
Pārtika, kuru mēs ēdam, tās avots un tās sastāvdaļas bieži vien ir apspriežama tēma. Patērētājs 

pieprasa augstus standartus, bet par zemu cenu. Ražotāji nepārtraukti meklē jaunas lētākas ražošanas 

un pārtikas uzglabāšanas metodes. 

Viena no idejām ir ievietot sensorus noslēgtos pārtikas vai farmaceitiskos iepakojumos, kas nodrošina 

redzamu informāciju par saturu, tā svaigumu, kā arī to vai iepakojums ir uzturēts atbilstošā temperatūrā 

visas piegādes ķēdes laikā, vai tas ir sabojājies utt. 

Piemēram, skābeļa klātbūtnei svaigas pārtikas iepakojumā parasti ir kaitējoša ietekme uz pārtiku, ko tā 

satur. Skābeklis reaģē uz svaigo pārtiku, radot pelējumu, sasmakumu, un baktērijas plaukst un zeļ tā 

klātbūtnē. Tāpēc ir ļoti svarīgi iegūt iespēju noteikt skābekļa klātbūtni iepakojumos. 

Jau šobrīd pastāv vairākas tehnoloģijas, kas kombinē iepakojuma plastmasu ar krāsvielu, kas skābekļa 

klātbūtnē nomaina krāsu, tādejādi jau pirms redzamām bojājumu pazīmēm labu laiku iepriekš vizuāli 

brīdinot patērētāju par to, ka iepakojums ir apdraudēts. Jaunākie atklājumi apsver nanomateriālu pielieto-

jumu kombinācijā ar krāsvielām, piemēram nanodaļiņas vai nanošķiedras, kas ir iestiprinātas plastma-

sas iekšējā pusē. Nanomateriāliem ir priekšrocība būt ļoti reaktīviem un tie ir funkcionalizējami tā, lai 

noteiktu ķīmiskās sugas, piemēram, skābekli un nodrošinātu ātru atbildi. Nanomateriālus var izmantot 

arī citu ķimikāliju noteikšanai, kas norāda uz pārtikas bojājumiem, piemēram, etanola vai pat baktērijas 

klātbūtni. Šo nanosensoru var izstrādāt pat kā bezvadu komunikācijas līdzekli nepārtrauktai ražotāja 

informētībai par produkta statusu.

Nanosensoru pielietojums pārtikas kvalitātes un svaiguma kontrolei tās uzglabāšanas un izplatīšanas 

laikā var būt ļoti aizraujošs atklājums ar acīmredzamām veselības priekšrocībām. Tomēr nanodaļiņu 

toksicitāte joprojām nav pilnībā apzināta. Pielietotie nanomateriāli šajos sensoros nav tiešā kontaktā ar 

pārtiku, tāpēc tieša saskarsme ir maziespējama, tomēr pastāv iespēja nejaušai noplūdei iepakojuma 

bojājuma gadījumā. Vēl viena problēma ir atbrīvošanās no iepakojuma pēc pārtikas patērēšanas, jo nav 

skaidrs vai nanomateriāliem var būt negatīva ietekme uz vidi, kad tie nokļūst atkritumu sistēmā. 

Dilemma:

Vai vajadzētu izmantot nanozinātni pārtikas vai farmaceitisko iepakojumu svaiguma noteikšanai, 

ja mēs joprojām nezinām visus nanodaļiņu lietošanas seku risinājumus?

NANO - Lomu Spēle
Nanodaļiņas pārtikas svaiguma noteikšanai
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Dilemma:
Vai vajadzētu izmantot nanozinātni pārtikas vai farmaceitisko iepako-
jumu svaiguma noteikšanai, ja mēs joprojām nezinām visus 
nanodaļiņu lietošanas seku risinājumus?

Ieinteresētā persona: Pārtikas ražotājs
* Izlasiet tekstu uz savas kartes un dalieties savos viedokļos ar grupu

Jūs pārstāvat kompāniju, kas ir izstrādājusi "pārtikas nano sensorus" un 
lūkojat sākt to lietošanu. 
Jūsu primārā motivācija ir:
• Nodrošināt sabiedrībai drošākus, veselīgākus un garšīgākus pārtikas 
  produktus. 
• Ģenerēt peļņu savai kompānijai.

Mūsu galvenais uzdevums ir garantēt, ka mūsu pārtikas produkti sasniedz 
mūsu klientus pēc visaugstākā iespējamā standarta. Svaigums, garša un 
mūsu produktu kvalitāte ir visi mums svarīgi jautājumi.
Mēs atbalstītu jebkādu tehnologiju, kas var palīdzēt šo mērķu sasniegšanā 
un nanotehnoloģijas sensoru ierīces ne ar ko nav savādākas. Šis produkts 
ir nācis klajā pēc daudzu gadu pētijumiem un ir pieradījis sevi kā ļoti 
efektīvu un uzticamu. Tas tika izstrādāts pēc patērētāja konsultācijām, kuru 
laikā mēs jautājām viņiem, kāda veida progresu viņi vēlētos redzēt iepako-
jumu industrijā, un atbilde bija “sistēmas vai ierīces, kas pagarina svaigu 
produktu dzīves ilgumu un drošību”. Mēs esam izlēmuši izmantot 
nanotehnoloģiju pēc citu tehnoloģiju novērtēšanas, un esam nākuši pie 
atziņas, ka šī bija vislabākā iespēja. Mēs atbalstām pētijumu programmes 
mūsu reģionā, lai izpildītu toksicitātes testus šo iepakojumu pielietotajām 
nanodaļinām un pagaidām mēs neesam saņēmuši nekādus pierādijumus, 
ka tās būtu toksiskas. Arī nākotnē mēs turpināsim atbalstīt tāda veida 
pētijumu programmas.

• Dalieties savos viedokļos ar grupu

• Piezīme: jūs varat nākt klajā ar papildus idejām, nejūtieties ierobežoti ar šo 
  informāciju.

Es domāju………

Dilemma:
Vai vajadzētu izmantot nanozinātni pārtikas vai farmaceitisko iepako-
jumu svaiguma noteikšanai, ja mēs joprojām nezinām visus 
nanodaļiņu lietošanas seku risinājumus?

Ieinteresētā persona: Patērētājs
* Izlasiet tekstu uz savas kartes un dalieties savos viedokļos ar grupu

Jūs pārstāvat patērētājus, kuri meklē drošu, uzticamu produktu. 
Jūsu primārā motivācija ir:
• Pārliecināties, ka saņemat veselīgu, netoksisku pārtiku.
• Pārliecināties, ka saņemat svaigu, augstas kvalitātes pārtiku.

Man patīk dzīvot valstī, kur tiek kontrolēta manas iepirktās pārtikas kvalitāte 
un tiek ņemtas vērā veselības problēmas. Es vēlētos domāt, ka pārtikas 
ražotāji pilnībā izmeklētu jebkāda veida izmantoto tehnoloģiju, kas var 
saturēt riskus, pirms tās ieviešanas pārtikā, kuru mēs pērkam. Es noteikti 
vēlētos pirkt pārtiku iepakojumā, kurā ir izmantoti materiāli, kas pasargā 
pārtikas kvalitāti un kas pirms lietošanas ir pilnībā pārbaudīti. Es nevēlos 
uztraukties par to vai iepakojums ir drošs vai nē: Es uzskatu, ka, pirmkārt, 
par to atbild ražotājs un galu galā mana valdība.

• Dalieties savos viedokļos ar grupu

• Piezīme: jūs varat nākt klajā ar papildus idejām, nejūtieties ierobežoti ar šo 
  informāciju.

Es domāju………
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Dilemma:
Vai vajadzētu izmantot nanozinātni pārtikas vai farmaceitisko iepako-
jumu svaiguma noteikšanai, ja mēs joprojām nezinām visus 
nanodaļiņu lietošanas seku risinājumus?

Ieinteresētā persona: Vides speciālisti
* Izlasiet tekstu uz savas kartes un dalieties savos viedokļos ar grupu

Jūs pārstāvat grupu, kurai rūp dabas aizsardzība. 
Jūsu primārā motivācija ir:
• Tīrs ūdens ikvienam
• Saglabāt ekoloģisko sistēmu. 
• Izvairīties no apstrādātu materiālu pielietojuma lauksaimniecības un 
  pārtikas industrijā

Nanomateriālu pielietojums pārtikas produktiem mani patiešām uztrauc, jo 
kā es to saprotu nav pilnībā zināms vai to pielietojums ir drošs. Kas notiks, 
kad iepakojums tiks izmests ārā un kad tas sasniegs atkritumu sistēmu? Vai 
plastmasas iepakojumos iekļautās nanodaļiņas ir biodegradējamas, vai tās 
nodarītu kaitējumu ekosistēmai? Mūsu ekosistēma ir ļoti sarežģīta. Mēs 
nevarm tajā ievest kaut ko tādu kā apstrādātas nanodaļiņas bez pilnīgas šo 
jauno materiālu dzīves cikla analīzes, un mums ir jāpārliecinās, ka tās ir 
drošas mūsu veselībai un mūsu videi.

• Dalieties savos viedokļos ar grupu

• Piezīme: jūs varat nākt klajā ar papildus idejām, nejūtieties ierobežoti ar šo 
  informāciju.

Es domāju………

Dilemma:
Vai vajadzētu izmantot nanozinātni pārtikas vai farmaceitisko iepako-
jumu svaiguma noteikšanai, ja mēs joprojām nezinām visus 
nanodaļiņu lietošanas seku risinājumus?

Ieinteresētā persona: Valdība
* Izlasiet tekstu uz savas kartes un dalieties savos viedokļos ar grupu

Jūs pārstāvat valdību, kas var ierosināt un īstenot likumus, novēršot 
noteiktu produktu izmantošanu. No otras puses, valdība var arī finansēt 
pētījumus, ko realizē aģentūras un universitātes, kas cenšās saprast 
nanodaļiņu lietošanas ieguvumus un riskus pārtikas iepakojumos.
Jūsu primārā motivācija ir:
• Aizsargāt pilsoņus no veselības riskiem. 
• Viecināt zinātnes un tehnoloģijas inovāciju, lai paplašinātu industriālo 
  izaugsmi, kas ir būtiska jebkurai pārtikušai valstij.

Pārtikas ražošana jebkurai valdībai vienmēr ir bijis svarīgs jautājums. 
Iedzīvotāju skaitam pieaugot, pieaug arī pārtikas apjoms, kas ir jāražo, 
jātransportē un jāizplata, un katrā no posmiem pārtikas drošībai ir galvenā 
prioritāte. Mūsdienās izmantotie materiāli jau ir gatavoti no apstrādātiem 
materiāliem, piemēram, neilona, polietilēna un tā tālāk, bet tie ir tikai kontein-
eri. Šobrīd mēs radam progresu pretī daudz attīstītākiem iepakojumiem. 
Nanosensora ierīce pārtikas iepakojumā varētu kontrolēt pārtikas kvalitāti 
tajā kā arī visu pātikas piegādes ķēdi, informējot ražotāju par jebkuru 
problēmu, tādā veidā samazinot patērētāja saskarsmi ar piesārņojumu un 
nodrosināt ražojuma svaigumu. Tas ir vislabākais veids kā nodrošināt 
svaigas pārtikas iepakojumu drošību.
Pie jebkuras jaunas tehnoloģijas vienmēr pastāv sākotnējie riski, bet kamēr 
riski tiek pienacīgi pārvaldīti, bieži vien ieguvumi atsver visas problēmas. 
Mēs turpināsim finansēt pētijumu programmas, lai pētītu šo nanomateriālu 
veselības un vides drošību, un, ja tiks atklāta jebkura nevēlama pazīme, tad 
informēsim patērētājus un pieņemsim attiecīgus mērus.

• Dalieties savos viedokļos ar grupu

• Piezīme: jūs varat nākt klajā ar papildus idejām, nejūtieties ierobežoti ar šo 
  informāciju.

Es domāju ………
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Dilemma:
Vai vajadzētu izmantot nanozinātni pārtikas vai farmaceitisko iepako-
jumu svaiguma noteikšanai, ja mēs joprojām nezinām visus 
nanodaļiņu lietošanas seku risinājumus?

Ieinteresētā persona: Organisko produktu lauksaimnieks 
* Izlasiet tekstu uz savas kartes un dalieties savos viedokļos ar grupu

Jūs pārstāvat lauksaimnieku grupu, kas audzē organiskus produktus un 
esat pret visa veida apstrādātiem materiāliem pārtikas ražošanā. Jūsu 
primārā motivacija ir:
• Audzēt organisku pārtiku, kas garšo labāk un ir veselīgāka.
• Saglabāt ekoloģisko sistēmu. 
• Ģenerēt peļņu.

Es pavadīju savu darba dzīves posmu, ražojot organisku pārtiku, kas 
nozīmē, ka tā nesatur neko tādu, kas būtu mākslīgi izstrādāts. Un uzminiet? 
Tā garšo lieliski! Doma par šīs pārtikas iepakošanu ar nanosensoru, kas, 
piemēram, satur nanodaļiņas liekas pilnīgi nepareiza. Cilvēki nav muļķi, viņi 
zina cik ilgi pārtika glabājas vai kā izskatās vai kā garšo svaiga. Kāpēc 
viņiem ir nepieciešams sensors, lai pateiktu to, ko viņi jau paši spēj 
saprast? Īpaši tāds sensors, kas satur kaut ko iespējams toksisku viņiem 
vai videi, vai abiem! Es domāju, ka pārtikas ražošanai jākļūst vienkāršākai 
nevis sarežģītai. Nanozinātnei nav vietas saimniecībā!

• Dalieties savos viedokļos ar grupu

• Piezīme: jūs varat nākt klajā ar papildus idejām, nejūtieties ierobežoti ar šo 
  informāciju.

Es domāju………

Dilemma:
Vai vajadzētu izmantot nanozinātni pārtikas vai farmaceitisko iepako-
jumu svaiguma noteikšanai, ja mēs joprojām nezinām visus 
nanodaļiņu lietošanas seku risinājumus?

Ieinteresētā persona: Bērns (jūs)

Kāds ir jūsu viedoklis? 


