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ZMENY KVALITY KONZUMNÝCH VAJEC PO ICH DEZINFEKCII 

OZÓNOM 
 
 
Ludmila Chmelničná 
 
Summary 
THE CHANGES OF TABLE EGGS QUALITY AFTER THEIR DISINFECTION BY 

OZONE 
 
 The internal quality of the table eggs, which were produced in the third month of 
the hen’s  lying cycle, was investigated after 21 days their storage at their disinfection by 
the air with 0.45 ppm of ozone in time 8 hours at  experimental group against  the internal 
quality of the table  eggs without any disinfection at control group. The experimental 
attendance of eggs by ozone had not any  effect on the weight of the yolk and the  albumen 
of eggs after storage. The positive effect was  found on both indexes of the internal parts of 
the eggs. The index of yolk shape had  shown significant difference  between the average 
39.52 % in experimental group and the average 36.81 % in control group. The index of 
albumen shape had  shown also significant difference between 5.20 % in experimental 
group and 4.18 % in control group in average. 
 
 
Úvod a zdôvodnenie riešenia 
 
 Konzumné vajcia patria medzi základné potraviny človeka. Z hľadiska fyziológie 
ich tvorby  predstavujú vlastne produkt nosníc určený pre reprodukciu a z hľadiska 
konzumentov určitú prirodzenú konzervu vaječného obsahu, ktorý je chránený škrupinou 
vajca. Podľa úrovne chovu a hygieny chovného prostredia sa však na povrchu škrupiny 
vajca  nachádza určité množstvo  mikroorganizmov, ktoré môžu  pri dlhodobom  
skladovaní vajec preniknúť  do vaječného obsahu. Ako uvádzajú Ballová et al. (1998), aj 
čerstvo znesené vajce je  sterilné iba na 95 %, pričom  k jeho kontaminácii dochádza 
čiastočne v tele nosnice, ale hlavne vo vonkajšom prostredí. Pri ošetrovaní vajec určených  
na liahnutie sa zatiaľ  najčastejšie používa  ich dezinfekcia formaldehydom. Podľa údajov 
Rosochu et al. (1989) má formaldehyd  široké spektrum  účinnosti. Pôsobí najmä  na 
vegetatívne formy mikroorganizmov. Narúša ich životnú činnosť tým, že sa viaže  na 
aminokyseliny bielkovín a peptidy, pričom  vo vyšších koncentráciách pôsobí  aj na spóry, 
vírusy a plesne. Avšak z hľadiska  dodržania  zásad zdravotnej nezávadnosti konzumných 
vajec  tento spôsob ich dezinfekcie  nepripadá do úvahy (Chmelničná et al., 1998). 
 
 Na základe  našich pozitívnych výsledkov s použitím ionizovaného vzduchu so 
zvýšeným obsahom ozónu pri dezinfekcii násadových vajec a  publikovaných informácií   
o použití ionizácie a ozonizácie pri ošetrovaní  dlhodobo skladovanej zeleniny sme 
uskutočnili overenie použitia ozonizácie pred  skladovaním konzumných vajec. 
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Materiál a metodika 
 
 Dezinfekciu konzumných vajec sme uskutočnili v laboratórnych podmienkach  
pôsobením ozonizátora Dezoster FT- mini pri koncentrácii ozónu 0,45 ppm po dobu 8 
hodín pri pokusnej skupine. Kontrolnú skupinu  predstavovali vajcia, ktoré neboli 
dezinfikované. Konzumné vajcia  pochádzali od nosníc v treťom mesiaci znáškového 
cyklu, t.j. približne  na vrchole znáškovej krivky. Vajcia boli skladované  v prostredí 
s odporúčanou skladovacou teplotou v rozmedzí od 15 do 18 °C po dobu 21 dní. Po tomto 
období sme uskutočnili analýzu kvality vajec.  Z ukazovateľov kvality žĺtka  sme zisťovali  
hmotnosť žĺtka, podiel žĺtka z hmotnosti  vajca, index žĺtka a farbu žĺtka, z ukazovateľov 
kvality bielka hmotnosť bielka, podiel bielka z hmotnosti vajca a index bielka. Súčasne 
sme sledovali aj stratu hmotnosti vajec počas  ich skladovania 
 
 
Výsledky a ich zhodnotenie 
 
Zmena hmotnosti vajca 
 

Štatistická charakteristika hmotnosti  vajec v g 
           tab. č. 1 

Kategória 
 

x s v Hodnota t 
a preukaznosť 

Kontrolná čerstvé 60,92 3,97 6,52 2,78++ 
skupina po 21 dňoch 58,02 3,98 6,86 

 
 

Pokusná čerstvé 60,45 4,34 7,14 2,43+ 
skupina po 21 dňoch 57,72 4,20 7,27  
 
 Straty hmotnosti vajec počas skladovania boli v obidvoch skupinách vyrovnané. 
Priemerný  úbytok hmotnosti vajec v kontrolnej skupine bol 2,90 gramov, čo 
predstavovalo štatisticky vysokopreukazný rozdiel medzi čerstvými  a skladovanými 
vajciami. V pokusnej skupine po ich ošetrení ionizovaným vzduchom pri zvýšenej 
koncentrácii ozónu sme zaznamenali priemerný  úbytok  hmotnosti vajec 2,73 gramov, čo 
však  pri  štatistickom hodnotení  znamenalo ich preukazný rozdiel v porovnaní 
s čerstvými vajciami, nižší úbytok hmotnosti  po ionizácii  predstavuje mierne pozitívne 
hodnotenie pokusného zásahu. 
 
 Na základe uvedených výsledkov je možné predpokladať, že overovaný spôsob 
ošetrenia konzumných vajec nemá negatívny vplyv na súdržnosť ochrannej vrstvy 
škrupiny vajca - kutikuly a nenarúša jej fyzikálne vlastnosti v zamedzovaniu vyparovania 
vody a vnútorného obsahu vajca. 
 
Vlastnosti biela 
 
 Zo základných vlastností  bielka, ktoré charakterizujú kvalitu konzumných vajec po 
určitej dobe ich skladovania na základe podielu odparenej vody, ale aj biochemických 
zmien vnútorného obsahu vajca, sme zaznamenali štatisticky nepreukazné výsledky pri 
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hmotnosti bielka i podiele bielka z hmotnosti vajca. Aj pri  týchto dvoch ukazovateľoch sa 
však už zistili individuálne rozdiely, ktoré sa prejavili na zvýšenej variabilite hodnôt  práve 
pri vajciach ošetrených dezinfekciou. Tendencia ich   rozdielov však zostala aj po 21 
dňoch  skladovania vajec zachovaná. 
 

Štatistická charakteristika vlastností bielka 
           tab. č. 2 
Vlastnosť Jedn. Kategória x s v Hodnota t 

a preukaz. 
Hmotnosť g Kontrolná skup. 36,03 2,73 7,58 0,58- 
bielka  Pokusná skup. 35,55 3,50 9,84  
Podiel bielka % Kontrolná skup. 62,21 1,68 2,70 1,39- 
z hmot. vajca  Pokusná skup. 61,49 2,21 3,59  
Index bielka % Kontrolná skup. 4,18 0,60 14,31 3,31++ 
(v.š-1)  Pokusná skup. 5,20 1,55 29,86  
 
 Výraznejšie zvýšenie variability zistených  výsledkov sme zaznamenali pri 
ukazovateli index bielka, ktorý predstavuje  súdržnosť a kompaktnosť  strednej vrstvy 
hustého bielka a je vlastne určujúcim faktorom pre určenie  doby skladovateľnosti 
konzumných vajec. Pri tomto ukazovateli kvality  vnútorného  obsahu  vajca sme aj 
napriek vyššej variabilite  zaznamenali štatisticky vysokopreukazný rozdiel v prospech 
vajec ošetrených dezinfekciou pred ich skladovaním  
 
 Je možné preto predpokladať, že dezinfekčné ošetrenie vajec malo priaznivý vplyv 
na funkciu  tak ochrannej vrstvy vajca - kutikuly, ako aj súdržnosť  a nepriepustnosť 
podškrupinových  blán vajca pre nadmerný  výpar vody. 
 
 Za  veľmi dôležitý  poznatok je možné  považovať zistenie, že tento spôsob 
ošetrenia vajec nevplýva negatívne na fyzikálne vlastnosti vnútornej kvality vajec. 
 
 
Vlastnosti žĺtka 
 

Štatistická charakteristika vlastností žĺtka 
          tab. č. 3 
Vlastnosť Jedn. Kategória x s v Hodnota t 

a preukaz. 
Hmotnosť g Kontrolná skup. 16,01 1,28 7,99 0,03- 
žĺtka  Pokusná skup. 16,02 0,91 5,65  
Podiel  % Kontrolná skup. 27,63 1,38 5,01 0,48- 
žĺtka  Pokusná skup. 27,83 1,76 6,31  
Index  % Kontrolná skup. 36,81 3,10 8,41 3,10++ 
žĺtka (v.š-1)  Pokusná skup. 39,52 3,54 8,97  
Farba °La  Kontrolná skup. 7,47 1,20 14,12 0,39- 
žĺtka Roche Pokusná skup. 8,57 0,68 7,93  
 
 Hmotnosť žĺtka  ako základnej reprodukčnej jednotky je väčšou mierou geneticky 
určená ako hmotnosť bielka. To sa potvrdilo aj v nami zistených hodnotách, nakoľko sme 
pri všetkých  hodnotených vlastnostiach žĺtka zaznamenali výrazne  nižšiu variabilitu 
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hodnôt. V ukazovateľoch hmotnosti žĺtka, podiel žĺtka a farba žĺtka sme zistili  štatisticky 
nepreukazné  rozdiely medzi  kontrolnou a pokusnou skupinou hodnotených vajec po 21 
dňoch  skladovania. Z hľadiska  variability  farby žĺtka je zaujímavé, že  vyrovnanejšie  
hodnoty stupňov farby podľa farebnej škály La Roche vykazovali vajcia  ošetrené 
dezinfekciou. Nakoľko táto vlastnosť žĺtka je  významne cenená z hľadiska  spotrebiteľov, 
môžeme  aj toto zistenie  považovať  za pozitívnu vlastnosť overovaného ošetrenia 
konzumných vajec. 
  
 Rovnako ako pri hodnotení kvality bielka, tiež  index žĺtka,  ktorý predstavuje 
pomer medzi výškou a šírkou žĺtka pri meraní  na rovnej podložke, môžeme konštatovať 
výrazný, štatisticky vysokopreukazný pozitívny účinok ošetrenia konzumných vajec na 
súdržnosť a pevnosť žĺtkovej blany. 
 
 Obidva indexy, tak index bielka, ako aj index žĺtka, potvrdili možnosť budúceho 
použitia dezinfekcie konzumných vajec pred ich skladovaní ako jednu z možností 
predĺženia ich skladovateľnosti pri dlhodobejšom uchovaní ich základných fyziologických 
vlastností. 
 
 
Súhrn 
 
 Po ošetrení konzumných vajec pôsobením koncentrácie 0,45 ppm O3 a ich  
následnom skladovaní  po dobu 21 dní sme zistili, že tento  spôsob  dezinfekcie vajce 
nemal vplyv  na hmotnosť žĺtka ani bielka, mal však pozitívny účinok  na index bielka, 
ktorý  charakterizuje súdržnosť hustého podielu bielka a index žĺtka. Obidva faktory 
rozhodujú  o možnej  dobe  skladovateľnosti konzumných vajec a ich využiteľnosti ako 
potraviny. 
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