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ABSTRACT
This paper contains an overview of different chemical and physical risks reported in the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)
during 2020 year in the products from fruit and vegetables. By the RASFF we found 131 reports, the highest number of reported risks was in
dried figs (56%). Only 17% of products originated from the European Union and 83% of products originated out of the Union (mostly from
Turkey). Among chemical risks 70% cases were reported as exceed amount of mycotoxins, 12 % were associated with the presence of
sulphites, the rest cases were reported because of other chemical substances. Regarding the mycotoxins in products, 85 % cases deal with
aflatoxins above the maximum limits and 24% for ochratoxin A. Concerning the physical risks, most of reports were made on the presence
of glass fragments in food products.
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MATERIÁL A METODIKA
Predmetom tejto štúdie boli výrobky z ovocia a zeleniny, v ktorých sa vyskytlo riziko chemického alebo fyzikálneho charakteru v priebehu
roka 2020. Informácie boli získané z portálu RASFF. V portáli sa pri jednotlivých hláseniach sledovali nasledovné údaje: dátum oznámenia,
oznamujúca krajina, krajina pôvodu výrobku, druh výrobku. Sledované výrobky sme pre prehľadnosť rozdelili do nasledovných skupín:
mrazená zelenina, nakladaná zelenina, sušené figy, ostatné sušené ovocie a iné výrobky.

ZÁVER
Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že výrobky z ovocia a zeleniny sú rizikové najmä z hľadiska nadlimitného obsahu mykotoxínov
(sušené figy), problematické sú aj prídavné látky ale i rezíduá pesticídov. Opakovane sa potvrdzuje prítomnosť fragmentov skla vo
výrobkoch. Významnejšie rizikové sú však najmä výrobky pochádzajúce mimo EU (napr. Turecko).
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
Za obdobie roka 2020 bolo prostredníctvom RASFF nahlásených spolu 131
hlásení o chemických a fyzikálnych rizikách vo výrobkoch z ovocia a zeleniny,
z čoho 121 (92 %) sa týkalo chemických rizík a zvyšok fyzikálnych rizík.
Konkrétne išlo o 39 rôznych druhov výrobkov z ovocia a zeleniny. Najčastejšie
hlásený druh výrobku boli sušené figy, predstavovali až 56 % z celkového
počtu hlásení, mrazená zelenina 5 %, nakladaná zelenina 9 %, ostatné
sušené ovocie 18 % a iné výrobky z ovocia alebo zeleniny 12 %. Z krajín EU
pochádzalo 17 % výrobkov a z krajín mimo Európskej únie 83 %, z čoho
najviac (78 prípadov) bolo nahlásených z Turecka. V rámci chemických rizík
vo výrobkoch z ovocia a zeleniny (121 hlásení), bolo až v 70 % prípadoch
hlásené nadlimitné množstvo mykotoxínov, 12 % prípadov bolo spojených
s prítomnosťou siričitanov, zvyšné hlásenia sa týkali iných látok.

Mykotoxíny vo výrobkoch z ovocia a zeleniny
V rámci prípadov výskytu mykotoxínov sa týkalo nadlimitného množstva
aflatoxínov 75 %, 24 % hlásení pre nadlimitné množstvo ochratoxínu A. V
rámci hlásení spojených s aflatoxínmi, bolo až v 97 % nadlimitné množstvo
aflatoxínov hlásené v sušených figách.

Prídavné látky a reziduá chemických látok
V rámci chemických rizík bolo oznámených 33 prípadov týkajúcich sa iných
látok, prevažne z kategórie nepovolené prídavné látky, nadlimitný obsah
povolených prídavných látok, nedeklarované prídavné látky vo výrobku, ale
i prítomnosť nepovolených látok ako sú pesticídy, insekticídy a fungicídy.
Najviac hlásení sa týkalo prítomnosti siričitanov, z toho 73 % pre nadlimitný
obsah siričitanov, 20 % pre nedeklarovanú prítomnosť siričitanov a 1 výrobok
obsahoval nadlimitný obsah siričitanov a nebol ani deklarovaný.

Fyzikálne riziká
Vo výrobkoch z ovocia a zeleniny bolo za rok 2020 nahlásených 10 fyzikálnych
rizík, z čoho 90 % bola kontaminácia cudzím telesom a 1 výrobok mal chybné
balenie. Cudzími telesami prítomnými vo výrobkoch boli najčastejšie
fragmenty skla. Prítomnosť plastových častíc bola hlásená v mrazenom
krémovom špenáte z Nemecka. Ďalším hláseným cudzím telesom bol kovový
fragment v uhorkovom šaláte z Dánska a kameň v paradajkovom koncentráte
z Talianska. Ako cudzie teleso bola hlásená i prítomnosť bodliaku a inej buriny
v krájanom kučeravom keli zo Spojeného kráľovstva a prítomnosť hmyzu
v mrazenej „bio“brokolici zo Španielska.
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Obr. 1 Výrobky z ovocia a zeleniny, v ktorých bolo 
hlásené chemické alebo fyzikálne riziko podľa RASFF

Obr. 2 Chemické riziká vo výrobkoch z ovocia a zeleniny


