
 

6. pārskata perioda aktivitātes un rezultāti 

Populārzinātnisks kopsavilkums par paveikto laika posmā no 20.08.2018. līdz 

19.10.2018. 

Pārskata periodā sadarbojoties ar Igaunijas Dabaszinātņu universitāti, Pārtikas Higiēnas un 

Veterinārās medicīnas institūtu turpināts darbs pie hidrofīlo bioloģiski aktīvo savienojumu (polifenolu) 

analizēšanas, izmantojot LC-DAD-ESI-MS/MS sistēmu un antioksidantu aktivitātes pārbaudīšanas 

(Pētījums). 

Pārskata periodā ir uzsākts darbs pie pārtikas 

blakusproduktu paplašināšanas iespēju meklēšanas.   

Perioda ietvaros izstrādātas vairākas mafinu receptūras, 

izmantojot savvaļas/ kreba tipa ābolu un upeņu 

spiedpaliekas kā diētisko šķiedrvielu, E vitamīna, 

fitosterolu, taukskābju un polifenolu avotu. Laika posmā 

no 05.09.2018 līdz 08.09.2018 V. Radenkovs ar 

sagatavotiem mafinu paraugiem piedalījās “Riga Food 

2018” pārtikas izstādē1, popularizējot gan projektu 

"PostDoc Latvija", gan izstrādātos produktus 

(publicitāte) (1. attēls). Apmeklētājiem tika piedāvāta 

iespēja nodegustēt pagatavotos produktus ar samazinātu 

tauku un cukura saturu. Aktivitātes ietvaros ir iegūtas 

vairākas pozitīvas atsauces un 

rekomendācijas par izstrādāto 

produktu. Izstādes laikā veselīga 

uztura cienītājiem tika sniegta 

informācija par “PostDoc Latvija” 

201 projekta mērķiem, uzdevumiem 

un paredzamajiem rezultātiem 

mutiskā un brošūru veidā. “Riga Food 

2018” izstādei tika izstrādāts stenda 

referāts ar mērķi popularizēt projektu 

PostDoc Latvija (2. attēls). 

 Pārskata periodā Pūres un DI 

saimniecībās novākti 5 paraugi 

(savvaļas/ kreba tipa āboli) tālākam 

darbam. Tajā pašā dienā Pūres dārzkopībā tika organizēta tikšanās ar avīzes “Латвийские Вести” 

reportieriem intervijas sniegšanai (publicitāte). Intervijā V. Radenkovs pastāstīja par “PostDoc Latvija” 

projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem un 

tuvākiem mērķiem (3. attēls).  

 Spiedpalieku ieguvei novāktiem ābolu 

paraugiem veikta pirmapstrāde (šķirošana, mazgāšana, 

griešana) un sulas izspiešana. Sulas izspiešana veikta, 

izmantojot DI pieejamo grozveida preses-sulas spiedi 

“Voran” (Maschinen GmbH, Vienna. Austria). 

Spiedpalieku paraugi pēc tam tiek žāvēti, izmantojot 

liofilizatoru “LABCONCO FreeZone” (Illinois, 

United States) un malti ar Knifetec 1095 

laboratorijas dzirnavām (FOSS, Hoganas, Sweden) 

(pētījums).  

                                                           
1 http://www.darzkopibasinstituts.lv/lv/raksts/2018-09-07/no-5-8-septembrim-darzkopibas-instituts-piedalas-
izstade-riga-food-2018  
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 Pārskata periodā sagatavots un iesniegts žurnālā “Food Chemistry” zinātniskais raksts: 

“Crab apple (Malus spp.) pomace: A promising and underutilized source of lipophilic bioactive 

compounds with antimicrobial activity” tika rediģēts un iesniegts žurnālā “Plants” izskatīšanai. 

Aktivitātes ietvaros sadarbības ar Latvijas Universitātes - Ģeogrāfijas un Zemes Zinātņu Fakultāti, 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes - Pārtikas un Vides Higiēnas institūtu, Igaunijas Dabaszinātņu 

universitātes - Pārtikas Higiēnas un Veterinārās medicīnas institūtu rezultātā, raksts ar 

nosaukumu“Valorization of Wild Apple (Malus spp.) By-Products as a Source of Essential Fatty 

Acids, Tocopherols and Phytosterols with Antimicrobial Activity2” tika pieņemts un nopublicēts 

žurnālā “Plants” Vitalijs Radenkovs, Jorens Kviesis, Karina Juhnevica-Radenkova, Anda 

Valdovska, Tõnu Püssa, Maris Klavins, Inese Drudze: Valorization of Wild Apple (Malus spp.) 

By-Products as a Source of Essential Fatty Acids, Tocopherols and Phytosterols with 

Antimicrobial Activity. Plants 10/2018; 2018(7):1-18., DOI:10.3390/plants7040090. Žurnāls 

“Plants” ir indeksēts SCOPUS datu bāzē ar Hirsha indeksu – 13, kas ieiet Q1 grupā, divu gadu 

laikā “impakt faktors” – 3.22, SNIP faktors – 0.96, SCImago indekss – 1.39.  Dotajā brīdi 

zinātniskais raksts ir indeksēts SCOPUS datu bāzē (publicitāte).    
 

Informāciju sagatavoja Vitalijs Radenkovs 

19.10.2018. 

                                                           
2 https://www.mdpi.com/2223-7747/7/4/90/htm  
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