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САДРЖАЈ

Акцидент у Фукушими је утицао на повећан опрез када је реч контроли

радиоактивности узорака из увоза, а посебно риба и производа од рибе. 

Контролисане су морске и речна риба, производи од рибе и рибље брашно - укупно

95 узорака. Сви производи су били радијационо- хигијенски исправни и безбедни за

употребу. 

1. Увод
Нуклеарни акцидент у  Фукушими, који се десио 11.03.2011.године у Јапану, 

изазвао је велику пажњу и забринутост јавности због могуће контаминације

животне средине. Након што су у неким прехрамбеним производима и води у

Јапану утврђене радиоактивне супстанце, као последица ове несреће, многе земље

широм света су или забраниле увоз или појачале контролу на радиоактивност

хране из ове земље.  

Радиоактивни облак је до наших простора стигао крајем марта, када су у узорцима

аеросола и падавина у Београду детектовани  
131

I,
134

Cs и
137

Cs , што је објављено на

сајту Агенције за заштиту од зрачења и нуклеарну сигурност Србије [1].У суседној

Грчкој су нађене вредности истог реда величине [2]. 

Многе лабораторије у Србији су овлашћене за испитивање радиоактивности у

узорцима хране. У лабораторији за радијациону хигијену Научног института за

ветеринарство Србије, која је акредитована за испитивање рaдиоактивности у

храни,  садржај радионуклида се испитује гамаспектрометријски у намирницама и

храни  за животиње од 1989. године. 

2. Метода мерења
За гамаспектрометријско испитивање најважнија је хомогенизација узорака и

одговарајућа калибрација према густини и геометрији узорака који се испитују.  У

случају намирница и хране за животиње, хомогенизација се састоји од млевења

узорака, који се затим стављају у маринели посуду. 

Узорци су мерени на чистом германијумском детектору ORTEC, релетивне

ефикасности 30% и енергетске резолуције 1.85keV. Енергетска калибрација и

калибрација на ефикасност вршена је са стандардом у Маринели посуди. Време

мерења узорака је 3600 s. Основно зрачење је мерено 250000s.  

У току анализе посебна пажња је посвећена радионуклидима: 
131

I, 
134

Cs и
137

Cs,који су могли бити присутни у испитиваним узорцима. 

3. Резултати и дискусија
Oд почетка јануара до почетка августа 2011. године измерено је 420 узорака. Од

тога је било 79 узорака риба и 16 узорака рибљег брашна. У табели 1 је приказан

укупан број испитиваних узорака пре и после 17. марта, од када је појачана
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контрола хране која долази из Азије. Највећи број испитиваних узорака су биле

рибе из Тајланда, Кине, Вијетнама, ...   

Тaбeлa1: Укупан број измерених узорака и број узорака рибе и рибљег
брашна  

Интервал испитивања 1.01.-16.03.2011. 17.03.-1.08.2011. 

Укупан број узорака 281 139 

Број узорака риба 13 66 

Број узорака рибљег брашна 5 11 

У свим измереним узорцима активност
131

I је била испод границе детекције

(мање од 0.06Bq/kg). Такође није детектован ни
134

Cs, за који је граница

детекције 0.03Bq/kg.  У табели 2 приказан је број узорака по врстама и средња

вредности активности
137

Cs у испитиваним узорцима, као и измерене минимал-

не и максималне вредности. 

Тaбeлa 2: Број узорака по врстама и активност 137
Cs 

Активност
137

Cs(Bq/kg) 

Врста

Број

узорака Средња

вредност

Минимална

вредност

Максимална

вредност

Морска риба, ослић, 

скуша, папалина  
26 0.29 < 0.04 3.13 ± 0.62 

Речна риба, сом

пангасиус
24 < 0.07 < 0.02 < 0.15 

Рибље конзерве
29 < 0.24 < 0.06 < 0.65 

Рибље брашно
16 1.84 < 0.04 4.25 ± 0.54 

Из досадашњих мерења једино је у ситној риби као што је папалина био

детектован
137

C и то због начина исхране [3], као и у рибљем брашну као

концетрованом  производу. У морској крупнијој риби није детектован повећан

садржај цезијума. Од слатководних  риба испитиван је сом -  пангасијусус

пореклом из Вијетнама, и ни у једном узорку није детектовано присуство

радионуклида вештачког порекла. 

Иако су концентрације у ваздуху биле веома ниске, трагови присуства

радионуклида
131

I, 
134

Cs и
137

Cs су могли бити детектовани и у неким другим

узорцима из животне средине.  Измерене су трава и детелина прикуљена у

околини Института на Бежанијској коси.  Прво је вршено испитивање свежих

узорака, одмах након прикупљања, а поновљено испитивање је вршено на

сувим узорцима. У првим мерењима 18.04.2011. године, је евидентно присуство
131

I (табела 3, слика 1) у оба узорка. Мерење сувих узорака 11.05.2011. године

није могло поуздано то да потврди. Резулатати мерења свежих узорака траве и

детелине показују трагове
134

Cs и
137

Cs, али су њихове концентрације биле

веома ниске, испод 0.1 Bq/kg.
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Табела 3. Активност 131
I у узорцима свеже траве

Узорак Датум узорковања Активност
131

I(Bq/kg) 

Трава  18.04.2011. 0.42 ± 0.10 

Детелина 18.04.2011. 0.43 ± 0.09 

Слика 1. Део спектра траве, на  коме се види линија 364.5keV која припада
радионуклиду 131

I 

4. Закључак
У риби и производима од рибе од почетка године  до августа 2011. године није

детектован  
131

I и
134

Cs,  док је активност
137

Csбила испод дозвољене границе.  

Стално праћење радиоактивности у увозним производима обезбеђује присуство

радијационо – хигијенско исправне хране за људе и животиње. 

Премда је наша земља веома далеко од Јапана, у узоцима детелине и траве је

детектован   
131

I. 
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Fukushima nuclear accident has influence on  more attention  when radioactivity of fish  

were controled.Sea fish, freshvater fish, fish products and fish flour were analised ( 95 

samples). All products were safe for use with radiation- hygienic aspects. 


