
 2. pārskata perioda aktivitātes un rezultāti 

Laika posms no 20.08.2017. līdz 19.11.2017. 

 

 Pārskata periodā ir nopublicēts viens populārzinātniskais raksts “Augļapvalku 

un graudapvalku izmantošana pārtikā” (Agrotops, Oktobris, 79 lpp.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pārskata periodā sagatavotas 11 paraugu izejvielas 

(paraugi novākti, liofilizēti, samalti). 

 Pārskata periodā 11 blakusproduktu veidiem tika 

analizēts ķīmiskais un bioķīmiskais sastāvs: Diētiskās 

šķiedrvielas – ADF (Skābēs šķīstošās šķiedras), ADL (lignīns), 

kokšķiedra, cietes, fruktānu un olbaltumvielu saturs. Pārskata 

periodā no 11 blakusproduktiem tika ekstrahēta eļļa tālākai 

analizēšanai: E vitamīna izomēri (α, β, δ,γ – tokofeloli, α, β, 

δ,γ – tokotrienoli),  A vitamīna prekursors (kopējie 

karotenoīdi). Aprēķināts eļļas iznākums. Eļļai noteikta 

antiradikālā aktivitāte, izmantojot divas DPPH un FRAP 

analizēšanas metodes. 

 Sagatavoti ūdens, 20%, 30%, 50%, 100% etanola 

ekstrakti, 20%, 50%, 100% acetona ekstrakti polifenolu, 

antiradikālās aktivitātes analizēšanai.   

 Kopumā tika izvērtēti 100 veidu ekstrakti, nosakot polifenolu koncentrāciju. 

Ekstraktiem arī tika noteikta antiradikālā aktivitāte, izmantojot DPPH un FRAP 

metodes. 



 Publicitātes pasākumiem informācija par projektu prezentēta: 

 “NordAPP Meeting of Fruit and Berry breeding” sanāksmes ietvaros 

(04.09.2017) zinātniekiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas tika 

piedāvāta iespēja noklausīties referātu par projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/201 "Jaunu 

sinbiotisku pārtikas produktu izstrāde, izmantojot augu valsts blakusproduktu 

enzimātisko hidrolīzi" mērķiem, uzdevumiem un realizācijas gaitu. 

 Pēcdoktorants Vitalijs Radenkovs (25.09.2017) ir noprezentējis PostDoc 

projekta uzstādītos mērķus un uzdevumus pārtikas nozarē strādājošiem speciālistiem 

no Uzbekistānas. 

 InnoFruit „Advancement of non-technological innovation performance and 

innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Baltic Sea 

Region countries” (InnoFruit) (2016 - 2019) sanāksmes laikā (05.10.2017) Vitalijs 

Radenkovs ir noprezentējis informāciju par projekta uzdevumiem un norises gaitu 

zinātniekiem no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Zviedrijas. 

 Sanāksmē (19.10.2017) kurā piedalījās pārtikas produktu ražotāji no 

Baltkrievijas, Vitalijs Radenkovs ir noprezentējis informāciju par PostDoc projekta 

mērķiem un uzdevumiem. 

 Pārskata periodā organizēta projekta uzraudzības komisijas sēde, kurā sniegta 

atskaite par padarīto (Protokols Nr. 1.). 

Informāciju sagatavoja Vitalijs Radenkovs 

19.11.2017. 

 


