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ERRADIOAKTIBITATEA ELIKAGAIETAN 

Oinarrizko kontzeptuak: 
Erradioaktibitatea/Isotopoak/Iodo-131, Zesio-
134 

 

 

Erradioaktibitatea zenbait elementu kimikoren propietatea da, hain zuzen 
ere, nukleo atomiko ez-egonkorrak dituzten elementu kimikoena. 
Egonkortasun atomikoa berreskuratzeko, beharrezkoa da desintegrazio 
prozedura bat jasatea. Prozedura horrek energia sortzen du “erradiazio 
izonizatzaile" eran. Uhin elektromagnetikoak izan daitezke (gamma 
izpiak edo X izpiak) edo partikulen uhinak (neutroiak, alfa partikulak edo 
beta partikulak), eta horixe da, hain zuzen ere, “erradiazioa”. 

 

Erradiazioa elikagaietan Becquerel (Bq) unitateetan neurtzen da, eta 
unitate horrek neurtzen du segundo batean zenbat nukleo desintegratzen 
diren substantzia baten kopuru jakin batean. 

 

Bestalde, Sievert (Sv) unitatea dago. Materia biziak xurgatzen duen 
erradiazio kopurua neurtzen du unitate horrek. Horretarako, aintzat 
hartzen da erradiazio mota (alfa, beta, gamma, X, neutroiak), esposizio 
mota (barnekoa edo kanpokoa) eta erradiazioarekin kontaktuan dagoen 
organo edo ehunaren berariazko sentsibilitatea. 

 

Propietate erradiologikoak dituzten materialez, hau da, erradiazioa 
isurtzen duten materialez hitz egiten dugunean, isotopo erradioaktiboez 
hitz egin behar dugu. 

 

Elementu bereko atomoek neutroi kopuru ezberdineko eta, ondorioz, masa 
atomiko ezberdineko nukleoak badituzte, horiei isotopoak deitzen zaie. 
Horregatik adierazten dira isotopoak erreferentzia egiten dioten atomoen 
eta masa atomikoa adierazten duen zenbakiaren bidez. Adibidez: iodo-131. 
Beraz, iodoak 37 isotopo ezberdin izan ditzake (naturan daudenak edo 
artifizialki sortuak); baina, iodo-127 baino ez da egonkorra. 

 

Iodo-131 isotopoa minbiziaren aurkako eta tiroide guruinaren beste 
patologia batzuen aurkako tratamenduetan erabiltzen da. 
Erdidesintegrazio-denbora motza da (8 egun) eta aste gutxitan 
desagertzen da. Iodo 131, gainera, erreaktore nuklearren fisio-
prozesuetan sortzen da, eta, ezbehar nuklearren edo erradiologikoren bat 
gertatuz gero, elikagaien kutsaduraren adierazle gisa kontrolatzen den 
erradionukleidoetako bat da. 
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Bestalde, zesio erradioaktiboa ere ezbeharra gertatu ostean antzeman 
liteke. Baina, ingurumenean denbora luzeago irauten du eta arazoa eragin 
dezake epe ertain eta luzera; izan ere, CS-134ren erdidesintegrazio-
denbora 2 urtekoa da eta CS-137rena 30 urtekoa. 

 

Ingurumenera isuri daitezkeen beste isotopo batzuk estrontzioa eta 
plutonioa dira. Estrontzio-90ren erdidesintegrazio-denbora 88 urtekoa da 
eta plutonio-240rena 6.564 urtekoa. Hala ere, bi isotopook ia-ia geldoak 
dira, eta, batez ere, isuri diren guneari eragiten diote. 

 

Elikagaiak eta kutsadura erradiologikoa  

 

Larrialdi nuklearretan edo erradiologikoetan isuritako material 
erradioaktiboa aireak, euriak edo elurrak garraia dezakete, eta fruituen, 
barazkien edo pentsuen gainean utz dezakete. Denborak aurrera egin 
ahala, erradioaktibitatea pilatu egiten da elikagaien barruan, 
erradionukleidoak lurzorutik uztetara edo animalietara pasatzen diren 
neurrian. 

 

Erradioaktibitatea, gainera, lekuz alda dezakete ibaiek, lakuek edo 
itsasoek. Beraz, itsasoetako arrainek, itsaskiek eta landareek ere izan 
ditzakete elementu erradiaktibo horiek. Arrisku maila erradionukleidoen 
motaren eta kontzentrazioaren araberakoa izango da. 

 

Ontziratutako elikagaiak ez ditu erradioaktibitateak kutsatzen; adibidez, 
latetan sartutako edo plastikoz bildutako elikagaiak babestuta daude 
erradioaktibitatetik, baldin eta itxitura hermetikoa bada. 

 

Bestalde, elikagaiek erradioaktibitatea isuri dezakete modu naturalean; 
izan ere, lurrekoak diren elementu erradioaktiboak izan ditzakete. 
Elikagaietako ohiko erradionukleidoak potasio 40, radio 226 eta uranio 238 
dira. Horien artetik potasioa da ohikoena, eta oso kopuru txikian 
antzematen da esnean, haragian eta bananetan, potasioan aberatsak 
baitira. Zenbatetsi da materia bizian egon daitekeen potasio 
osoaren % 0,012 osatzen duela. 

 

Erradioaktibitatea kontrolatzea elikagaietan –
indarrean dagoen legedia - 

 

 

80ko hamarkadaren amaieran legeria bat (EURATOM Araudiak) argitaratu 
zuten, larrialdi nuklear edo erradiologikoren bat gertatu ostean nazioarte 
mailan merkaturatutako elikagaien erradionukleidoen kontzentrazioa 
arautzen duena. 
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• Kontseiluaren 3954/87 Araudia (Euratom), 1987ko abenduaren 22koa, 
istripu nuklear edo beste larrialdi erradiologikoren bat gertatu 
ostean elikagaien eta pentsuen kutsadura erradiologikoaren 
gehienezko tolerantzia mailak ezartzen dituena. Kontseiluaren 
2218/89 Araudiak (Euratom), 1989ko uztailaren 18koa, aldarazten 
duena (gehienezko tolerantzia mailak eguneratzen dituena). 

 

• Kontseiluaren  944/89 Araudia (Euratom), 1989ko apirilaren 12koa, 
istripu nuklear edo beste larrialdi erradiologikoren bat gertatu 
ostean bigarren mailako elikagaien kutsadura erradiologikoaren 
gehienezko tolerantzia mailak ezartzen dituena. 

 

• Kontseiluaren 770/90 Araudia (Euratom), 1990eko martxoaren 
29koa, istripu nuklear edo beste larrialdi erradiologikoren bat 
gertatu ostean pentsuen kutsadura erradiologikoaren gehienezko 
tolerantzia mailak ezartzen dituena. 

 

Muga horiek alda daitezke kontsumitzailearen babes maila handiagoa izan 
dadin. Nolanahi ere, honako hauek dira gaur egun erreferentziatzat 
hartzen diren mugak: 

 

Elikagaientzako gehienezko tolerantzia‐maila  
‐Kontseiluaren 2218/89 Araudia (Euratom), 1989ko uztailaren 18koa 

   Edoskitze 
aroan dauden 
umeentzako 
elikagaiak 

Esnekiak 

Beste elikagai 
batzuk, 
bigarren 
mailakoak 
izan ezik 

Elikagai 
likidoak 

Estrontzioaren isotopoak, 
bereziki Sr‐90  75  125  750  125 

Iodoaren isotopoak, 
bereziki I‐131  150  500  200  500 

Plutonioaren isotopoak 
eta alfa erradiazioa 
isurtzen duten elementu 
transplutonikoak, bereziki 
PU‐239 eta Am‐241 

1  20  80  20 

10 egun baino gehiagoko 
erdidesintegrazio‐denbora 
duten gainerako nukleido 
guztiak, bereziki Cs‐134 
eta Cs‐137 

400  100  1.250  1.000 

Elikagaietan   kurtsadura   erradioaktiboaren   gehienezko   mugak,   indarreko   araudiak  
ezarritakoak,   Ba/kg‐tan   edo   Ba/l‐tan   daude   adierazita.   ‐2218/89 Araudiak (Euratom)-

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/doc/legislation/873954_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989R2218:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989R2218:ES:HTML
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/doc/legislation/89944_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/doc/legislation/90770_en.pdf
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2011ko martxoaren 11n Japonen gertatutako istripua dela eta, hainbat 
lege-ekimen abiarazi ziren kontsumitzaileek babes handiagoa izan zezaten 
istripuaren ondorioen aurrean. Beraz, lege hauek argitaratu ziren: 

 

• 297/2011 (EB) Araudia, Fukushimako zentral nuklearraren istripua 
gertatu ondoren, Japonekoak diren edo bertatik datozen pentsu eta 
elikagaiak inportatzeko baldintza bereziak ezartzen dituena. 

 

• 351/2011 Betearazte Araudia, 297/2011 (EB) Araudia aldarazten 
duena (Tolerantzia berri horiek behin-behinekoak dira, eta ez dira 
baztertuko 3954/87, 944/89 eta 770/90 Euratom Araudietan 
zehaztutako gehienezko tolerantzia mailak). 

 

Istripu bat gertatu ostean, kaltetuta 
gerta daitezkeen elikagaiak 

 

 

Erradionukleidoek kutsadura-arazo ezberdinak eragin ditzakete, euren 
erdidesintegrazio-denboraren arabera. Batez besteko bizitza motza 
dutenek kutsadura arazo larria eragingo dute elikagaietan, baldin eta 
maila altua bada, adibidez, istripu bat gertatuz gero. 

 

Batez besteko bizitza oso-oso luzean duten erradionukleidoak, berriz, 
ingurumenera isuri ondoren, iraunkortzat jo daitezke. 

 

Hasieran, beraz, honako elikagai hauei erreparatu beharko zaie: 

 

• Aire zabalean landutako barazkiak eta landareak, batik bat 
hostodun barazkiak, atmosferara isuritako material erradioaktiboak 
kaltetu egin baititzake. 

 

• Esnea, iodoa eta zesio erradioaktiboa nahiko erraz pasa baitaitezke 
kaltetutako eremuetan bazkatzen diren animalien esnera. 

 

• Denborak aurrera egin ahala, material erradioaktiboak ur 
kontinentaletara (lakuak, ibaiak, eta abar) iritsi eta itsasoan 
isurtzen dira. Zenbait arrainek eta uretako mikroflorak 
material horiek pilatu ditzakete; baina, itsasoko uraren bolumenak 
duen diluzio-efektua dela eta, istripua gertatu den eremuan baino 
ez litzateke gertatuko kutsadura. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:080:0005:0008:Es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:098:0016:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:080:0005:0008:Es:PDF
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• Kutsatuta dauden eremuetako elikagaiek (perretxikoak, baso-
fruituak edo ehiza-haragia) arazoak sor ditzakete denbora 
luzean. 

 

Kutsadura erradiologikoak osasunean 
izan dezakeen eragina 

 

 

Erradiazioarekiko esposizio kronikoa duten herritarren artean handiagoa 
da minbizi kasuen kopurua esposizio txikiagoa duten herritarren artean 
baino. 
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Kaltetutako eremuko nekazaritzan 
istripu nuklear edo erradiologikoen 
eragina murrizteko neurriak 

 

-FAO/IAEA adostutako neurriak- 

 

Honako hauek dira hartu beharreko neurriak: 

 

• Barazkiak eta animalientzako bazka lonaz edo plastikoz babestea. 

• Animaliak ukuiluratzea. 

• Onduta dagoen guztia bildu eta biltegiratzea. 

 
Agintariek aurkakorik adierazi ezean: 

 

• EZ kontsumitu eremu kaltetuko ez esnerik, ez barazkirik. 

• EZ hil animaliarik. 

• EZ prozesatu eta ez banatu elikagairik. 

• Ez arrantzatu eta ez ehizatu kaltetutako eremuetan, eta ez bildu 
perretxikoak eta basa-fruituak. 

 

Kutsatuta egon litezkeen eremuetan honako neurri hauek hartu behar dira: 

 

• EZ ureztatu. 

• Ekidin elikagaien edo nekazaritzako beste produktu batzuen 
zuzeneko kutsadura. 

• EZ erre teilatupetik kanpo egon den materialik, ez eta helburu 
horretarako biltegiratutako egurrik ere. 

• EZ ahalbidetu partikulak airearen bidez banantzea, besteak beste, 
goldatzean. 
 

 

http://www-naweb.iaea.org/nafa/emergency/index.html
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