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V rozvojových zemích se více než 80 % potravin 

produkuje na malých rodinných farmách (Murthy, 

2009).

MURTHY, M.V.R. A review of new technologies, models and experimental investigations of solar driers. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews 2009; 13 (4), 835–844



Celosvětově se odhaduje, že 50% až 87% onemocnění pocházejících z 

potravin má svůj původ v nevhodném zpracování, skladování a 

nedodržování základních hygienických pravidel (Ko, 2010).

Chybějící technologie pro sklizeň a zpracování zemědělské produkce a 

následné problémy s dopravou mají za následek 10% až 40% ztráty při 

produkci potravin v rozvojových zemích (Murthy, 2009). 

KO, W.H. Evaluating food safety perceptions and practices for agricultural food handler. Food Control 2010; 21: 450–455

MURTHY, M.V.R.. A review of new technologies, models and experimental investigations of solar driers. Renewable and Sustainable Energy

Reviews 2009; 13 (4), 835–844



Tradiční sušení na volném prostranství 

• sušení je výrazně ovlivněno klimatickými 

podmínkami 

• produkt je často kontaminován patogeny, 

anorganickými nečistotami, hmyzem a 

hospodářskými zvířaty na farmě

• vysoké ztráty produkce díky nedokonalému 

dosušení produktu





Mezinárodní agentura pro energii (IEA) odhaduje, že v současnosti 

15% obyvatel planety nemá přístup k elektrické energii. Přičemž 87% 

z nich žije ve venkovských oblastech rozvojových zemí.

Většina rozvojových zemí se nachází v klimatických oblastech kde 

množství dopadající energie ze slunečního záření převyšuje celosvětový 

průměr 3.82 kW.h.m-2 za den (Imre, 2007).
IMRE, L. Solar drying. In Handbook of industrial drying. Mujumdar, A.S., editor. CRC Press, Taylor & Francis Group, Florida, 

2007. 



Omezený přístup k tzv. čisté 

formě energie pro vaření a 

přípravu potravin



Předčasné úmrtí z důvodu znečištění ovzduší domácností v 

porovnání s dalšími nemocemi

Kaygusuz K. 2012. Energy for sustainable development: A case of developing countries. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews. 16, 1116– 1126.



Solární sušárny

Hlavní výhody solárních sušáren oproti tradičním technikám sušení v 

rozvojových zemích:

• produkt je chráně před nevhodnými klimatickými podmínkami, 
anorganickými nečistotami, hmyzem, hospodářskými a jinými 
zvířaty

• rychlejší sušení než při tradiční metodě na volném prostranství 
znamená menší riziko mikrobiální nákazy

• rychlejší sušení znamená více kvalitně usušené produkce za 
kratší čas

• nezávislost na energiích z fosilních zdrojů

• Přijatelné náklady na sušení



Solární sušárna - DPSD

DPSD: 1 –fotovoltaický panel, 2 – absorber, 3 –

transparentní kryt kolektorové části, 4 – výsuvná síta

pro umístění sušeného materiálu v sušící komoře, 5 –

dvířka pro manipulaci se sušeným materiálem, 6 –

axiální ventilátor, 7 – rozvodná skříň elektroinstalace, 8

– vstup studeného vzduchu skrz ventilátory do

kolektorové části, 9 – výstup ohřátého



Příklady instalace solární 

sušárny DPSD v různých 

částech světa

KYRGYZSTÁN

PERU

VIETNAM



Experimentální sušeni 

chilli

Chili (Capsicum annum L.)

• čeleď Solanaceae (lilkovité)

• celosvětově známé koření

• široce používané při přípravě 

pokrmů v jihovýchodní Asii tedy i ve 

Vietnamu

Cílem výzkumu bylo zhodnocení využitelnosti 

solární sušárny ke zpracování Chili 

(Capsicum annum L.) v oblasti středního 

Vietnamu.



Dvousměrná solární 

sušárna s nucenou 

cirkulací vzduchu 

(DPSD)

Skříňová solární sušárna CD

s přirozenou cirkulací vzduchu

Tradiční způsob sušení zemědělských 

produktů volně na slunci



Změna vlhkosti vzorku v závislosti na době sušení chili
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Porovnání výsledků z průběhu sušení chili v solárních sušárnách DPSD, CD a 

tradičního sušení na slunci ve středním Vietnamu

Parameter DPSD CD
Sušení na 

slunci

Celková hmotnost sušeného produktu (max. kapacita) (kg) 38,40 3,30 7,20

Hustota naplnění sušárny (kg.m-2) 3,66 3,67 3,67

Plocha kolektoru (m2) 10 0,9 ND

Sklon kolektoru (°) 0 0 0

Osvětlená plocha (m2) 10 0.9 1,96

Plocha sít (m2) 9,4 0,9 1,96

Objem proudění (m3.h-1) 648,65 64,52 N

Doba sušení včetně noci do dosažení finální vlhkosti 10% (h)

32 73 Nedosaženo

Celková účinnost systému (%) 24,04 11,52 8,03

Účinnost prvního dne sušení (%) 15,22 9,32 7,09

Účinnost kolektoru (%) 61,62 45,63 N

Absorpční účinnost do dosažení finální vlhkosti 10% (%) 22,04 18,94 N

Průměrná teplota vzduchu v sušárně (°C) 1. den 52,58 44,45 34,65

2. den 54,14 45,48 33,18

3. den 54,52 49,38 34,17

Průměrná RH vzduchu v sušárně (%) 1. den 23,65 39,89 51,89

2. den 24,00 36,70 59,33

3. den 23,56 31,00 57,76

Maximální teplota v sušárně – bez produktu (°C) 70,50 60,10 38,80

Maximální teplota vzduchu naplněné sušárny (°C) 64,30 56 38,80

Doba, po kterou teplota v sušárně převyšovala o 10°C teplotu 

okolního vzduchu (h) 

25 18 0



Problém s 

kontaminací 

produktu při sušení 

na voleném 

prostranství.



Obsahy mykotoxinů v sušených vzorcích chili v závislosti na 

použité metodě sušení

Mycotoxins DPSD CD Sušení na slunci

Suma aflatoxinů 

B1, B2, G1 a G2
µg.kg-1 <1,000 1,130 ±18% 11,980 ±18%

aflatoxin B1 µg.kg-1 <0,250 1,130 ±18% 11,980 ±18%

aflatoxin B2 µg.kg-1 <0,25 <0,25 <0,25

aflatoxin G1 µg.kg-1 <0,25 <0,25 <0,25

aflatoxin G2 µg.kg-1 <0,25 <0,25 <0,25

ochratoxin A µg.kg-1 0,1 ±15% 0,1 ±15% 0,2 ±15%

Uvedené nejistoty vedle stanovené hodnoty (+/- ze stanovené hodnoty) jsou součinem standardní nejistoty 

měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Aflatoxin B1, Suma aflatoxinů B1, B2, G1 a G2

maximální přípustné limity 

pro Capsicum spp.

2,0 µg.kg-1 4,0 µg.kg-1

Maximální limity některých kontaminantů v potravinách

(směrnice komise E.U. č. 1881/2006 )



Závěrem lze konstatovat, že solární sušení je vhodnou 

technologií zejména pro rozvojové země, která může 

přispět ke zlepšení kvality mnohých potravin.
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