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Metodika pro hodnocení rezistence obalových fólií před poškozením skladištními škůdci

Metodika je zpracována pro potřeby státní správy a praxe k porovnání odolnosti obalových fólií před poškoze-
ním skladištními škůdci z řad členovců (roztoči, pisivky, brouci, zavíječi). V této metodice je vytvořen postup 
umožňující porovnat (i) odolnost obalových fólií z různých materiálů, (ii) odolnost fólií se zvýšenou ochranou 
funkcí a (iii) nebezpečnost jednotlivých druhů skladištních hmyzu z hlediska poškození fólií. Metodika přináší 
dva postupy pro stanovení odolnosti obalových fólií (a) penetrační test, kde je sledována odolnost fólií před 
prokousáním skladištními členovci a (b) invazní test, kde je sledována odolnost balení před napadením škůdci. 
V  případě invazního testu mimo odolnosti obalové fólie zaleží i na kvalitě svárů obalu vytvořeného z této fólie. 
Použitím metodiky je možné snížit rizika spojená s poškozením a napadením balených potravin skladištními 
členovci.

Method for evaluation of resistance of packaging films against damage caused by storage 
pests

The methodology is suggested for the needs of the state administration and practice to validate the resistan-
ce of packaging foils against damage by arthropod pests (mites, psocids, beetles, moths). This methodology 
provides a procedure for comparison of (i) the resistance of packaging films of different materials, (ii) the resi-
stance of the films with enhanced function protection, and (iii) the risks of the different types of storage insects 
in terms of damage to the films. The methodology provides two procedures for determining the resistance of 
packaging films. The first procedure includes a penetration test, where the resistance of foil-film to mandibular 
penetration by storage arthropods is examined. The second procedure includes an invasion test, where the 
resistance of the whole package to pest invasion is examined. In the case of an invasion test, in addition to 
the resistance of the packaging film, the quality of the packaging depends on the quality of the weld. By using 
the methodology it is possible to reduce the risks associated with damage and attack of packaged foods by 
storage arthropods.
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1. CÍL METODIKY

Pro udržení kvality skladovaných potravin je nezbytné využít obalovou techniku jako fyzikální bariéru ochraňu-
jící potraviny před různými vlivy prostředí. Různé potraviny jsou rozdílně napadány skladištními škůdci a mají 
různé nároky na ochranu během skladování. V navrhované metodice se zaměřujeme na skladištní členovce 
(roztoče a hmyz), kteří způsobují znehodnocení skladovaných balených potravin v běžném prostředí. Skladi-
štní členovci jsou schopni migrovat na krátké nebo delší vzdálenosti a aktivně pronikat do uzavřených potravin 
přes obaly, kde se mohou dále vyvíjet a množit. Obalové fólie z různých materiálů jsou proti tomuto pronikání 
různě odolné. Obalové fólie tvořené z více vrstev jsou více odolné než jednovrstevné obaly, avšak finanční 
náklady na jejich výrobu jsou vyšší a také se obtížněji recyklují. Proto je nutné posuzovat všechny tyto aspekty 
pro každou fólii separátně.

Cílem této metodiky je standardizované testování umožňující porovnání bariérové funkce obalových fólií (jed-
no a vícevrstevných) před průnikem skladištního hmyzu a roztočů. Popsané metody umožňují testovat obalo-
vé fólie v penetračním a invazivním testu. Do metodiky byly zařazeny příklady těchto testů. Popsané metody 
umožňují stanovovat odolnost různých obalových fólií před skladištními členovci nebo porovnat vliv jednotli-
vých druhů/stádií členovců na modelovou obalovou fólii. Použitím této metodiky je možné snížit rizika spojená 
s napadením a poškozením balených potravin skladištními členovci.

Přínos metodiky

• Aplikace nové metody penetračního testu využívající testování odolnosti obalových fólií před skla-
dištním hmyzem, přináší standardizovaný postup a jednotné hodnocení pro porovnání odolnosti 
obalových fólií proti prokousání.

• Aplikace nové metody invazivního testu využívající testování odolnosti obalových fólií před skladi-
štním hmyzem a roztoči, přináší standardizovaný postup a jednotné hodnocení pro porovnání odol-
nosti obalových fólií, svárů a technologických nedostatků při balení potravin.    
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2 POPIS METODIKY

2.1 Úvod do problematiky

Obaly a skladištní škůdci jsou dvě velmi vzdálené oblasti, které propojuje výroba a balení potravin a krmiv. 
Aby text a použití metodiky byl srozumitelný odborníkům z obou těchto oblastí, popřípadě také odborníkům  
v dalších oblastech (např. potravináři atd.), je důležité přiblížit uživatelům základy obou oblastí. 

2.1.1 Skladištní škůdci

Skladištní škůdci jsou živočichové, kteří jsou adaptováni na vývoj ve skladovaných potravinách rostlinného 
(obilí, mouka, těstoviny, semena olejnatých rostlin, sušené a skořápkaté ovoce) i živočišného původu (sýry, su-
šené masné produkty) určených pro konzumaci nebo v krmivech (např. granule pro domácí mazlíčky). Ačkoliv 
jsou skladištní škůdci v nadbytku potravy, hlavními faktory, které limitují jejich vývoj, jsou teplota a vlhkost. Mezi 
skladištní škůdce řadíme členovce (převážně hmyz) a. Celkem je v Česku identifikováno 70 druhů skladištních 
škůdců a to 30 druhů roztočů, 8 druhů pisivek, 29 druhů brouků a 3 druhy motýlů (Stejskal a kol. 2004; Stejskal 
a Hubert 2008). V této metodice vynecháváme hlodavce, neboť nebyli předmětem testování.

Skladištní škůdci dokáží přežívat i ve zbytcích obilnin a jiných skladovaných komoditách, tzv. smetcích, které 
se nachází ve skladech a jejich okolí. Z těchto míst škůdci opakovaně napadají skladované produkty, např. 
masu skladovaného obilí v sile. Smetky slouží jako zdroj infestace škůdci a k jejich přežití v době, kdy jsou sila 
prázdná (Stejskal a kol. 2004; Hubert a kol. 2018). 

Škody způsobené skladištními škůdci vedou ke ztrátám skladovaných komodit. To znamená, že kontaminova-
ná komodita a z ní vyrobená potravina je nepoživatelná a nelze ji už nijak využít (Hagstrum a kol. 2012). Škody 
dělíme podle významu na: (i) ekonomické škody; (ii) hmotnostní škody (Bartoš a Werner 1979), při kterých 
škůdci způsobují přímé ztráty požerem skladovaných komodit, nebo u nich výrazně snižují obsah živin a tím  
i kvalitu pro lidskou výživu (Mullen a kol. 2012); (iii) jakostní škody, při nichž není skladovaný produkt poško-
zen na hmotnosti, ale postupně se stává bezcenným; (iv) nepřímé škody, které nevznikají přímou činností 
škůdců, ale jejími následky (Bartoš a Werner 1979). Skladištní škůdci mohou poškozovat svým požerem např. 
tepelné, vlhkostní a elektrické izolace, což může být příčinou pro vznik požárů. Závažné je také znečištění 
komodit nebo výrobních strojů exkrementy, mrtvými těly škůdců či svlečkami, které škůdci produkují. Například 
zavíječi produkují pavučinky, které zacpávají dopravníkové systémy ve mlýnech a tvoří tím velké nepřímé ško-
dy (Sedlacek a kol. 1996; Stejskal a kol. 2004) a (v) hygienické škody, což jsou škody, které ovlivňují zdraví 
zvířat a lidí (Bartoš a Werner 1979). Nejzávažnější jsou v tomto případě roztoči, některé pisivky a motýli: roztoč 
zhoubný (Tyrophagus putrescentiae), roztoč ničivý (Lepidoglyphus destructor), roztoč domácí (Glycyphagus 
domesticus); pisivka domácí (Liposcelis bostrychophila); zavíječ paprikový (Plodia interpunctella). Tito škůdci 
produkují alergeny, které mohou vyvolávat nepříjemné reakce při styku s kůží nebo sliznicemi (např. svědění, 
zarudnutí, atd.). Skladištní škůdci jsou však i přenašeči patogenních organismů zahrnující bakterie a vláknité 
houby. Některé tyto houby jsou producenti mykotoxinů (Hubert a kol. 2018). Dalším problémem jsou odumřelí 
jedinci. Ti se postupně rozkládají a jejich zbytky se dostávají do potravin jako je například mouka a jiné obilné 
produkty (Trematerra a kol. 2011). To poté může opět vyvolat alergické reakce u imunitně slabších jedinců.
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2.1.2 Obalová technika

Pod pojem obalová technika lze zahrnout obaly, obalové materiály a balicí technologie včetně balicích zařízení 
(strojů a linek). Vznik a rozvoj obalové techniky je spjat se snahou člověka o přežití, o uchování potravin pro 
doby nepříznivé z pohledu dostupnosti potravin a jejich zdrojů. Sektor produkce potravin je hlavním uživatelem 
obalové techniky, směřuje do něj řádově 70 – 80 % balicích strojů, materiálů a obalů (Čurda, 1982).

Mezi požadavky kladené na obaly potravin patří:

• schopnost pojmout produkt;

• umožnit manipulaci s produktem;

•  chránit před chemickým působením okolí / na okolí;

•  chránit před biologickým poškozením;

•  chránit před mechanickým poškozením;

•  nést potřebné informace;

•  schopnost přiměřeně snadného otevření (pro seniory), respektive zamezení otevření vybraným sku-
pinám osob (obaly odolné dětem);

•  obaly pro potraviny musí svým složením, migračními vlastnostmi vyhovět požadavkům předpisů pro 
předměty a materiály pro styk s potravinami;

•  být nositelem značky/brandu;

•  být ekonomicky udržitelné;

•  soulad s environmentální odpovědností.

Obaly jsou vyráběny z různých materiálů a jejich kombinací. K základním materiálům používaných pro obaly 
potravin patří:

•  papír, lepenka;

•  plasty;

•  kovy;

•  sklo;

•  dřevo;

•  textil;

•  keramika.

Z pohledu tvarové stálosti vůči balenému produktu lze obaly dělit na:

•  tuhé – svůj tvar po naplnění nemění, například: kelímky, vaničky, plechovky, kanystry, krabice, pře-
pravky, palety, lahve, sudy, dózy;

•  flexibilní (ve starší literatuře označované jako „měkké“) – přizpůsobují se balenému produktu, napří-
klad: sáčky, pytle, fólie, flow-packy, tuby (Doležal a Volek, 2019).  

Využívání obalů je velmi důležité, protože součet škod způsobený škůdci může být roven nákladům na pěsto-
vání, sklizení, transport, skladování a balení surovin (Mullen a kol. 2012). Náklady na balení produktů mohou 
být však několikanásobně vyšší, než samotná cena produktu, proto se nepoužívají jen ty nejodolnější typy 
obalů (plechovky, obalové sklo), které jsou drahé, ale využívají se i levnější typy, plastové fólie, i za cenu menší 
odolnosti vůči škůdcům i nižší chemickou bariérou. Plastové fólie, obecněji flexibilní obaly umožňují škůdcům 
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lehčí vniknutí do potraviny a snižují ochranu produktů (Hagstrum a kol. 2012).

Pro potraviny, které nevyžadují zvýšenou ochranu vůči vzdušné vlhkosti a těkavým látkám se tradičně pou-
žívají obaly na bázi papíru a to jak flexibilní – sáčky, pytle, tak tuhé – krabičky ze skládačkové lepenky. Obě 
výše uvedené skupiny obalů nejsou účinnou bariérou vůči skladištním škůdcům.

Důležitou skupinou pro balení potravin jsou plastové obaly.

U tuhých plastových obalů se používá polypropylén (PP, přepravky, lahve, vaničky, kelímky) jak pro vstři-
kování, tak i tepelné tvarování a vyfukování. Dalším hojně používaným materiálem pro tento typ obalů je 
vysokohustotní polyetylén (HDPE, přepravky, lahve, kanystry, palety) zpracovávaný podobnými technologiemi 
kromě tepelného tvarování. Dalším hojně používaným materiálem je polyetyléntereftalát (PET, zejména lahve 
a dózy, ale stále více v blistrech nahrazuje PVC). Tuhé plasty jsou charakterizované vysokou odolností vůči 
skladištním škůdcům.  

U flexibilních plastových obalů se využívá jak forma monofólie (PP, LDPE – nízkohustotný polyetylén), tak 
častěji vrstvené fólie (PP-PET-PE) s cílem vyladit bariérové vlastnosti i svařitelnost v balicím procesu. Díky 
těmto vlastnostem a cenové dostupnosti nacházejí flexibilní plastové obaly široké uplatnění i pro balení potra-
vin napadaných skladištními škůdci. Proto je tato skupina obalů hlavním předmětem metodiky. V této práci se 
soustředíme právě na nové generace vícevrstvých obalů.  

V poslední době se používají „bio-obaly“. Některé z nich jsou vyrobeny z bioplastu, který je získáván z obnovi-
telných zdrojů. Opět část z nich je tvořena škrobem a to vede k většímu přitahování škůdců, kteří škrob velmi 
rádi požírají, a klesá tedy odolnost těchto obalů. Problémem se ukazuje jejich tříděný sběr a následné využití.  

Další skupinou flexibilních obalů jsou kompozitní vícevrstvé obaly z různých materiálů – papír-plast, plast-
-kov-plast; plast-metalizovaný plast-plast, papír-metalizovaný plast-plast. Tyto obaly mají zvýšenou bariéru 
vůči vlhkosti a plynům. Kovová vrstva obvykle zvyšuje odolnost vůči skladištním škůdcům, daní je absence 
recyklovatelnosti a zvýšená cena.

Obaly mohou sloužit jako ochrana před napadením škůdci. Je mnoho výzkumů, které se snaží zjistit, jak se 
dostávají škůdci do balených potravin. Ukázalo se, že nejčastější způsob napadení je přes již existující po-
škození obalu (Mowery a kol. 2002). Aby se zabránilo napadení potravin, je nutné, aby firmy věděly, jakým 
způsobem se mohou škůdci do potravin dostat a jaké období ve vývoji škůdce je nejrizikovější (Murata a kol. 
2008). Pokud dojde k napadení produktů, firmy tím ztrácí své odběratele a snižují poptávku po svých produk-
tech. Zároveň také velmi prodělávají. Například jedna americká továrna, která vyrábí psí granule, přišla o je-
den milion dolarů ročně kvůli napadení skladištními škůdci (Mullen a kol. 2012). Proto se firmy snaží udržovat 
vysokou kvalitu svých produktů.  

Škody způsobené škůdci vedou k vyhazování velkého množství produktů, včetně obalů, což je velmi neeko-
logické. Veřejný odpad se skládá nejčastěji ze zbytků jídla, obalů, ale také trvanlivých věcí jako je například 
elektronika (počítače, ledničky, atd.). Agentura pro ochranu životního prostředí USA (EPA) v roce 2005 zjistila, 
že obaly tvoří „pouze“ 31 % celkového odpadu včetně skla, papíru a kartonů. Zhruba 2/3 vyhozených obalů 
jsou obaly z potravin (Marsh a Bugusu 2007). Díky obalovým materiálům se prodloužila trvanlivost většiny po-
travin, a proto se snížilo množství odpadu tohoto typu. Bylo zjištěno, že 25 % odpadu, který byl původně určen 
ke konzumaci, je tvořeno obilninami a až 50 % ovocem a zeleninou (Marsh a Bugusu 2007).  
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2.1.3 Způsob napadání obalů skladištními škůdci

Potraviny mohou být napadeny třemi různými způsoby (Mullen a kol. 2012): (i) škůdce se dostane přes stěnu 
obalu, kterou poruší kusadly, nebo najde poškození v obalu; (ii) produkt je napaden při skladování a je zaba-
len i se škůdci, kteří se pak snaží dostat ven a může také dojít k poškození obalu; (iii) škůdce se do produktu 
dostal po otevření obalu v domácnosti.

Poškození obalu umožňuje unikání pachu potraviny, což láká škůdce a zvyšuje tím riziko napadení. Larvám 
skladištních škůdců stačí velmi malé porušení obalu. Svým vniknutím, však otvor zvětší a usnadňuje tak pří-
stup k potravě ostatním škůdcům. Pach potravin je velmi důležitý i pro kladoucí samice zavíječů, které pokud 
nemají přímý přístup k potravině, kladou svá vajíčka v místech nejsilnějšího zápachu, kde po vylíhnutí bude 
největší pravděpodobnost poškození obalu, aby larvy mohly co nejrychleji a nejjednodušeji proniknout do 
zabaleného produktu (Mullen a kol. 2012; Aulicky a kol. 2019). Některé obaly obsahují větrací otvory, aby se 
produkt uvnitř nezkazil a zůstal co nejdéle čerstvý. Anebo se v rámci balicího procesu flexibilní obaly záměrně 
perforují, aby snadno unikl z balení vzduch a tak se dosáhlo plochých balíčků pro skladnější skupinového/
přepravního balení. To vede ke zvýšení rizika napadení škůdci. 

Existuje řada typů obalů, které lze využít jako primární obaly (tj. obaly v kontaktu s potravinou). Ne všechny 
jsou však dostatečně odolné vůči škůdcům a netvoří tak pro ně potřebnou překážku. Skrz některé druhy obalů 
škůdci dokáží proniknout a každý škůdce je přizpůsoben k určitému způsobu napadání obalů. Highland (1978) 
rozdělil skladištní škůdce dle způsobu napadání balených potravin na „pronikače“ (tzv. invaders) a „prokousá-
vače - pentrátory“ (tzv. penetrators). „Pronikači“ jsou škůdci, kteří pronikají do balených potravin pomocí již 
existujícího poškození obalů, tj. nedokáží obaly prokusovat (Mullen a kol. 2012). Nejčastější poškození obalů 
vzniká špatným zabalením potraviny, či dřívějším napadením, nebo špatným zacházením při přepravě. Do-
spělci často kladou vajíčka do míst poškození obalů a po vylíhnutí se larvy dostanou do zabalené potraviny 
(Rees 1996). Existující otvory nejčastěji využívají vylíhlé larvy, kterým stačí velmi malé porušení v obalu. 
Morfologickým znakem „pronikačů“ je, že ve srovnání s následující skupinou „prokousávačů“ nemají tak silně 
sklerotizované mandibuly a mají více zploštělé tělo (Hagstrum a kol. 2012). Mezi nejčastější „pronikače“ patří: 
lesák skladištní (Oryzaephilus surinamensis), potemník hnědý (Tribolium castaneum) a lesák rýžový 

 (Cryptolestes pusillus) (Mullen a kol. 2012). „Prokousávači“, jsou škůdci, kteří jsou přizpůsobeni k poškozo-
vání silných materiálů. Mají silně sklerotizované mandibuly, které jim pomáhají dostat se k potravě skrz obaly 
a mají více zakulacené tělo než „pronikači“. Největší škody způsobují larvy, ale škodit mohou i dospělci. „Pro-
kousávači“ většinou kladou vajíčka do zrn, ve kterém probíhá celý vývoj. Mezi nejznámější „prokousávače“ pa-
tří korovník obilní (Rhyzopertha dominica), pilous černý (Sitophilus granarius), červotoč tabákový (Lasioderma 
serricorne) a v příznivých podmínkách i larva zavíječe paprikového (Plodia interpunctella) (Mullen a kol. 2012).  
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2.2  PENETRAČNÍ TEST - metoda hodnocení odolnosti obalů 

Metoda určená pro hodnocení odolnosti obalů proti skladištním škůdcům, kteří se aktivně prokousá-
vají obaly tzv. „prokousávači“.

2.2.1 Popis a inovativnost testu

Principem testu je umístění napnuté fólie, která odděluje potravu od hmyzu. Aby se hmyz mohl dostat  
k potravě, musí se fólií prokousat. Pro tento set byla vyvinuta soustava 4 kovových destiček, 100 × 100 mm  
o tloušťce 5 mm. Ve dvou destičkách jsou po obvodu do kružnice vyvrtány otvory o průměru 10 mm v celkovém 
počtu 10 otvorů. Otvory v obou destičkách mají shodnou pozici, takže jestliže je mezi destičkami umístěná 
fólie, oddělí potravu od hmyzu. Další dvě krajní destičky uzavírají otvory. Všechny destičky dohromady spo-
juje středový šroub s maticí (Hou a kol. 2004). Následné vylepšení spočívalo v záměně kovových destiček 
za polymethylmetakrylátové (Chung a kol. 2011), což snížilo výrobní cenu. Při testování obalů je nevýhodou 
nízký počet opakování v destičce, neboť experimenty poskytují binární data (prokousal, neprokousal) (Stejskal  
a kol. 2017). Námi navržené technické řešení (Nesvorná a kol. 2018) spočívá v modifikaci destičky pro mož-
nost preferenčního testu a ve zvětšení destiček pro penetrační test umožňující sledovat 112 opakování v jedné 
sadě (obrázek č. 2.5.1).

2.2.2 Popis testovací sady

Testovací sada je vyrobena ze 4 ks polymethylmetakrylátových (PMMA) desek (obrázek 2.5.1, příloha č. 3). 
Každá deska má rozměry  460 x 460 x 10 mm (obrázek 2.5.2). Důvodem je dostatečná pevnost a zároveň 
nízká hmotnost, která zlepšuje manipulaci s testovací sadou. Spodní (1. deska) a horní (4. deska) testovací 
sady obsahuje celkem 9 otvorů o průměru 10 mm pro uchycovací šrouby (obrázek 2.5.3). Dvě prostřední 
desky (2. a 3. deska) obsahují celkem 121 otvorů o průměru 10 mm, z nichž je 112 otvorů používáno jako tes-
tovací komůrky a 9 ks pro uchycovací šrouby (obrázek 2.5.4). Tyto otvory jsou rovnoměrně rozmístěny po celé 
ploše desky v řadách po jedenácti otvorech. Celkem je těchto řad 11. Otvory na všech čtyřech deskách jsou 
vyvrtány, tak aby bylo možné jimi protáhnout šrouby (M10 x 6) a pomocí těchto šroubů desky k sobě fixovat 
(obrázek č. 2.5.5).  

Obrázek č. 2.5.1  Čtyři polymethylmetakrylátové (PMMA) desky testovací sady o tloušťce 10 mm.
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Obrázek č. 2.5.2  Složená testovací sada se čtyřmi deskami o rozměrech 460 x 460 mm.

Obrázek č. 2.5.3  První a čtvrtá deska testovací sady, která obsahuje 9 otvorů o průměru 10 mm pro spojova-
cí šrouby.
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Obrázek č. 2.5.4  Druhá a třetí deska testovací sady, která obsahuje 121 otvorů o průměru 10 mm, které slou-
ží jako testovací komůrky (112 ks) a pro spojovací šrouby (9 ks).

Obrázek č. 2.5.5  Spojovací šroub (M10 x 60) fixující 4 desky testovací sady.
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2.2.3  Metodický postup použití PENTRAČNÍHO testu

Pracovní pomůcky

 ֍ Testovací sada (příloha č. 3)

•  Horní deska s 9 otvory pro šrouby (1. deska) Spodní deska s 9 otvory pro šrouby (4. deska)

•  2 x deska se 121 otvory (2. a 3. deska)

•  Spodní deska s 9 otvory pro šrouby (4. deska)

•  9 ks spojovacích šroubů M10 x 60

•  18 ks podložek

•  9 ks křídlových matic

 ֍ Testovaná fólie

 ֍ Hmyz

 ֍ Entomologická pinzeta

 ֍ Atraktivní krmivo

 ֍ 112 ks čtverců filtračního papíru o velikosti 20 x 20 mm

 ֍ Pipeta + špička

 ֍ Destilovaná voda

 ֍ Digitální teploměr (v ideálním případě kombinovaný s vlhkoměrem)
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Pracovní postup

◊ Připravíme si vybraný druh škůdce k testu – testované vývojové stádium vybereme z chovných nádob 
a přemístíme např. do kádinky nebo plastové vaničky, tak aby bylo možné při zakládání testu rychle  
a snadno umístit škůdce do testovací sady.

◊ Položíme testovací sadu na rovný podklad (např. pracovní plochu stolu) křídlovými maticemi nahoru.

◊ Uvolníme křídlové matice, tak aby bylo možné odebrat desky testovací sady.

◊ Odebereme horní dvě desky testovací sady.

◊ Do 112 volných otvorů – testovacích komůrek (3. deska) vložíme atraktivní krmivo.

◊ Na celou plochu testovací sady umístíme testovanou fólii.

◊ Položíme 2. desku testovací sady se 121 otvory na připravenou testovací sadu s fólií.

◊ Do 112 volných otvorů - testovacích komůrek (2. deska) vložíme testované jedince.

◊ Do testovací komůrky vkládáme 1-3 ks jedinců testovaných jedinců v závislosti na druhu a vývojo-
vém stádiu (obvykle je vhodné u dospělých brouků korovníka nebo pilouse použít 3 ks na jeden otvor  
a u housenek zavíječů 1 ks).

◊ Po vložení jedinců do testovaných komůrek testovací sady překryjeme připraveným filtračním papíre  
o rozměrech 20 x 20 mm, tak aby nám jedinci nemohli uniknout.  

◊ Po naplnění všech testovacích komůrek testovanými škůdci, pomocí pipety navlhčíme každý kousek 
filtračního papíru destilovanou vodou (důvodem je zajištění dostatečné vlhkosti v každé testované ko-
můrce).

◊ Následně položíme horní desku (1.  desku) a tím překryjeme testovací komůrky.

◊ Na spojovací šrouby položíme podložky a zašroubujeme křídlové matky, které zafixují všechny 4 desky 
testovací sady k sobě, a zamezí úniku testovaným jedinců.

◊ Připravenou testovanou sadu s testovanými jedinci umístíme do temperového prostoru s řízenou tep-
lotou a relativní vzdušnou vlhkostí nebo ponecháme v laboratorních podmínkách, kde měříme teplotu  
a relativní vzdušnou vlhkost pomocí digitálního měřícího zařízení s pamětí.  

◊ Následně v pravidelných intervalech provádíme kontrolu prokousání fólie a mortality jedinců. Vhodný 
zvolený interval kontroly je 1 týden.

◊ Při kontrole odšroubujme křídlové matice a odebereme horní desku (1. desku) testovací sady.

◊ Následně sejmeme filtrační papír z kontrolované testovací komůrky a provedeme kontrolu. 

◊ V případě zjištění mortality některých jedinců, tyto jedince odstraníme a nahradíme novými. 

◊ Testovací komůrku překryjeme čistým filtračním papírem (20 x 20 mm)

◊ Provedeme záznam o prokousání fólie a mortality jedinců do připraveného protokolu.

◊ Po kontrole všech testovacích komůrek navlhčíme filtrační papíry destilovanou vodou pomocí pipety  
a opět uzavřeme testovací sadu horní (4. deskou) deskou a zafixujeme křídlovými matkami.

◊ Po ukončení testu celou testovací sadu rozebereme a vyčistíme.
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2.2.4  Praktické příklady použití testu

Vzorová aplikace penetračního testu - příklad č. 1

Stanovení vlivu obalu opatřeného barevným potiskem na penetraci třech druhů významných skladištních 
škůdců „prokousávačů“: pilous černý (Sitophilus granarius), korovník obilní (Rhyzopertha dominica) a pilous 
rýžový (Sitophilus oryzae).

Metodický postup testování

Pro testování byla použita testovací sada dle výše uvedeného postupu. Jako atraktivní krmivo byly použity 
ovesné vločky. Testovaní jedinci byli vloženi po 3 ks do testovacích komůrek. Detekční set byl uložen v kont-
rolované teplotě 25±1 °C v termostatu po dobu 21 dnů. Po 7 dnech byla prováděna kontrola prokousání fólie 
a mortality jedinců v testu. Mrtví jedinci byli nahrazeni.

Test a vyhodnocení

Délka testu byla 21 dní a vyhodnocení spočívalo ve spočítání množství otvorů, kterými brouci pronikli přes 
obalovou fólii k potravě (viz tabulku č. 2.5.1). Tato kontrola probíhala v týdenních intervalech a testovací ko-
můrky s prokousanými fóliemi byly zaznamenány do protokolu.

Výsledky testu

V penetračním testu byly zjištěny mezidruhové rozdíly v penetraci testovaných fólií. Nejvyšší schopnost pene-
trace prokázal korovník obilní (v průměru byla zaznamenána penetrace fólií v 78 %). Pilous černý v testu 
poškodil v průměru 68 % testovaných fólií a nejnižší schopnost penetrace prokázal v testu pilous rýžový (pou-
hých 23 %). Mezi jednotlivými barvami použitých na fóliích byly zjištěny také rozdíly. Ovšem tyto rozdíly nebyly 
statisticky významné (tabulka  č. 2.5.1).
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Tabulka č. 2.5.1  Výsledky penetračního testu, kde byla porovnávána barva polypropylénové fólie TATRAFAN 
OPP (Chemosvit), tloušťka 20 µm, vzhledem k četnosti penetrace brouků.

barva fólie ID 
vzorku

Sit-gra Rhy-dom Sit-ory

P n % P n % P n %

fialová 84 92 20 82 111 1 99 2 110 2

červená 86 61 51 54 110 2 98 96 16 86

transparentní 80 59 53 53 64 48 57 0 112 0

žlutá 89 93 19 83 81 31 72 13 99 12

černá 81 83 29 74 41 71 37 35 77 31

oranžová 83 80 32 71 94 18 84 11 101 10

zelená 85 65 47 58 97 15 87 53 59 47

bílá 88 76 36 68 99 13 88 0 112 0

CELKEM 609 287 68 697 199 78 210 686 23

Vysvětlivky: 

Sit-gra – Sitophilus granarius (pilous černý), 

Rhy-dom –Rhyzopertha dominica (korovník obilní), 

Sit-ory – Sitophilus oryzae (pilous rýžový). 

P – počet prokousaných komůrek, n – počet neprokousaných komůrek;

Pozn.: Jednotlivé obalové fólie jsou dle čísel (ID vzorku) uvedeny v příloze.

Vzorová aplikace penetračního testu - příklad č. 2

Porovnání odolnosti biodegradovatelné fólie PLA Bio-Flex na penetraci tří druhů významných skladištních 
škůdců „prokousávačů“: pilous černý (Sitophilus granarius), korovník obilní (Rhyzopertha dominica) a pilous 
rýžový (Sitophilus oryzae).

Metodický postup testování

Pro testování byla použita testovací sada dle výše uvedeného postupu. Jako atraktivní krmivo byly použity 
ovesné vločky. Testovaní jedinci byli vloženi po 3 ks do testovacích komůrek. Detekční set byl uložen v kont-
rolované teplotě 25±1 °C v termostatu po dobu 21 dnů. Po 7 dnech byla prováděna kontrola prokousání fólie 
a mortality jedinců v testu. Mrtví jedinci byli nahrazeni.

Test a vyhodnocení

Délka testu byla 21 dní a vyhodnocení spočívalo ve spočítání množství otvorů, kterými brouci pronikli přes 
obalovou fólii k potravě (viz tabulku č. 2.5.1). Tato kontrola probíhala v týdenních intervalech a testovací ko-
můrky s prokousanými fóliemi byly zaznamenány do protokolu.

Výsledky testu

Rozsah poškození kolísal od 1 do 99 % dle druhu skladištního brouka, nejvyšší poškození způsobil korovník 
domácí, nejmenší pilous černý (tabulka č. 2.5.2). Výsledky ukazují, že biodegradovatelný obal Bio-Flex F1130 
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není odolný před prokousáním skladištními brouky.

Tabulka č. 2.5.2  Výsledky penetračního testu, kde byla porovnávána biodegratovatelná fólie PLA Bio-Flex 
F1130, tloušťka 40 µm.

druh škůdce P n %

Sit-gra 7 105 6

Rhy-dom 111 1 99

Sit-ory 48 64 43

Vysvětlivky: 

Sit-gra – Sitophilus granarius (pilous černý), 

Rhy-dom –Rhyzopertha dominica (korovník obilní), 

Sit-ory – Sitophilus oryzae (pilous rýžový). 

P – počet prokousaných komůrek, n – počet neprokousaných komůrek;

Pozn.: Jednotlivé obalové fólie jsou dle čísel (ID vzorku) uvedeny v příloze.
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Vzorová aplikace penetračního testu - příklad č. 3

Porovnání odolnosti různých obalových fólií v penetračním testu proti „prokousávači“ pilousi černému (Sito-
philus granarius).

Metodický postup testování

Pro testování byla použita testovací sada dle výše uvedeného postupu. Jako atraktivní krmivo byly použity 
ovesné vločky. Testovaní jedinci byli vloženi po 3 ks do testovacích komůrek. Detekční set byl uložen v kont-
rolované teplotě 25±1 °C v termostatu po dobu 21 dnů. Po 7 dnech byla prováděna kontrola prokousání fólie 
a mortality jedinců v testu. Mrtví jedinci byli nahrazeni.

Test a vyhodnocení

Délka testu byla 21 dní a vyhodnocení spočívalo ve spočítání množství otvorů, kterými brouci pronikli přes 
obalovou fólii k potravě (viz tabulku č. 2.5.1). Tato kontrola probíhala v týdenních intervalech a testovací ko-
můrky s prokousanými fóliemi byly zaznamenány do protokolu.

Výsledky testu

Z celkového počtu 16 porovnávaných fólií nebyl pilous černý schopen penetrovat 10 fólií. Při porovnání po-
škození fólií byl nejvíce poškozen celofán bez potisku (98% úspěšnost prokousání), následován celofánem 
s potiskem (79% úspěšnost prokousání), další dosti poškozené fólie byly polyethylenové jednovrstevné fólie 
(tabulka č. 2.5.3).
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Tabulka č. 2.5.3  Výsledky penetračního testu, kde byla porovnávány různé typy obalových fólií v penetračním 
testu s pilousem černým (Sitophilus granarius).

typ obalové fólie - vrstvy ID vzorku P n %

OPP-potisk-OPPperleťověbílá-cold seal-zelená 53 0 112 0

OPP-potisk-OPPperleťověbílá-cold sea-hnědá 53b 0 112 0

OPPmat-potisk-lepidlo-OPP 51 0 112 0

OPP 20 +PET met.12 + LLDPE 100um 06 0 112 0

OPP 20 +PET met.12 + LLDPE 90um 07 0 112 0

PET12/ALU9/PE90 08 0 112 0

PP20/81+cast25/82 04 1 111 1

PE 50 05 24 88 21

BOPP 20 + BOPP 30 03 0 112 0

PP20/81+cast25/82 02 0 112 0

PAP 60 g/m2+ PE 30 01 79 25 76

OPET/PE/EVOH/PE 61 0 112 0

OPP-potisk-lepidlo-cPP 52 9 103 8

celofán s potiskem 55 88 24 79

celofán 20 42 110 2 98

Vysvětlivky: 

P – počet prokousaných komůrek, n – počet neprokousaných komůrek.

Pozn.: Jednotlivé obalové fólie jsou dle čísel (ID vzorku) uvedeny v příloze.



21

Vzorová aplikace penetračního testu - příklad č. 4

Porovnání odolnosti vícevrstevných celofánových fólií v penetračním testu proti „prokousávači“ pilousi černé-
mu (Sitophilus granarius).

Metodický postup testování

Pro testování byla použita testovací sada dle výše uvedeného postupu. Jako atraktivní krmivo byly použity 
ovesné vločky. Testovaní jedinci byli vloženi po 3 ks do testovacích komůrek. Detekční set byl uložen v kont-
rolované teplotě 25±1 °C v termostatu po dobu 21 dnů. Po 7 dnech byla prováděna kontrola prokousání fólie 
a mortality jedinců v testu. Mrtví jedinci byli nahrazeni.

Test a vyhodnocení

Délka testu byla 21 dní a vyhodnocení spočívalo ve spočítání množství otvorů, kterými brouci pronikli přes 
obalovou fólii k potravě (viz tabulku č. 2.5.1). Tato kontrola probíhala v týdenních intervalech a testovací ko-
můrky s prokousanými fóliemi byly zaznamenány do protokolu.

Výsledky testu 

Rozsah poškození celofánové fólie klesal s počtem vrstev. V testu bylo zjištěno, že u jedné vrstvy bylo nepo-
škozeno pouze 1,82 % testovacích komůrek. Zatímco u pěti vrstev bylo v testu zjištěno, že bylo nepoškozeno 
celkem 30,23 % testovacích komůrek (tabulka č. 2.5.4).

Tabulka č. 2.5.4  Poškození navrstveného celofánu v penetračním testu pilousem černým (Sitophilus grana-
rius).

počet vrstev P n nepoškozeno 
v %

1 110 2 1,82

2 107 5 4,67

3 111 1 0,90

4 81 31 38,27

5 86 26 30,23

Vysvětlivky: 

P – počet prokousaných komůrek, n – počet neprokousaných komůrek.
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2.3 INVAZIVNÍ TEST - metoda hodnocení odolnosti obalů 

Metoda určená pro komplexní hodnocení odolnosti obalů a jejich technologické zpracování při balení potravin. 
Metoda hodnotí nejen odolnost obalů proti penetraci, ale také kvalitu svárů a případné další technologické 
nedostatky vznikající při balení potravin, které mohou sloužit jako vstupní brána pro škůdce ze skupiny „proni-
kačů“, kteří napadají balené potraviny již existujícími otvory.

2.3.1  Popis a inovativnost testu

Invazivní test spočívá ve sledování pronikání škůdců do balených potravin přes stěnu obalu anebo přes sváry 
v tomto obalu, případně přes poškození vzniklé při manipulaci s balenými potravinami anebo větracími otvory. 
Existuje dvoje využití invazivních testů - bez preferenčního výběru, nebo s preferenčním výběrem. Test bez 
prevenčního výběru spočívá v umístění testované balené potraviny do krabičky spolu s testovaným hmyzem 
(Mullen 1998). Hmyz v tomto případě buď pronikne do balení, nebo nepronikne. Modifikací tohoto testu je 
umístění více typů balení do jedné krabičky s hmyzem, kde hmyzu je umožněn výběr mezi testovanými oba-
lovými materiály nebo balenými potravinami (Stejskal a kol. 2017).

2.3.2  Metodický postup použití INVAZIVNÍHO testu

Pracovní pomůcky

 ֍ Hermeticky uzavíratelný box

 ֍ Zkumavka naplněná vodou a uzavřená s buničitou vatou nebo miska s nasyceným roztokem soli NaCl 
(udržuje relativní vzdušnou vlhkost prostředí na 75 % - vhodné pro testování brouků) nebo KCl (udržuje 
relativní vzdušnou vlhkost prostředí na 85 % - vhodné pro testování roztočů a pisivek)

 ֍ Hmyz (testované skupiny brouků – Sitophilus granarius; Rhyzopertha Dominica; Sitophilus Oryzae  
a ze skupiny motýlů plodia interpunctella a Ephestia kuehniella)

 ֍ Entomologická pinzeta na hmyz nebo štěteček na práci s roztoči a pisivkami

 ֍ Filtrační papír (pro vzorky testované s dospělci brouků je vhodné na dno boxu použít filtrační papír, 
tak aby nebyla omezena mobilita)

 ֍ Stereomikroskop (zejména pro práci s roztoči a pisivkami)

 ֍ Testované balené vzorky

 ֍ Termostat nebo temperovanou místnost

 ֍ Digitální fotoaparát – pro dokumentaci případných poškození obalů před a po testování

Pracovní postup

◊  Připravíme si hermeticky uzavíratelný box.

◊  V případě testů s dospělci brouků vložíme na dno boxu filtrační papír.

◊  Do boxu vložíme zkumavku s vodou nebo misku s nasyceným roztokem.

◊  Připravíme si testované balené vzorky a provedeme před testem kontrolu poškození obalů a svárů – 
tyto poškození zdokumentujeme popisem do protokolu nebo fotograficky.

◊  Vložíme balené vzorky do boxu – POZOR – vzorky vkládáme do boxu vertikálně, tak aby škůdci měli 
ke každému vzorku stejný přístup (horizontální uložení není vhodné, protože ke spodnímu balení mají 
škůdci nejlepší přístup).
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◊  Z chovné nádoby přidáme do boxu testované jedince (hmyz nebo roztoče).

◊  Box uzavřeme a uložíme do temperovaných prostor (termostat nebo místnost).

◊  V pravidelných intervalech provádíme kontrolu (cca 1x za měsíc) – kde kontrolujeme zejména počet 
živých škůdců a popřípadě doplníme nové jedince a dále provádíme výměnu zkumavky s vodou.

◊  Po uplynutí celé expoziční doby provedeme ukončení testu s hodnocením.

◊  Z boxu vyjmeme testovaná balení vzorků a provedeme vizuální kontrolu poškození, které zaznamená-
me do protokolu a provedeme fotografickou dokumentaci.

◊  Následně otevřeme obal vzorku a provedeme pod stereomikroskopem kontrolu výskytu testovaných 
jedinců uvnitř balení – hodnotíme jejich počty a vývojová stádia.

2.3.3  Praktické příklady použití testu

Vzorová aplikace invazivního testu - příklad č.1

Hodnocení odolnosti obalů a svárů proti pronikání čtyř druhů významných skladištních škůdců: korovník obilní 
(Rhyzopertha dominica); pilous černý (Sitophilus granarius); zavíječ paprikový (Plodia interpunctella) a lesák 
skladištní (Oryzaephilus surinamensis).

Metodický postup testování

V testech se hodnotila odolnost jednovrstevných a vícevrstevných fólií a dále polypropylenového kelímku 
proti pronikání 4 druhů významných skladištních škůdců. Testování bylo provedeno pomocí invazivního 
testu, který kromě odolnosti obalů hodnotil, také kvalitu svárů a případné nedostatky, které se na obalech 
mohou vyskytovat v rámci technologických postupů, zejména při balení. V testech bylo hodnoceno celkem  
9 typů fólií a 1 typ polypropylenového kelímku, který simuloval ideální obal pro bezpečné potraviny (tabulka  
č. 2.6.1.). Do obalů byly zabaleny separátně 4 komodity: sušené meruňky, lískové oříšky, psí granule a těs-
toviny. Každý sáček obsahoval 5 ± 0,25 g komodity. Celkem bylo připraveno 1 600 vzorků, z toho bylo 1 440 
vzorků baleno ve fóliích a 160 vzorků v polypropylénovém kelímku. Balení vzorků do fólií bylo provedeno  
u předního českého výrobce balicích strojů, společnosti Viking Mašek, a. s., (Vlašim, Česko) jsme pomocí ba-
lícího stroje Sigma 250 (Viking Mašek). Pro polyetylénovou obalovou fólii byla použita ruční impulsní svářečka 
IZ3B+K15 (Agrokomplet, spol. s r.o., Český Dub, Česko). Sáčky se zabalenými komoditami byly vloženy do 
testovacího boxu. V každém boxu bylo 10 balení z různých typů obalů (folie+kelímek), ale stejné komodity 
(obrázek č. 2.6.1). 

Poté se do boxu přidalo „pítko“ (zkumavka naplněná vodou a uzavřená buničinou vatou) a nakonec bylo 
přidáno 100 jedinců experimentálních škůdců (neznámého stáří a pohlaví). Každý druh škůdce měl svou 
komoditu, která odpovídala jeho přirozenému výběru: korovník obilní (Rhyzopertha dominica) byl vlo-
žen k balíčkům, které byly naplněny psími granulemi; pilous černý (Sitophilus granarius) byl vložen  
k balíčkům naplněnými těstovinami; zavíječ paprikový (Plodia interpunctella) byl vložen k balíčkům naplněným 
lískovými oříšky a lesák skladištní (Oryzaephilus surinamensis) byl vložen k balíčkům, které byly naplněny 
sušenými meruňkami.
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Obrázek č. 2.6.1  Design invazního testu pro porovnání poškození obalových fólií skladištními členovci.

Test a vyhodnocení

Testovací box s obaly a testovaným hmyzem byl kontrolován jednou za měsíc po dobu tří měsíců. Kontroloval 
se počet živých jedinců a v případě, že byla většina jedinců mrtvá, přidali se nový jedinci. Také byla kontrolová-
na měněna pítka. Po třech měsících byl invazní test ukončen. Postupně byly kontrolovány všechny testované 
obaly. Nejprve byly vizuálně prohlédnuty a určilo se, zda nemají špatný svár (jestli se na obalu nevyskytuje 
poškození způsobené baličkou) nebo nebyly povrchově poškozeny. Po této kontrole byl balíček rozstřihnut  
a byl vysypán obsah na Petriho misku. Byla provedena kontrola, jestli se v obsahu nevyskytují škůdci. Pokud 
škůdci byli v balení přítomni, byl spočítán jejich počet a následně byla provedena důkladná kontrola obalu  
za účelem detekce poškození. 

Tabulka č. 2.6.1  Přehled obalových fólií a obalů použitý v invazním testu

ID vzorku popis - složení tloušťka (μm)

01 fólie (mono) PP čirá potištěná 40

02 fólie (mono) PE bílá nepotištěná 40

03 fólie (duplex) PP/PP, nepotištěná 20/30

04 fólie (duplex) PP/PP čirá nepotištěná 25/25

05 fólie (duplex) PET/PE bílá nepotištěná 12/70

06 fólie (triplex) PETmet/AL/PE, nepotištěná 12/9/60

07 fólie (triplex) PET/PETmet/PE, fólie nepotištěná 12/12/40

08 fólie (duplex) PP/PP, potištěná 30/20

09 fólie (duplex) PP/PPmet, potištěná 30/20

10 plastový PP + IML kelímek narážecí PP víčko 500*/450*

Vysvětlivky: * – tloušťka stěny, ** – tloušťka víčka; AL – hliník; PP – polypropylén; PE – polyetylén;  
PET – polyetylentereftalát; met – úprava metalizací; IML – in-mold-label.
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Výsledky testu

Výsledky invazního testu byly ovlivněny typem obalového materiálu, schopností škůdce poškodit fólie a schop-
ností škůdce pohybovat se po daných materiálech. Za úspěšné proniknutí do balení bylo považováno pro-
kousání nebo prodrání se mezi vrstvami fólie ve sváru. V invazním testu byly nejvíce poškozeny polyethy-
lenové a polypropylenové fólie (obrázek č. 2.6.2), které poškodili prokousávači (S. granarius, R. dominica,  
P. interpunctella), zatímco pronikač O. surinamensis poškozoval vícevrstvé fólie, kde nacházel vadné sváry.

Obrázek č. 2.6.2  Výsledky invazivního testu pro sledované druhy skladištních členovců.

Vysvětlivky: Sit-gra – Sitohilus granarius (pilous černý; Rhi-dom – Rhyzopertha dominica (korovník obilní); 
Plot-int – Plodia interpunctella (zavíječ paprikový); Ory-sur – Oryzaephilus surinamensis (lesák skladištní);  
AL – hliník; PP – polypropyléne; PE – polyetylén; PET – polyetyléntereftalát; met – úprava metalizací;  
IML – in-mold-label.
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fólie (duplex) PP/PPmet
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fólie (triplex) PET/PETmet/PE

fólie (triplex) PETmet/AL/PE
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fólie (mono) PE
fólie (mono) PP

počet napadených balení v %

Ory-surRhi-domSit-gra Plo-int

0      10      20 0  10  20  30 0 20 40 60 80 0      10      20

skladištní členovecobaly / obalové materiály
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Vzorová aplikace invazivního testu - příklad č. 2

Porovnání odolnosti jedno a vícevrstevných obalových fólií před skladištními roztoči.

Hodnocení odolnosti obalů a svárů proti pronikání dvou druhů významných skladištních roztočů: Carpophilus 
lactis a Tyrophagus putrescentiae. 

Metodický postup testování

Metodický postup byla stejný jako v příkladu aplikace invazivního testu č. 1. Modifikace testu byla následující: 
byly zabaleny psí granule a sušené meruňky do desíti typů obalů (viz tabulku č. 2.6.2) v 10 opakováních. De-
sign pokusu byl stejný jako v předchozím pokusu. Roztoč Carpoglyphus lactis z chovů byl dodán do balených 
meruněk spolu se sušenou meruňkou do krabice. Roztoč Tyrophagus putrescentiae byl dodán do balených 
psích granulí spolu se psí granulí (Hubert a kol. 2015).

Test a vyhodnocení

Vyhodnocení bylo stejné jako v příkladu aplikace invazivního testu č. 1. Modifikací byla prohlídka obsahu sáč-
ků pod stereomikroskopem, protože roztoči jsou na hraně rozlišení viditelnosti lidským okem.

Výsledky testu

Roztoči byli nalezeni v 6 typech obalů z 10 testovaných. Z 10 opakování počet napadených balení kolísal od 
1 do 5 balení. Roztoč T. putrescentiae byl schopný proniknout do vyššího počtu balení (tabulka č. 2.6.2) než 
roztoč C. lactis. Roztoči pronikali do obalů vadnými sváry (obrázek č. 2.6.3). V balených potravinách se nam-
nožili od 1 do 9 000 jedinců.

 

Obrázek č. 2.6.3  Napadení balených potravin roztoči Tyrophagus putrescentiae a Carpoglyphus lactis: psí 
granule (A, B), sušené meruňky (C, D) v invazivním testu. Šipka ukazuje na vadu sváru, kterou roztoči využili 
k proniknutí do balených potravin.
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Tabulka č. 2.6.2  Poškození balených potravin v invazivním testu způsobených skladištními roztoči. Napadení 
bylo sledováno v 10 opakování, tabulka ukazuje počet napadených vzorků (Inf.) a počet roztočů (N), čísla  
v závorkách indikují mrtvé roztoče.

ID 
vzorku

popis - složení
tloušťka

(μm)

Carpoglyphus 
lactis

Tyrophagus 
putrescentiae

Inf. N Inf. N

01 fólie (mono) PP čirá potištěná 40 1 9000 2 2840; 
5170

02 fólie (mono) PE bílá nepotištěná 40 0 5
18; 256; 

675; 
1480; 

(1)

03 fólie (duplex) PP/PP, nepotištěná 20/30 1 30; 
(312)

2 27; (1)

04 fólie (duplex) PP/PP čirá nepotištěná 25/25 0 0

05 fólie (duplex) PET/PE bílá nepotištěná 12/70 0 0

06 fólie (triplex) PETmet/AL/PE, nepotištěná 12/9/60 0 1 (1)

07 fólie (triplex) PET/PETmet/PE, fólie nepotištěná 12/12/40 0 1 2

08 fólie (duplex) PP/PP, potištěná 30/20 0 0

09 fólie (duplex) PP/PPmet, potištěná 30/20 2 1; (2) 0

10 plastový PP + IML kelímek narážecí PP víčko 500*/450* 0 0

Vysvětlivky: * – tloušťka stěny, ** – tloušťka víčka; AL – hliník; PP – polypropylén; PE – polyetylén;  
PET – polyetylentereftalát; met – úprava metalizací; IML – in-mold-label.
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3 UPLATNĚNÍ METODIKY

Metodika je určená pro státní dozorové orgány (SZPI, ÚKZÚZ, atd.), které kontrolují kvalitu a napadení bale-
ných potravin skladištními škůdci a pro výrobce a uživatele obalových materiálů pro potravinářství. 

Uplatnění pro státní dozorové orgány je zejména v oblasti hodnocení napadených vzorků zajištěných při 
kontrolách, kde je důležité pro správné vyhodnocení nalézt původce napadení. Kvalita a typ obalu je jedním  
z významných faktorů ovlivňující napadení balených potravin škůdci. 

Uplatnění pro výrobce a uživatele obalových matriálů pro potravinářství je zejména v oblasti vývoje a výběru 
vhodných obalových materiálů, které budou vykazovat optimální parametry ochrany před škůdci a budou spl-
ňovat ekonomické ukazatele. Výrobci mohou metodiku využít při vývoji vhodných obalů a aktivně se podílet na 
vývoji vhodných obalů bezpečnějších proti škůdcům. Potravináři mohou ověřit kvalitu a bezpečnost používa-
ných obalů u svých potravin proti infestaci skladištními škůdci.  
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4 SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ

V Česku existuje jen velmi málo souhrnných informací o rizicích spojených s odolností obalových fólií před 
poškozením skladištními škůdci. V době, kdy se zvyšují tlaky na snížení množství obalových fólií a zavádějí 
se nové fólie, které jsou z biopolymerů, avšak mohou být v některých případech snadno poškozovány skladi-
štními škůdci, je důležité zavést standardizovaný testovací systém pro tyto fólie. Znalosti odolnosti fólií a me-
chanismů pronikání skladištních členovců do balených potravin zefektivňují náklady na kontrolu skladištních 
členovců a přispívají k vyšší bezpečnosti potravin. V této metodice přinášíme dva postupy testování obalových 
fólií z hlediska porovnání odolnosti před poškozením skladištními členovci 1) pomocí penetračního testu 
využívajícího schopnosti členovců se fóliemi aktivně prokousat a 2) v invazivním testu kombinujícího 
předešlé se schopností skladištních členovců nalézt poškozené sváry a proniknout přes ně do bale-
ných potravin. Obdobné postupy začínají být aplikovány v USA a některých státech Evropské unie, avšak  
v Česku dosud nikdy nebyly použity.
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5 EKONOMICKÉ ASPEKTY

Metodika je určena především pro státní správu, testy mohou provádět také laboratoře podniků využívající 
obalové fólie, avšak existuje zde limitace spojená s chovem experimentálního hmyzu, který je pro tyto testy 
potřeba. Náklady na penetrační test se pohybují okolo 6 000 Kč za detekční sadu, náklady na potravu pro 
skladištní členovce jsou zanedbatelné. Pro vyhodnocení jednoho penetračního testu je třeba zaškolené osoby, 
která stráví s tímto testem 10 hodin, během celého trvání testování (od založení do vyhodnocení testu). Nákla-
dy na invazivní test spočívají v nákupu testované potravy, času práce na balicím stroji a vyžadují odborného 
operátora pro balicí stroj. Vlastní experiment je uložen v boxu, jehož cena se pohybuje přibližně kolem 500 Kč 
za jeden kus. Je třeba zaškoleného personálu pro prohlídku balení a binokulární lupa, odhadovaná doba spo-
jená s testem 1 boxu je 3 hodiny. Zavedení postupu laboratorního testování rezistence obalových fólií přinese 
další možnosti řešení problematiky k optimalizaci obalové techniky. Využitím správných přípravků je možné 
dojít k úsporám spojených s levnějšími balícími fóliemi a zamezením reklamací napadených balení potravin 
skladištními členovci.

Z výše uvedených důvodů se předpokládá jako optimální zadávání testů specializovaným laboratořím, které 
disponují potřebným vybavením a biologickým materiálem pro provádění testů. Předpokládané náklady na 
provedení jednoho testu ve specializované laboratoři se odhaduje kolem 15 – 20 tis Kč na jednu fólii v pene-
tračním testu a cca 10 tis Kč na provedení jednoho invazivního testu.
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

01

200
Limunska kiselina 20 g
Podravka - Lagris a.s.

PAP 60 g/m2+ PE 30

80
01-Limunska_kiselina

Příloha č. 1  Materiálové listy
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

AL INVEST Břidličná, a.s., divize TAPA Tábor
260
Hrách zelený 500 g
PENNY CZ

PP20/81+cast25/82
09.03.2015
50
02-Hrách_zelený

02
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

03

250
Sárgaborso LAGRIS 500 g
Podravka - Lagris a.s.

BOPP 20 + BOPP 30

53
03-Sárgaborsó
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

04

AL INVEST BŘIDLIČNÁ, divize TAPA Tábor
255
clever Čočka 500 g
Podravka - Lagris a.s.

PP20/81+cast25/82
03.07.2015
50
04-Čočka
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

05

340
clever Rýže dlouhozrnná loupaná 1 kg
Podravka - Lagris a.s.

PE 50 

50
05-Rýže_dlouhozrnná
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

06

Chemosvit Folie a.s.
430
PRIMO EXCLUSIVE 1000 g Magnifica
Wiener Kaffe LTD
matný lak/OPP//tlač//lep// OPETmet//lep//PE
OPP 20 +PET met.12 + LLDPE 100um

120
06-káva_Magnifica_1kg
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

07

Chemosvit Folie a.s.
370
PRIMO EXCLUSIVE 200 g
Wiener Kaffe LTD
matný lak/OPP//tlač//lep// OPETmet//lep//PE
OPP 20 +PET met.12 + LLDPE 90um

110
07-káva_Exclusive_200g
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

08

AL INVEST BŘIDLIČNÁ, divize TAPA Tábor
450
Nestlé TOPPING BUONO 1000 g
Nestlé FoodServices

PET12/ALU9/PE90
24.02.2005
112
08-Nestlé_1000g
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

42

Chemosvit Folie a.s.

celofán

celofán 20 čirý

20
42-celofán
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

51

Chemosvit Folie a.s.
260
TS ČOKO 100 g
Encinger SK sro
OPPmat-potisk-lepidlo-OPP
EXTRAFAN MAT/KX-F.FT      OPPmat/OPP

52
51-papelook-strip
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

52

Chemosvit Folie a.s.
280
COOP Strúhanka 500 g

OPP-potisk-lepidlo-cPP
EXTRAFOL PB     
23.05.2017
45
52-coop-strúhanka500g
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

53

Chemosvit Folie a.s.

BOCI 90 g zelená
Nestlé Hungaria
OPP-potisk-OPPperleťověbílá-cold seal
EXTRAFAN ONX/MW247/S

55
53-boci-kokuszkocka
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

53a

Chemosvit Folie a.s.

BOCI 100 g hnědá
Nestlé Hungaria
OPP-potisk-OPPperleťověbílá-cold seal
EXTRAFAN ONX/MW247/S

60
53a-boci-vaniliás
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

54

Chemosvit Folie a.s.
165
MEGASTAR Minis 65 ml
MIDOR

TATRAFAN STD/L-F.HT

40
54-mega-star-miuis-caramel
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

55

Chemosvit Folie a.s.

celofán s potiskem

24
55-bronhi
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

61

Chemosvit Folie a.s.
280
Gouda jung
Milbona
OPET-potisk-lepidlo-PE-EVOH-PE
TENOFAN B10B   OPET/PE/EVOH/PE
23.05.2017
86
61-gouda400g
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

73

Chemosvit Folie a.s.

lak-potisk-OPP nízkoteplotněsvařitelná
TATRAFAN KXPLS
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

80

Chemosvit Folie a.s.

TATRAFAN OPP

20
80-čirá-transparentní
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

81

Chemosvit Folie a.s.

TATRAFAN OPP

20
81-černá
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

83

Chemosvit Folie a.s.

TATRAFAN OPP

20
83-oranžová
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

84

Chemosvit Folie a.s.

TATRAFAN OPP

20
84-fialová
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

85

Chemosvit Folie a.s.

TATRAFAN OPP

20
85-zelená
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

86

Chemosvit Folie a.s.

TATRAFAN OPP

20
86-červená
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

88

Chemosvit Folie a.s.

TATRAFAN OPP

20
88-bílá
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

89

Chemosvit Folie a.s.

TATRAFAN OPP

20
89-žlutá
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

91

Amcor Flexibles Nový Bydžov, s.r.o.

First Nice Müsli bar raspberry 30 g modrá
Lidl

PP20/PP20
48
91-Müsli_bar_raspberry_01



61

ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

92

OTK GROUP a.s.

First Nice OAT BAR bar  45 g - hnědá 
Lidl

PP20/PP20
48
92-OAT-BAR_01
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

93

AL INVEST Břidličná, a.s., divize TAPA Tábor

Bio Twiggy müsli s meruňkami 200 g
EKOFRUKT

PPmet 20/PP20
44
93-Bio_Twiggy_merunky_01
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

94

AL INVEST Břidličná, a.s., divize TAPA Tábor

Mysli na pohyb OVESNÁ TYČINKA Banán
Emco

PP20/PP20
46
94-Emco_Banán-čokoláda_01
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

101

PEBAL s.r.o. / FKuR Kunststoff GmbH

Bio-Flex® F 1130

PLA

45
101-PLA-FKUR
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

102

CHEMOSVIT FOLIE a.s. / Taghleef  Industries 

Nativie NTSS

Heat sealable PLA / PLA core / PLA Heat sealable PLA

PLA

30
102-PLA-NTSS-transparent
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

103

CHEMOSVIT FOLIE a.s. / Taghleef  Industries 

Nativie NTSS

Heat sealable PLA / PLA core / PLA Heat sealable PLA

PLA

30
103-PLA-NTSS-printed
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

105

Pebal 

PBS

PLS

PLS

62
105-PBS
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ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

Materiálový list

poznámka:

106

Pebal 

LDPE

LDPE

LDPE

100
106-LDPE



Poškození

ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

komůrky
prokousané
neprokousané
procentuální prokousanost %

Poznámka:

69

01

200
Limunska kiselina 20 g
Podravka - Lagris a.s.

PAP 60 g/m2+ PE 30

80
ID1 (1)-11x8-300; ID1 (2)-11x8-300

počet
79
25
76

Příloha č. 2  Fólie - poškození



Poškození

ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

komůrky
prokousané
neprokousané
procentuální prokousanost %

Poznámka:

70

04

AL INVEST BŘIDLIČNÁ, divize TAPA Tábor
255
clever Čočka 500 g
Podravka - Lagris a.s.

PP20/81+cast25/82
03.07.2015
50
04-Čočka

počet
1

111
1



Poškození

ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

komůrky
prokousané
neprokousané
procentuální prokousanost %

Poznámka:

71

05

340
clever Rýže dlouhozrnná loupaná 1 kg
Podravka - Lagris a.s.

PE 50 

50
ID5 (1)-11x8-300; ID5 (2)-11x8-300

počet
24
88
21



Poškození

ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

komůrky
prokousané
neprokousané
procentuální prokousanost %

Poznámka:

72

42

Chemosvit Folie a.s.

celofán

20
celofán 42-11x8-300; celofán II 42 -11x8-300;

počet
110
88
98



Poškození

ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

komůrky
prokousané
neprokousané
procentuální prokousanost %

Poznámka:

73

52

Chemosvit Folie a.s.
280
COOP Strúhanka 500 g

OPP-potisk-lepidlo-cPP
EXTRAFOL PB     
23.05.2017
45
ID52-11x8-300

počet
110
88
98



Poškození

ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

komůrky
prokousané
neprokousané
procentuální prokousanost %

Poznámka:

74

55

twist

Chemosvit Folie a.s.

celofán s potiskem

24
černá_55-11x8-300; ID55-11x8-300

počet
88
24
79



Poškození

ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

komůrky
prokousané
neprokousané
procentuální prokousanost %

Poznámka:

75

80

elektron beam vytvrdzované offset

Chemosvit Folie a.s.

TATRAFAN OPP

20
ID80-11x8-300

Rhy-dom
64
48
57



Poškození

ID vzorku:

výrobce:
šířka fólie v mm:
označení / brand:
výrobce / prodejce baleného prouktu:
vrstvy:
materiál:
datum výroby fólie:
tloušťka fólie v µm:
název obrázku:

komůrky
prokousané
neprokousané
procentuální prokousanost %

Poznámka:

76

101

Výsledky ukazují, že biodegradovatelný obal Bio-Flex F1130 není odolný před pro-
kousáním skladištními brouky.

PEBAL s.r.o. / FKuR Kunststoff GmbH

Bio-Flex® F 1130

PLA

45

Sit-gra
7

105
6

Rhy-dom
111
1
99

Sit-ory
48
64
43
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Příloha č. 3  Testovací sada

Obrázek č. P3.1  Sestava testovací sady s fólií uzavřená

Obrázek č. P3.2  Sestava testovací sady s fólií

1. deska / horní deska

4. deska / spodní deska

2. deska 

3. deska 

křídlová matice M10 

testovaná fólie

podložka 10,5 

2. deska 

1. deska / horní deska

4. deska / spodní deska

3. deska 

šroub M 10x60 

podložka 10,5 
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Obrázek č. P3.3  Desky č. 1 a 4, rozměry v mm

Obrázek č. P3.4  Desky č. 2 a 3 rozměry v mm
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