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REFERĀTS 

Egīla Baltcera bakalaura darbs ‘’Ozona ietekme uz atvēsinātu zivju kvalitāti 

uzglabāšanas laikā’’ . – Jelgava, LLU, 2012. - 39 lpp 

Bakalaura darba mērķis ir pētīt un noteikt ozonēta ūdens ietekmi uz atdzesētu zivju 

kvalitātes rādītājiem uzglabāšanas laikā. 

Kopumā tika izmeklēti x paraugi. Apstrādei ar ozonētu ūdeni izmantoja četras 

tehnoloģiskās metodes: 

 Apstrāde paraugus mazgājot ar rokām (ozona koncentrācija 0,2; 0,5; 1 mg/l, 

ekspozīcijas laiks 1 min); 

 Apstrāde paraugus skalojot zem ozonēta ūdens strūklas (ozona koncentrācija 1; 2; 3 

mg/l, ekspozīcijas laiks 1 min); 

 Apstrāde paraugus izturot ozonētā ūdenī (ozona koncentrācija 1; 2; 3 mg/l, 

ekspozīcijas laiks 1 min); 

 Paraugu uzglabāšana ozonētā ledū. 

Pēc apstrādes paraugi tika uzglabāti +4 +/-2°C temperatūrā. Paraugiem noteikti 

fizikāli ķīmiskie un bakterioloģiskie rādītāji. 

Izvērtējot pētījumos iegūtos rezultātus var secināt, ka izvēlētās ozona koncentrācijas 

tikai samazina Bacillus, Flavobacterium un Pseudomonas ģinšu baktēriju attīstību, bet 

baktericīdi iedarbojas uz Escherichia coli. 

Visefektīvākā metode ir zivju uzglabāšana ozonētā ledū, jo atdzesētu zivju derīguma 

termiņš pagarinās līdz 5 dienām, bet ar mazgāšanas un skalošanas paņēmieniem – līdz 3 

dienām. Izmaiņas tauku un olbaltumvielu saturā ar ozonu apstrādāto zivju audos 

uzglabāšanas laikā netika konstatētas, bet mitruma saturs palielinājāš vidēji par 8%. 

Darbā iekļautas 1 tabula, 22 attēli un 27 izmantotie literatūras avoti. 

 

Pētījuma novērtējums no uzņēmējdarbības viedokļa 

Ozonu pārtikas ražošanas uzņēmumos var izmantot dažādos gadījumos – ūdens un 

gaisa attīrīšanai, iekārtu virsmu dezinficēšanai, kā arī produktu virsmas dezinficēšanai.  
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Raugoties no higiēniskā viedokļa, ozona universālās oksidēšanas īpašības ir spēcīga 

priekšrocība pret citiem dezinfekcijas līdzekļiem, jo ūdenī tas ātri sadalās, veidojot skābekli 

un neveidojot aizvietošanas reakcijas. No tā var secināt, ka ozons ir ekoloģiski drošs. 

Tas arī daudz efektīvāk iedarbojas uz baktērijām, ja salīdzina ar citiem dezinfekcijas 

līdzekļiem, piemēram, hloru. Ozons iznīcina ne tikai baktērijas, bet arī mikroskopisko sēņu 

sporas un daudzus citus patogēnos mikroorganismus [23]. 

Mazajiem pārtikas pārstrādes uzņēmumiem problēmas varētu radīt ozona 

ģeneratoru sākotnējās izmaksas, tomēr tehnoloģijas nepārraukti attīstās un uzlabojas, tāpēc 

arī izmaksas kļūst zemākas. Turklāt, ja ar to iespējams dezinficēt gan pārtikas produktu, gan 

arī uzņēmuma telpas un iekārtas, tad šīs izmaksas var kļūt vēl zemākas. 

Derīguma termiņa pagarināšana pavisam noteikti ir ekonomiski izdevīga jebkuram 

pārtikas produktam, tāpēc, ja šādā veidā apstrādājot produkciju, ir iespējams pagarināt tās 

uzglabāšanas laiku, tad to var vērtēt kā ekonomiski izdevīgu.  

Uzņēmums iegūtu no tā, ka varētu pārdot vairāk, jo mazāk produkcijas paspētu 

sabojāties, līdz ar to palielinātos ieņēmumi. Tāpat iegūtu arī patērētājs, kurš poduktu 

iegādājies, jo arī viņš to varētu neizlietot uzreiz, nebaidīdamies, ka produkts sabojāsies un to 

nāksies izmest, tāpēc arī cilvēks justos drošāks un pārliecinātāks par iegādāto produktu. 

SECINĀJUMI 

1. Ar ozonētu ūdeni apstrādātām zivīm tauku un olbaltumvielu saturs uzglabāšanas 

laikā nemainās. 

2. Mitruma saturs ar ozonētu ūdeni apstrādātās zivīs palielinās vidēji par 8%. 

3. Salīdzinot apstrādes paņēmienus, labākie rezultāti iegūti mazgājot zivis ar rokām un 

skalojot ar ozonēta ūdens strūklu. Ozona koncentrācija ozonētā ūdenī 1mg/l, jo zivju 

uzglabāšanas laiks pagarinās līdz 3 dienām. 

4. Uzglabājot zivis ozonētā ledū, svaigu, atdzesētu zivju derīguma termiņš pagarinās 

līdz 5 dienām. 

5. Pētījumos izvēlētās ozona koncentrācijas tikai samazina Bacillus, Flavobakterium un 

Pseudomonas ģinšu baktēriju attīstību, bet baktericīdi iedarbojas uz Escherichia coli. 


