mělce kořenící plodiny (Hill et al., 1990). Při použití těchto metod se v dlouhodobějším horizontu 

musí brát v úvahu možné nebezpečí pro hluboko kořenící rostliny i pozdější kontaminaci 

spodních vod.  

Opatření, která způsobem precipitace nebo vazby na nerozpustné látky přidávané do půdy 

imobilizují radionuklidy, jsou velmi efektivní pro ty radionuklidy, které mohou po dlouhou dobu 

zůstávat v půdě v rozpustnějších formách. Patří k nim Sr, ale v některých půdách i Cs a vysoce 

toxické aktinidy. Nejvíce pozitivních poznatků bylo získáno pro radiocesium s aplikací jílových 

minerálů (bentonity, zeolity, resp. clinoptylolity), berlínské modře a hexakyanoferátů (zvl. NH4-

Fe forma, tj. AFCF) (Lönsjö et al., 1990; Segal & Morris, 1991). Pro radiostroncium bylo 

zjištěno omezení příjmu rostlinami přidáním jílových minerálů (klinoptylolitů) (Menzel & James, 

1971; Lakanen & Paasakallio, 1970). Přídavek organické hmoty k půdám s velkým podílem 

minerálních složek redukoval příjem radiostroncia a některých aktinidů (Lakanen & Paasakallio, 
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1970; Menzel & James, 1971; Adriano et al., 1980; Vyas & Mistry, 1981). Příjem aktinidů může 

být též snížen vápněním (Adriano et al., 1980; Cawse & Turner, 1982). 

V metodách zahrnujících soutěž (kompetici) iontů při příjmu radionuklidů plodinami 

z půdy bylo nejintenzivněji studováno radiocesium. Jde hlavně o přídavek draslíku (Evans a 

Dekker, 1966; Lönsjö et al., 1990; Schechtner & Henrich, 1990). Redukční účinek pro příjem 

radiocesia je pak silně závislý na typu půdy a přístupnosti draslíku v půdě před ošetřením. Je 

nejvýznamnější u půd deficientních na tento prvek. V této skupině metod lze též využít 

izotopového ředění použitím stabilního cesia (Gissel-Nielsen & Andersen, 1967; Tensho et al., 

1961; Nishita et al., 1962; Wallace, 1971). Takový způsob je efektivní, pokud absorpční půdní 

místa jsou omezená, protože ionty, které mohou mezi sebou soutěžit v kořenovém příjmu, mohou 

soutěžit i ve vazbě na vazebná místa v půdě, a tím zvyšovat či snižovat dostupnost určitého 

nuklidu. Podobné zákonitosti jsou známy pro omezení příjmu radiostroncia přidáváním vápníku, 

účinného hlavně v Ca deficientních půdách (Russell, 1963; Kozheynikova & Teplyakov, 1989). 

Přidání stabilního stroncia zvyšuje či snižuje příjem radiostroncia v závislosti na chemizmu půdy. 

Pro regulaci, resp. snížení příjmu radionuklidů, zejména radiocesia a radiostroncia, lze 

efektivně využít i vhodnou aplikaci nespecifických hnojiv. Ty obsahující tři základní 

komponenty tj. draslík, dusík (nitráty nebo amonné soli) a fosfor (fosfáty), tzv. NPK hnojiva. 

Mohou svým komplexním účinkem souvisejícím s doplněním chybějících iontů i s jejich 

vzájemnou kompeticí, a to i ve vztahu k množství vazebných míst na půdních komponentech, 

pomoci dané regulaci. Jinou možností je drenážování. Pozitivní důsledky odvodnění daného 

pozemku pro transport např. radiocesia tkví nejen ve vlastním snížení vlhkosti půdy, ale 

pravděpodobně též v následném provzdušnění. Aerobní procesy vedou ke snížení obsahu dusíku 

v podobě amoniových iontů (Arnold, 1990). Na druhé straně však může v některých půdách dojít 

ke zvýšení příjmu radiocesia souvisejícím s koncentračním efektem (Shalhevet, 1973; Noordijk 

et al., 1989; Tikhomirov, 1989). 

 

OPATŘENÍ NA DRÁZE ROSTLINA – ŽIVO ČICH 

Opatření k redukci kontaminace potravin živočišného původu radionuklidy (zvl. masa a mléka) 

lze rozdělit do čtyř fází: 

� omezování vstupu (organizační opatření v chovu, v krmení, porážce), 

� redukce absorpce z potravy (použití chemických metod), 
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� blokování/omezování transferu v organizmu (stabilní izotopy, chemické analogy), 

� ovlivnění exkrece. 

Soubory těchto opatření zahrnují jednak řadu relativně jednoduchých organizačních 

postupů, které zamezí či omezí vstup radionuklidu do organizmu, a dále pak aplikaci vhodných 

přídavků do krmiva, často považovaných za tzv. chemická opatření. Studie se zaměřily do dvou 

oblastí: jednak do ekosystémů spojených s intenzivní zemědělskou výrobou a pak do 

polopřírodních (semi-natural) ekosystémů. Zatímco ty první se týkají převážně ustájených zvířat, 

ty druhé zahrnují pastevní způsob chovu včetně získávaní živočišných produktů u lovné zvěře. 

Většina takových opatření je pak programována do situace po nehodě jaderného zařízení. Obecně 

se též rozlišují, podobně jako pro opatření na dráze půda-rostlina, krátkodobá a dlouhodobá 

opatření. S tím souvisí důležitý faktor, zda by byla kontaminována jen menší lokalita nebo 

rozsáhlé území s omezenou možností přesunů zvířat či dostupností nekontaminovaného krmiva.  

Mezi organizační opatření patří řada metod, které byly iniciovány právě černobylskou 

havárií a pak v postižených oblastech i ověřeny a aplikovány. Některé jsou však jen spekulativní 

či modelové a vyžadují ověření. Mezi tato opatření patří: 

• Monitorování in vivo - jde o oddálení porážky zvířat do doby, kdy bude kontaminace 

minimální za použití vhodných radio-monitorovacích způsobů a metod; takové metody byly 

ověřeny i aplikovány u ovcí, resp. u jehňat (Meredith et al., 1988; Sherlock et al., 1988; 

Dodd et al., 1989) a ověřeny i u kuřat (Pöschl & Baláš, 2000); jedná se o relativně efektivní a 

levný způsob náročnější pouze na vhodnou techniku. 

• Porážka zvířat a odstranění nebo zničení úrody - velmi drahá metoda; aplikovatelná jen, je-li 

nezbytná často vzhledem k vysoké kontaminaci, a tak jediným řešením pro ochranu výživy 

člověka (Howard, 1993). 

• Zajištění nekontaminovaných potravin a pastvin - nejefektivnější způsob zajišťující 

minimální kontaminaci potravinových zdrojů a potravin; řeší se např. převedením zvířat na 

nekontaminované pastviny (Howard et al., 1987), nebo podáváním nekontaminovaných 

krmiv v dostatečném období před porážkou; často jde o kombinaci s dalšími opatřeními jako 

jsou monitorování in vivo, chemická i ta, která zahrnují omezování transferu radionuklidů na 

dráze půda-rostlina; týká se hlavně radionuklidů s poměrně kratšími poločasy, tj. 137Cs, 
89/90Sr, 125I. 

• Změna období lovu nebo doby porážky - oddálení doby porážky nebo lovu; často též 
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kombinace s jinými opatřeními, např. podávání nekontaminovaného krmiva. 

• Omezený přístup k vysoce kontaminovaným oblastem - jde o opatření zaváděná po určitou 

dobu, kdy daná oblast je kontaminována, nebo pro určitý druh zvířat, např. s mléčnou 

užitkovostí. 

• Změna druhu zvířat pasoucích se na kontaminovaných pastvinách - např. pastva skotu na 

radiocesiem kontaminovaném území má za výsledek dvakrát nižší kontaminaci jejich 

svalové tkáně (masa) než masa vyrobeného z ovcí pasoucích se na stejném území. 

• Použití potravinářských surovin nebo potravin ve výživě zvířat - potravinářské suroviny 

získané z kontaminovaných zvířat jsou využívané ve výživě hospodářských nebo 

kožešinových zvířat, dokud nedosáhnou aktivit přijatelných pro člověka.  

• Výběrové využití méně kontaminovaných zvířat - tato metoda je vhodná zvláště pro oblasti 

s vyšším podílem lovné zvěře v lidské stravě; např. po černobylské havárii u losů obývajících 

domácí ranče ve Švédsku byla zjištěna až 3x nižší kontaminace masa radiocesiem než u 

těchto zvířat obývajících zalesněné oblasti; výběrový lov těchto zvířat v takových oblastech 

je pak jednoduchým opatřením pro redukci příjmu radiocesia člověkem. 

• Oddálení využití pastvin - z logických poznatků vyplývá, že při využití pastvin brzo po 

radioaktivní depozici je kontaminace pasoucích se zvířat vysoká, zatímco oddálením pasení 

v těchto oblastech výrazně klesá. 

Nejefektivnější pro redukci radiokontaminace (hospodářských) zvířat jsou chemické 

metody. Využívá se fyzikálně-chemických vlastností látek přidávaných do krmiva, které mají 

především za úkol předcházet nebo snižovat trávení radionuklidů v gastrointestinálním traktu 

(GIT), omezovat jejich vstup do určitých orgánů a zvyšovat exkreci již přijatých radionuklidů. 

Aplikace těchto metod vychází z poměrně hlubokých znalostí o chování radionuklidů při trávení, 

jejich distribuci v živočišném organizmu, metabolizmu i exkreci. Je závislá na obvyklých 

podmínkách pro výživu zvířat, resp. na systémech chovu (stájový či volný). Rozhodující je 

časový interval mezi každým kontaktem chovatele se zvířetem, protože aplikace chemických 

látek, aby byly dostatečně v daném smyslu účinné, většinou vyžaduje kontinuální přísun. U 

ustájených zvířat je kontakt chovatele se zvířaty pravidelný a lehce realizovatelný. Dané 

prostředky se přidávají do pitné vody nebo v podobě koncentrátů či minerálních přídavků do 

krmiv. U volného chovu zvířat popř. u volně žijící zvěře je to velmi komplikované, a tak se 

chemická „protiopatření“ mohou aplikovat postřikem rostlinstva na pastvinách nebo podávají ve 
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formě bachorových kapslí (rumen boli) nebo lízacích solí (salt licks). 

Většina studií, znalostí a doporučovaných opatření se týká tří tzv. obávaných radionuklidů: 

nejvíce 137Cs, méně 90Sr a 131I; minimum ostatních radionuklidů (aktinidů).  

 

Opatření omezující příjem radiocesia 

Draslík a stabilní cesium - Protože příjem a metabolismus draslíku  a cesia je podobný, může být 

draslík použit jako prostředek pro ovlivňování příjmu cesia, a tak i jeho obsahu v tkáních. 

Zvýšením draslíku v dietě bylo u řady zvířat (krysy, prasnice, ovce) dosaženo zvýšení exkrece 

radiocesia (Mraz et al., 1958; Mraz, 1959; Johnson et al., 1968). Dále bylo zjištěno, že přídavek 

K v dietě nezpůsobil dietetické poruchy, ale mírně snížil obsah cesia ve svalovině. Nedostatek 

K v dietě se výrazně projevuje zvýšením příjmu radiocesia a snížením jeho exkrece. Podobná 

pozorování s přídavkem stabilního cesia se u ovcí a koz většinou ukázala málo efektivní 

(Oughton et al., 1989, 1991) nebo u člověka neefektivní (Rundo, 1964). 

Jílové minerály - Efektivnější pro redukci příjmu radiocesia je aplikace jílových minerálů. Jsou to 

látky přírodního původu a působí jako iontová síta a mají dlaždicovou nebo klecovou stavbu. 

Rozeznáváme: zeolity (např. klinoptylolity), což jsou aluminiumsilikáty, illity a muskovity 

(skupina illitových přírodních minerálů), vermikulity a verxity, což jsou deriváty slídy, a 

montmorilonity nebo bentonity (skupina montmorilových minerálů). Z těchto rozmanitých 

minerálů se ukázaly nejúčinnější bentonity, které v dávkách desítek až stovek gramů na den u 

přežvýkavců i ostatních hospodářských zvířat vysoce efektivně vyvazovaly radiocesium v GIT 

s redukčním faktorem (pro mléko, maso) od několika desetin až po 8 (Voigt, 1993). 

Hexakyanoferáty a odvozené látky - Ještě účinnější než jílové minerály se ukázaly 

hexakyanoferáty železa (FeHCF) odvozené od berlínské modři, které tvoří po rozpuštění v GIT 

koloidní roztoky. Mohou nést ionty alkalického kovu nebo ionty amoniové, ty jsou pak 

vyměňovány za cesium. Vznikající komplex obsahující cesium je velmi stabilní a zamezí tak 

vstřebávání cesia v GIT u zvířat i člověka. Byl též ověřen mizivý toxikologický efekt možných 

metabolitů těchto látek. Testována byla řada forem hexakyanoferátů s rozmanitou formou kationů 

Fe, Co, Zn, a Mn, které též vyvazovaly cesium, ale efektivnější výsledky byly prokázány jen 

s KCuHCF a KZnHCF. Po černobylské havárii byl též autorizován a používán NH4-Fe-HCF 

(AFCF, resp. Gieseho sůl) (Giese, 1988, 1989; Voigt, 1993). Tato látka se však ukázala pro širší 

využití u zvířat méně vhodná vzhledem k tomu, že byla proti FeHCF výrazně dražší. Účinnost 
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hexakyanoferátů je tak vysoká, že postačují dávky několika gramů na den pro skot a 1-2 g na den 

pro menší přežvýkavce. Přitom jsou vykazovány vysoké redukční faktory dosahující hodnot i 

vyšších než 10 (prasata - maso - 8,9-33 /Giese, 1989/, slepice - maso - až 95,5 /Voigt et al., 

1993/). Na basi těchto látek bylo lokálně a komerčně připraveno několik dalších přípravků, u 

kterých byl též prokázán významný redukční účinek: např. Ferrotcin a Bifezh (Ratnikov et al., 

1998), Radekont (Pöschl & Baláš, 1999), FIX-A-TOX (Baláš & Pöschl, 2000), Bifezh (Pöschl a 

Řezáč, 2004).  

Lízací sole a bachorové kapsle - Lízací sůl s přídavkem 2,5 % AFCF (Gieseho sůl) byla ověřena 

u přežvýkavců chovaných na horských pastvinách v Norsku (Hove et al., 1990). Je to způsob jak 

aplikovat látky omezující příjem radiocesia u volně žijících zvěře. Bylo odhadnuto, že příjem cca 

1 g soli (tj. 25 mg AFCF) na den vedlo ke snížení obsahu radiocesia v mase jehňat o 50%. To, že 

některé hexakyanoferáty jsou účinné již ve velmi malých množstvích, umožnilo aplikaci 

bachorových kapslí (release boli) s tímto účinným agens, které se z nich pomalu uvolňuje. Tyto 

kapsle mohou zůstat v bachoru i řadu týdnů. U ovcí, skotu a sobů v polním 6 týdenním 

pozorování v Norsku bylo zjištěno, že takové kapsle obsahující 15 – 20 % AFCF snížily 

akumulaci radiocesia o 50-80 % v mase (Hove, 1993). 200 gramové kapsle byly testovány i u 

mléčné i masného skotu s výrazným snížením obsahu radiocesia v mléce i mase. Takové opatření 

pro redukci příjmu radiocesia je zvláště vhodné pro volně se pasoucí zvířata, kde zatím zůstává 

dořešit délku uvolňování účinného agens, aby působilo po celou dobu pobytu zvířat na pastvě 

(např. jehňat od časného léta až do ukončení pastvy). 

 

Opatření omezující příjem radiostroncia 

Absorpce a exkrece radiostroncia jsou výrazně závislé na příjmu stabilní formy tohoto prvku a 

též vápníku, který je ve fyziologickém smyslu jeho chemickým analogem. Koncentrace 

stabilního i radioaktivního Sr v kostech je značně závislá na množství Ca, které je současně se Sr 

přítomné v krmivu. Navíc tyto oba dva prvky též nejsou transportovány do kostí stejnou měrou, 

což ovlivňuje mj. i složení krmné dávky, stav metabolizmu, a též stáří. Je např. známo, že u 

mláďat je mírně upřednostňováno Sr, kdežto u dospělých jedinců naopak Ca (Comar, 1966).  

Zatímco přídavky stabilního Sr byly testovány, a navíc s rozporuplnými výsledky, pouze u 

hlodavců (Hegsted & Bresnahan; 1963, Teree et al., 1965), vliv Ca je u domácích zvířat dobře 

zdokumentován a je to nejlevnější prostředek omezující absorpci radiostroncia z GIT do krve a 
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do příslušných tělních tkání, a tedy i potravinářských zdrojů. Aplikace CaCO3 do diety telat a 

krav snižuje celotělové množství 90Sr o 30-40% i jeho hladinu v mléce (Annenkov et al., 1973). 

Bylo např. pozorováno, že zvýší-li se obsah Ca v dietě na 120 g proti 12,5 g, sníží se denní podíl 

radiostroncia v mléce z 1,2% denní dávky 90Sr na hodnotu 0,05% z denní dávky. Obecně lze 

tvrdit, že nízký obsah Ca v dietě znamená vyšší obsah radiostroncia v mléce. Experimentálně 

bylo též ověřeno, že redukční efekt Ca závisí též na jeho formě v tomto pořadí (Voigt, 1993): 

Ca2(PO4)3 < CaO, Ca(COO)2 < CaCO3 < Ca(C3H5O3)2. 

S malým nebo žádným účinkem se pro redukci Sr (85Sr) v mléce, resp. ovlivňující absorpci Ca a 

Sr z diety a sekreci Sr do mléka, u laktujících krav a ovcí ukázaly NaEDTA, KH2PO4, DOWEX 

50 a MgSO4 (Comar et al., 1966) nebo užití komplexotvorných agens jako vermikulitu nebo 

místních jílových minerálů (Mirna, 1970). Naproti tomu aplikace Na-alginátu vykazovala 

výrazné snížení radiostroncia v těle laboratorních zvířat (krys) i selat (Van der Borght et al., 

1969). Bylo současně zaznamenáno zvýšení exkrece 85Sr a tudíž zkrácení jeho biologického 

poločasu. 

 

Opatření omezující příjem radiojódu 

Metabolizmus radiojódu je silně závislý na nasycenosti štítné žlázy tímto nuklidem, a tak i 

obsahu stabilního jodu v potravě. Za normálních okolností 30% podaného stabilního jodu je 

obsaženo ve fekáliích, 40% v moči a 8% v mléce. Exkrece se výrazně zvyšuje (2krát až 3krát), 

je-li dieta doplněna o KJ nebo KJO3 (Kirchgessner, 1959; Kirchgessner et al., 1965). Štítná žláza 

se nasycuje jodem velmi rychle a je známo, že v jejich buňkách je až 1000krát více jodu než 

v buňkách tělních. Živočichové eliminují většinu jodu do mléka a moče. Pokud je přísun jodu 

v potravě pohotový, je jeho koncentrace v mléce proporcionální k jeho obsahu v dietě. Alderman 

a Stranks (1967) matematicky vyjádřili tento vztah takto: 

a = 2,13 b + 3,1 

kde a je koncentrace jodu v mléce v µg.l-1 a b je průměrný denní příjem jodu v mg/krávu.  

Nejúčinnějším chemickým prostředkem na snížení obsahu radiojodu v mléce je podávání 

stabilního jodu. Jeho redukční účinek byl prokázán u ovcí a koz především pro absorpci 

radiojodu do štítné žlázy (Lengemann, 1970; Stara et al., 1971), ale též do mléka (ovce, koza, 

kráva - Lengemann & Comar /1961/, Lengemann & Thompson /1963/, Miller & Swanson 

/1973/), popř. celého těla (telata - Barth et al. /1957/, kuřata - Stara et al. /1971/). Byly prokázány 
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i významné redukční účinky dalších sloučenin, které blokují mechanizmus jodové pumpy (K-

chloristan, K-fluroboritan) nebo i dalších látek, např. thiomočovina, chlorotiazid a tyroxin 

(Lengemann & Comar, 1961; Lengemann a Thompson, 1963; Lengemann, 1970). 

 

Opatření omezující příjem aktinidů 

Mobilita aktinidů je poměrně malá, ke které v přírodě přispívá výskyt jejich nerozpustných 

forem. Roli též hraje to, že není známa jejich žádná biologická role. Jejich absorpce v GIT je 

velmi nízká, a to dokonce i pro jejich rozpustnější formy (acetáty a citráty) (Harrison, 1991). 

Zajímavé je, že vstřebávání aktinidů je vyšší u mláďat. Z těchto důvodů má především význam 

příjem těchto nuklidů inhalací z mikroskopických aerosolových částic. Uvádí se, že z částic 

menších než 1µm v dýchacích cestách se dostane do organizmu (krve) více aktinidů než perorální 

cestou (Whicker & Schulz, 1982). Aktinidy jsou akumulovány v kostech a játrech. Jejich obsah 

ve svalovině je poměrně nízký. Biologický poločas (celé tělo) těchto prvků je vysoký  - 30 let 

(Coughtrey, 1990). Z těchto vlastností aktinidů vyplývá, že kontaminace živočišných produktů 

bude minimální.  

Poznatky týkající se protiopatření v souvislosti s kontaminací aktinidy vyplývají především 

z pokusů na laboratorních zvířatech. Nejvíce experimentů bylo uskutečněno s polykarbonovými 

kyselinami jako je EDTA u hlodavců. Např. Zn a Ca deriváty DTPA, TTHA a THPA přidávané 

do pitné vody redukovaly u krys  aktivity 239Pu v játrech a kostře faktorem 2-4 (Tailor & Volf, 

1980). Další práce (Borisov & Krivchenkova, 1974; Moskalev, 1974) ukazují na významný 

redukční efekt karbolenu (březové dřevěné uhlí), hydrokvinonu, antioxidantů a vulkanizérů na 

transfer 238U a 210Po ze spadu do ledvin, jater a kostry krys. Účinek zmíněných prostředků u 

hospodářských zvířat však není prokázán a je též málo pravděpodobný z důvodu toxicity a 

složitých aplikačních postupů.  

 

OPATŘENÍ NA DRÁZE POTRAVINA - ČLOVĚK 

Codex alimentarius (2004) mj. definuje přijatelné či přípustné hladiny radionuklidů 

v potravinách. Možnosti studia snižování obsahu radionuklidů přímo v potravinách byly 

studovány pouze sporadicky. Výrazného snížení obsahu např. radiocesia však lze dosáhnout 

luhováním, marinováním, máčením i vařením a umožnit tak ve vybraných potravinách dosažení 

přijatelných hladin. Pozorování se hlavně soustředila na houby a maso.  
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Namáčením zmražených nebo sušených hub (hřib hnědý) ve slaném roztoku dosáhli 

Neukom & Gisler (1991) téměř úplné dekontaminace od radiocesia. Klán et al. (1988) prokázal i 

více než 80% úbytek radiocesia v houbách vařením ve vodě. I vaření límcovky vrásčitolupenné 

ve slané vodě vedlo ke snížení (o 36-63%) obsahu tohoto radionuklidu (Steger et al., 1987). 

Výrazného snížení obsahu radiocesia (59-73%) u hub dosáhl při opakovaném máčení v octovém 

nálevu (2% kyselina octová) Dvořák et al. (2006).  

Jandl et al. (1989) publikoval možnost snižování obsahu radiocesia v jelením mase 

marinováním. Dvoudenní naložení sobího masa ve slaném roztoku umožnilo snížení obsahu 

radiocesia o 50% (Petäjä et al., 1992). Stejný druh masa a též rybí maso po několikahodinovém 

působení tekoucí vody ztratilo až 50% aktivity zmíněného radionuklidu. Petäjä et al. (1992) též 

uvádí, že zmíněné děje byly urychleny zvýšením teploty. 

 

ZÁVĚR  

 

Pro omezení kontaminace hospodářských zvířat a jejich produktů radionuklidy - 

radiocesiem, radiostronciem, radiojodem a aktinidy - existuje široká škála různých a účinných 

opatření. Patří k nim i řada metod zabraňující kontaminaci kulturních plodin. Nejvíce 

protiopatření bylo nalezeno, ověřeno i jako praktických postupů využito v případě kontaminace 

radiocesiem. V případě aplikace těchto opatření se hodnotí ekonomické i sociální hledisko. 

Z pohledu vztahu cena - prospěch by mělo být vždy nejdůležitějším kritériem lidské zdraví. Na 

základě požadavků ICRP (1990) a v souvislosti s následky a opatřeními po černobylské havárii se 

tak např. skandinávské autority zabývající se radiační ochranou dohodly na akceptovatelné ceně 

20 – 100 tisíc USD pro snížení dávky o 1 Sievert/člověka. Autority se též shodují na tom, že 

prostředky věnované na „protiopatření“ by se měly věnovat především na ochranu člověka a 

prevenci a nikoliv pro ochranu hospodářských zvířat samotných. Nalezená opatření by podle 

doporučení měla být použita jen v případě, mají-li oprávnění, tj. jednoznačně převáží kladný 

výsledek a ochrana veřejnosti bude optimální (z hlediska zdraví, ceny opatření, výhod apod.). 

Základním či prvotním cílem by mělo být vyvarovat se nebo předejít nestochastickým účinkům 

(ICRP, 1984). Realizace těchto zásad je však často velmi komplikovaná, protože bývá složité 

najít mez mezi tím „ještě dobrým“ a „již škodlivým“. K nejdůležitějším skutečnostem, které 

budou vzaty v úvahu při volbě zemědělských protiopatření v případě radiokontaminace patří: 
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� daným opatřením bude zabezpečena přípustná radiační dávka obyvatelstva, 

� k dosažení takové dávky bude zvolené opatření nutné, 

� pravděpodobné zdravotní účinky vyžadující změny ve výživě, 

� přímé ekonomické náklady na dané opatření, 

� nepřímé náklady, tj. např. vliv na mezinárodní obchod, 

� psychologický efekt na obyvatelstvo (na místní úrovni i v širším měřítku), 

� legislativně stanovené dávkové limity nebo přípustné (intervenční) hladiny kontaminace.  
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