
Dr. Telegdy Kováts László professzor
70 éves

Telegdy Kováts László Galgócon (Nyitra megye) született 1902 december 
5-én. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műegyetemen végezte, ahol 1925-ben 
vegyészmérnöki oklevelet szerzett. 1925 január 1-től a Budapesti Műegyetem 
Mezőgazdasági Kémiai Technológiai Tanszékén Sigmond Elek mellett mikológus 
és talaj mikrobiológus asszisztensként dolgozott, utóbbi tárgykörben 1927-ben 
műszaki doktori oklevelet szerzett. 1927 január 1-én az Országos Chemiai Inté
zetbe helyezték át. 1930 —31-ben állami külföldi tanulmányi ösztöndíjban ré
szesült.Tanulmányait Angliában a Rothamsted Experimental Station, Harpenden, 
Herts intézetben végezte. 1942-ben a Magyar Cukoripar Rt. központi műszaki és 
kutatási igazgatója lett. 1946 április 25-én az Agrártudományi Egyetem Mező- 
gazdasági Karán magántanárrá habilitálták. 1948-tól a Cukoripari Központban 
dolgozott, először mint kísérletügyi csoportvezető, majd 1949-től a Könnyűipari 
Minisztérium Cukoripari Főosztályán mint a műszaki osztály vezetője teljesített 
szolgálatot. 1950 november 1-től nevezték ki a Budapesti Műszaki Egyetem 
Élelmiszerkémiai Tanszékére tanszékvezető egyetemi tanárnak. 1952-ben dékán- 
helyéttes, 1952—1955-igés 1957tanévekben a vegyészmérnöki kar dékánjavolt.

Tudományos munkásságának elismeréseképpen 1952-ben a TMB a „kémiai 
tudományok doktora” fokozatot adományozta számára. 1956 óta a mai napig 
állam' kiküldetésben Európa csaknem minden országában, Közel- és Távol-Kelet 
legtöbb és Afrika néhány országában folytatott tanulmányutat, illetőleg +artott 
meghívásra előadásokat. Élelmiszerkémiai, biokémiai és élelmiszeripari munkás
ságának eredményeit több könyvben és közel 300 dolgozatban publikálta, ezek 
az élelmiszertudományok csaknem minden ágát felölelik. Számos állami és tár
sadalmi kitüntetésben részesült. Tudományos tevékenységét több külföldi szak
egyesület emlékérmekkel ismerte el; hazai és külföldi egyesületek megtisztelő 
funkciókba helyezték. így a Mezőgazdasági Élelmiszeripari Tudományos Egye-
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sülét tiszteletbeli elnöke, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Orszá
gos Elnökségének és Országos Ügyvezető Elnökségének tagja. Az ISO TC/34 
nemzetközi szabványbizottság elnöki és a GIANA (Élelmiszeranalitikisok Nem
zetközi Egyesülése) alelnöki tisztségét tölti be. A Nemzetközi Kávékémiai 
Munkabizottság (ASIC) társelnöke, a Nemzetközi Gabonakémiai Tudományos 
Társaság (ICC) ügyvezető igazgatóságának tagja, a Nemzetközi Talajtani Tár
saság (ISSS) tagja, a FAO Magyar Nemzeti Bizottságának tagja. Kül- és belföldi 
szaklapok szerkesztőbizottságában is résztvesz, így lapunknak az Élelmiszer
vizsgálati Közlemények szerkesztőbizottságának alapitó tagja.

Több évtizedes professzori múltja során tanszékéről kerültek ki hazánk 
élelmiszeriparának vezető mérnökei.

Külföldi kapcsolatai révén hírnevet és elismerést szerzett a magyar élelmi- 
szervegyész-társadalomnak.

Tanítványai, munkatársai, az Élelmiszervizsgálati Közlemények szerkesztő- 
bizottsága büszkén és szeretettel köszönti a magyar élelmiszertudomány nesz
torát!

Kot/ász József



1891 november 22-én született Kassán. Középiskolai tanulmányai elvégzése 
után a budapesti Tud. Egyetem Bölcsészettudományi Karára iratkozott be 
(kémia és természetrajz szakra). Mint IV. éves hallgató az Egyetemi Zoológiái 
és Komparatív Anatómiai Intézet megbízott tanársegéde lett. Doktori oklevelét 
(zoológiái és komparatív anatómia, kémia és botanika tárgyakból) 1914-ben, 
közvetlenül az első világháború kitörése előtt szerezte meg. 3 évig harctéri szol
gálatot teljesített majd Ghaza városa mellett (Dél-Palesztina) hadifogságba esett 
és 1 évig Egyiptomban, 2 évig pedig Malta szigetén volt hadifogságban.

A hadifogságból való visszatérése után, 1920 januárjában az Egyetemen mint 
adjunktus folytatta munkáját. Közben középiskolai tanári oklevelet is szerzett 
kémiából és természetrajzból. 1920 végén Budapest Főváros Vegyészeti és Élel
miszervizsgáló Intézete kötelékébe lépett. Főleg élelmiszervizsgálati munkakör
ben éspedig elsősorban állati eredetű élelmiszerek vizsgálatával foglalkozott.

A felszabadulás után mint csoportvezető fővegyész a Fővárosi Vegyészeti és 
Élelmiszervizsgáló Intézetben a hús- (húskészítmény-) és zsírvizsgálati osztály 
vezetőjeként 1959-ben, 39 és 1/2 év fővárosi szolgálat után vonult nyugdíjba.

Nyugdíjazása után változatlan energiával és munkaszeretettel az Országos 
Húsipari Kutató Intézetben folytatta munkáját szakértői minőségben. Jelentős 
tevékenységet fejtett ki a MSzH szabványosító munkájában is.

Az évtizedek folyamán tudományos munkássága eredményeként különböző 
szakfolyóiratokban számos — főleg élelmiszerkémiai irányú — dolgozata jelent 
meg, nagyrészt a Természettudományi Társulat könyvkiadványaiban és folyó
irataiban. Ennek elismerése képen 1935-ben a Természettudományi Társulat 
választmányi tagja lett, 1949-ben pedig a Társaság dísztagjává választották.

Folyóiratunknak, az Élelmiszervizsgálati Közleményeknek megindulása 
óta lelkes munkatársa volt, számos önálló dolgozata, beszámolója, referátuma, 
stb. jelent meg.

1964 szeptemberében az Országos Húsipari Kutató Intézetben az Élelmi- 
szeripari Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült.

Közei négy évtizedes munkája fő jellemvonása a gondos szakértelem és 
pontosság volt. Nagy munkaszeretete még betegágyában is fáradhatatlanul 
munkára ösztökélte.

Munkatársai, tanítványai, fájó szívvel búcsúzunk az őszinte, melegszívű 
jóbaráttól.

Kotíász József
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Beszámoló

az „Élelmiszervizsgálaíi Közlemények”
1972. évi XVIII. kötetéről

1972-ben jelent meg az Élelmiszervizsgálati Közlemények XVIII. kötete. 
A kötet 334 oldalán 75 élelmiszer vonatkozású cikket közöl, melyek közül 45 
eredeti közlemény.

A kötetben megjelent dolgozatokat a sokrétűség jellemezte: szinte vala
mennyi élelmiszeriparra kiterjedően jelentek meg közlemények. Egyre több 
dolgozat jelenik meg a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium által kiépí
tett hatósági élelmiszerellenőrző hálózat dolgozóinak tollából; de helyet kapnak 
a cikkek között egyéb intézmények dolgozatai is (Központi Élelmiszeripari Ku
tatóintézet, Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Budapesti 
Műszaki Egyetem Élelmiszerkémiai Tanszék, Fővárosi Állategészségügyi Állomás 
Hús- és Tejvizsgáló Felügyelősége, stb). A folyóirat tehát az élelmiszerellenőrző, 
-  vizsgáló, -  kutató intézetek munkatársainak sajtóorgánuma, mely hasábjain 
a vizsgálatok, kutatások eredményeit minden olvasó számára hozzáférhetővé 
teszi.

A hatósági élelmiszerellenőrző intézetek fejlődésében az 1972 év lényeges 
határmezsgyét jelent. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Termelés- 
és Műszakfcjlesztési Főosztálya Minőségfelügyeleti és Szabványügyi Osztálya 
kezdeményezésére 1972 júniusában új intézet létesült Salgótarjánban, a Nóg- 
rád megyei Élelmiszer-ellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet, majd megalakult a 
Központi Élelmiszer-ellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet is, amely a jövőben az 
intézetek együttműködésében koordináló szerepet fog betölteni. A lap olvasói, 
munkatársai és szerkesztőbizottsága nevében az új intézeteknek eredményes 
munkát és sok sikert kívánunk.

Az új Központi Intézet megalakulásával az Élelmiszervizsgálati Közlemé
nyeket a Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet átadja a Központi 
Intézetnek. A szerkesztőbizottság nevében 18 év után elköszönünk ,,jó gazdánk
tól” a Fővárosi Tanácstól s a lapnak további eredményes éveket kívánunk.

1972. december hó.
Kcttász József 

szerkesztő
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Gyümölcsalapanyagok cukortartalmának táplálkozási Jelentősége*
L I N D N E R  K Á R O L Y

Országos Élelmezés és T áp lálkozástudom ányi In tézet, B udapest

A lakosság táplálkozásának felmérésekor az elfogyasztott cukrok mennyisé
gét és milyenségét csupán a nádcukor fogyasztás alapján szokták megítélni. 
Igaz, hogy a táplálkozásunkban mintegy 60%-nyi energiát képviselő szénhidrá
toknak csupán egy kisebb részét teszik ki az oldható szénhidrátok, -  a mono- 
szaharidok és a diszaharidok —, azonban gyors felszívódásuk és speciális anyag
csere hatásuk révén a szaharóz mellett, amely ugyancsak alkotórésze számos 
gyümölcsnek, az általuk elfogyasztott glükózt és fruktózt is lényegeseknek kell 
tekintenünk.

A szénhidrátok (keményítő, glikogén, inulin) és a cukroknak említett főbb 
fajtái is, az anyagcserében végeredményben, mint glükóz vesznek részt. A szaha
róz oly módon, hogy a hidrolízise után keletkezett glükóz része közvetlenül fel
szívódván szabad vércukor alkotórészeként szerepel, és vesz részt az anyagcseré
ben, míg a fruktóz része, akárcsak az élelmiszerekkel elfogyasztott szabad frtik- 
tóz is, — az inzulin termeléstől bizonyos mértékig függetlenül — a májban gliko
génné polimerizálódik, majd a depolimerizáció alkalmával glükózfoszfáton keresz
tül nyújtja a szervezet direkt dexírózenergia forrását.

Fentiek alapján már nyilvánvaló, hogy a gyümölcsökben található cukrok 
energiaadásának jelentőségén túlmenően a gyorsabb, illetve lassúbb metaboii- 
záció következtében a cukor alkotórészeknek speciális élettani jelentőségük 
lehet, pl: a glükóznak a sportolóknál a gyors izomregeneráció, a betegeknél, 
gyermekeknél és öregeknél az emésztést nem terhelő felszívódás révén, továbbá a 
cukorbetegeknél a nagy édesitöképesség ellenére is alig diabetogén hatású fruktóz 
esetében a lassú metabolizáció következtében. Ez utóbbi esetben ugyanis ugyan
azzal a jelenséggel találkozunk, mint az ugyancsak a cukorbetegek diétájában 
alkalmazott szorbit (cukoralkohol) fogyasztásakor — amely a szervezetben 
alakul át gyümölcscukorrá (fruktózzá) —, hogy kalorikus táplálékká csak akkor 
válik, ha az említett májglikogén átalakuláson keresztül ment. Tehát mind a 
fruktóz, mindaszorbit elnyújtott anyagcseréje! és inzulin termelést nem igénylő 
„szénhidrátforrás”.

A szorbitról még csak annyit, hogy nemcsak mesterséges alkotórészként 
szerepel és alkalmazzák cukorbetegek diétájában, hanem természetes forrásként 
számos gyümölcsben is előfordul és ezek a gyümölcsök természetesen a cukor
betegek táplálkozására értékesebbek a többi gyümölcsnél, illetve gyümölcs- 
készítménynél. A szorbitban gazdagabb gyümölcsöket az 1. táblázat tünteti fel.

* Az ásványvíz bázisú kalóriaszegény üdítő  italok európai m unkaközösségének 2. kong
resszusán elhangzo tt előadás. B alatonfüred , 1972. szeptem ber 23—24.
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7. táblázat

Megn evezés Szorbit %

Alma ........................................ 0 ,4 -  1,6
K ö r te ........................................ 0 ,8 -  6,0
Meggy ..................................... 3 ,7 -  7,5
S z ilv a ....................................... 2 ,5 -  3,0
Őszibarack ............................. 1
Sárgabarack ..........................

coo'1CD(Э
Tehát érdemes gyümölcseinket kissé vizsgálat alá venni a bennük található 

cukrok táplálkozási jelentősége szempontjából is. Bár igen régóta kutatják a 
gyümölcsök cukorösszetevőit, úgyszólván a mai napig sem mondhatjuk tökélete
sen ismertnek a gyümölcsökben található cukrok megoszlásának törvényszerű
ségeit. Még a nagyobb jelentőségű összefoglaló munkákból (1) és a legrészletesebb 
tápanyagtáblázatokból (2) is csak hozzávetőleges képet kapunk a gyümölcseink 
cukorösszetevőire nézve. Pl: a Böhmer — Juckenak több kötetes enciklopédia a 
gyümölcsök cukraira a táblázatokban csak szaharóz és invertcukor rovatokat 
közöl. Pedig amint tudjuk az invertcukorként együtt meghatározott glükóz és 
fruktóz között nem lehet táplálkozásélettani egyenlőséget tenni.

A 2. táblázatban az utóbbi negyed évszázad alatt végzett saját elemzéseink 
alapján tüntettük fel a legfontosabb magyar gyümölcsök cukrainak százalékos 
mennyiségét. E táblázatból kitűnik, hogy vannak cukrokban dúsabb, kevésbé 
fogyasztott gyümölcsök, és vannak cukrokban szegény, de a lakosság által tömeg
ben fogyasztott gyümölcsök. Az előbbire főként az idényszerűség miatt frissen 
csak kevés ideig fogyasztható szőlő és szilva adhat példát, míg az utóbbira talán 
az alma példája a legmeggyőzőbb.

2. táblázat

Gyümölcsök, illetve gyiimölcspulpok cukorösszetétele (5)
g cukor 100 g tisz títo tt  gyümölcsben

Gyümölcs Glükóz Fruktóz Szacharóz

Alma (Jonatán) ................................................ 2,8 5,6 2,8
C seresznye ........................................................... 2,9 3,0 0
Görögdinnye ....................................................... 1,5 4,0 1,6
Körte .................................................................... 0,9 7,0 0,8
Meggy ........................ ......................................... 6,9 3,8 0,5
Ő sz ib a rack ........................................................... 0,70 0,70 6,0
Sárgabarack ....................................................... 2,1 0,70 8,2
Cukordinnye ....................................................... 1,5 1,8 4,3
Szilva .................................................................... 3,6 2,2 5,0
S z ő lő ...................................................................... 11,5 11,0 0
B ir s ........................................................................ 0,95 2,9 0
Egres .................................................................... 1,6 1,8 0,1
Málna .................................................................... 2,6 4,2 2,S
Ribiszke (vörös) ................................................ 2,3 2,5 0
S zam ó ca ................................................................ 2,2 2,5 0,63
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A cukordinnye még további érdekességekre hívhatja fel a figyelmet, ha az
1. ábrában látható térbeli cukor megoszlási grafikonokat is figyelembe vesszük, 
amely ábrát korábbi vizsgálataink alapján készítettük (3). E grafikonokban jól 
látható, hogy a cukordinnye belsejében — a magház tájékán — jelentkező 
intenzív édesízt a cukroknak milyen megoszlása váltja ki a különböző cukor- 
dinnyefajtáknál, és ennek fordítottjaként magyarázatot kapunk arra is, hogy a 
héjhoz közelítve miért csökken annyira a cukordinnye édessége. E helyen elég 
talán csak utalni arra, hogy ipari feldolgozásnál az ilyen cukordinnyék megfelelő 
részekre való osztás segítségével a kívánt cukorösszetételű nyersanyagot szolgál
tathatják bizonyos határok között. Hasonló vizsgálatokat elvégeztünk az ugyan
csak a kobakosok családjába tartozó görögdinnyével is, és itt is a fajta jellegének 
megfelelő cukormegoszlást lehetett észlelni a dinnyék közepe és héja közötti 
helyeknek megfelelően.

Tájékoztatásul annyit, hogy a számokkal megjelölt cukordinnyefajták volta
képpen a következő fajtákat jelentették:

1. Magyarkincs (újra nemesített)
2. Ceglédi
3. Keszthelyi
4. Togo
5. Muskotály
6. Morzsányi
7. Ambrus
A cukordinnyéből az egészséges lakosság számára minél izletesebb, termé

szetes édesítőanyagokban és vitaminokban gazdag dinnyekészítmények, kon- 
zervek előállítása mellett a cukorbetegek részére diétás dinnyekonzervek és 
italok előállítását is szorgalmazni lehet, még pedig a fajták közül kiválasztva a 
glükózban és szaharózban szegényeket. Ennek alapján különösen az Ambrus és 
a Morzsányi fajták alkalmasak arra, hogy a legízesebb belsejét felhasználva vita
minokban gazdag, viszonylag kedvező cukorösszetételű diétás konzervek, italok 
készüljenek, cukorbetegek részére. Az említett fajtákkal ellentétben a Ceglédi 
fajtának héjhoz közeli részei kerülhetnének hasonló célra felhasználásra.

Egyes jól tárolható gyümölcsöknél, mint pl. a téli almánál a cukrok meg
oszlásában és adott mennyiségében jelentős mértékben játszik szerepet a tárolás 
körülménye és időtartama. A tárolás közbeni életjelenségek, lélegzés energia- 
fogyasztó folyamat és nagy mértékű szénhidrát, cukorveszteségekhez vezethet;

Mind a rövid érési periódus, mind pedig a tárolás közbeni jelentős szén
hidrát veszteségek arra ösztönöznek bennünket, hogy a már megtermelt és a 
friss gyümölcsökben kedvezően kialakult cukrokat minél teljesebb mértékben 
mentsük meg a fogyasztó számára. A veszteségeket figyelembe nem véve a 3. táb
lázatban feltüntetett magyarországi évi gyümölcsfogyasztás alapján a statisz
tikai adatokban nem szereplő (4) magyarországi extra cukorfogyasztásról fel
mérést készítettünk.

3. táblázat
Átlagos évi gyüm ölcsfogyasztás M agyarországon 1970-ben

Gyümölcsféle kg/fö Gyümölcsféle kg/fö

Alma .......................................... 23,7 Őszibarack ............................. 6,7
Cseresznye ............................... 2,4 Sárgabarack .......................... 3,7
G örögdinnye ............................. 5,0 C ukord innye .......................... 1,2
K ö r te .......................................... 4,7 S z ilv a ....................................... 7,0
Meggy ........................................ 2,5 Szőlő ........................................ 5,8
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Az évi gyümölcsfogyasztási adatok és az 1. táblázatban foglalt (5) friss 
gyümölcs cukorösszetétele alapján hozzávetőleges számításokat végeztünk 
a gyümölcsbázisú cukorfogyasztás nagyságára nézve. Az eredményeket a 4. táb
lázatban tüntettük fel.

4. táblázat
Gyümölcsökből eredő fejen kén ti évi cukorfogyasztás

Gyümölcs Glükóz g Fruktóz g Szacharóz g

Alma ..................................................................... 663 1330 663
Cseresznye ............................................................ 70 70 0
Görögdinnye ....................................................... 84 224 90
Körte .................................................................... 42 330 38
Meggy .................................................................. 173 95 1 2
Ő sz iba rack ............................................................ 4S 48 400
Sárgabarack ....................................................... 78 26 304
Cukordinnye ....................................................... 18 2 2 52
Szilva .................................................................... 253 155 350
S z ő lő ....................................................................... 670 640 0

Összesen .......................................................... 2099 2940 1929

Látható, hogy ha nem is döntő kalóriaforrás az így elfogyasztott természetes 
cukormennyiség, — a kevésbé fogyasztott és nem számított gyümölcsökkel 
együtt legfeljebb 10—15 napra elegendő 30 000 kalóriát jelent, — specifikus 
glükóz, fruktóz hatás tekintetében a 2 — 3 kg-nyi mennyiséggel komolyan szá
molnunk kell. Egyes terápiákban, egyes klinikusokfel is használják különösképpen 
a szőlő és almakúrák, gyümölcsnapok közismertek. Csupán az az érdekes, hogy 
az ásványi anyag áthangolás hangsúlyozása mellett, csaknem megfeledkeznek 
a cukrok specifikus hatásának említéséről. Pedig éppen ez az együttes hatás 
lehet kedvező a szervezet bizonyos állapotai mellett.

A besűrített gyümölcslevek, gyümölcsszörpök megfelelő ásványvízzel 
visszahígitva üdítőitallá, az emlitett természetes, hasznos kölcsönhatást még 
fokozottabban is mutathatják. Ilyen irányú vizsgálatok, megfigyelések végzése 
hasznosnak látszik.

E rövid beszámoló csupán azzal az igénnyel léphet fel, hogy felhívja a fi
gyelmet arra, hogy nem jelentéktelen a gyümölcsökkel — friss állapotban vagy 
italokban, konzervekben — elfogyasztott cukrok mennyisége és jelentősége. 
Sőt ez utóbbit illetően még további kutatásokra is szükség lenne, mert [egyrészről 
nem lehetünk bizonyosak a törvényszerűségekben, de sokszor magában a gyü
mölcsök cukorösszetételében sem, tekintettel a szórványos és hiányos adatokra. 
További kiegészítő analízisekre lesz szükség, s minél több mintában (gyümölcs, 
gyümölcsalapanyag, mint pl.: pulp és lé) kell meghatározni a glükóz, fruktóz, 
szacharóz, sőt a szorbit és esetleg más cukortípusú vegytiletek mennyiségét. 
Másrészről a helyes vizsgálati adatok felhasználásával a megfelelő diétákhoz 
szükséges gyümölcskészítmények kialakíthatók lesznek, és azok felhasznál
hatósága klinikai vizsgálatokkal is bizonyítható lesz.
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ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ САХАРА В ФРУКТАХ

К. Линднер

Автор испытаниями проведенных в Всевенгерском Институте Н у к и  
Питания и на основании среднегодового потребления фруктов, дает оценку 
о значении некоторых сахаров потребляемых с фруктами.

В Венгрии в начале 1970-ых годов, потребление экстра декстрозы сос
тавляло 2 кг в год, а фруктозы 3 кг в год, кроме сахарозы потребляемых с 
фруктами. Это количество сахара с точки зрения отдачи энергии не имеет 
особого значения, но некоторые виды сахара-особенно если учесть и значи
тельное содержание сорбита некоторых фруктов -  нельзя пренебречь их 
значение со стороны днэтетики.

BEDEUTUNG DES ZUCKERGEHALTES VON OBSTGRUNDSTOFFEN 
IN DER ERNÄHRUNG

K. Lindner

Der Verfasser bewertet aufgrund von in dem Landesinstitut für Ernäh
rungswissenschaft durchgeführten Untersuchungen und des durchschnittlichen 
jährlichen Obstkonsums die Bedeutung der einzelnen, mit dem Obst verzehrten 
Zuckerarten.

In Ungarn muss zu Beginn der 1970-er Jahre jährlich mit dem Konsum 
von etwa zwei Kilogramm extra Dextrose und drei Kilogramm Fructose gerech
net werden, ausser der mit dem Obst verzehrten Saccharose. Dieses Zuckerquan
tum ist nicht von Belang, besonders wenn wir den bedeutenden Sorbitgehalt der 
einzelnen Obstarten in Betracht ziehen, seine diätetische Bedeutung kann aber 
nicht ausser Acht gelassen werden.

SIGNIFICANCE OF THE SUGAR CONTENT OF VARIOUS FRUITS FROM 
THE ASPECT OF NUTRITION

K. Lindner

The significance of the various sugar types consumed in form of fruits is 
evaluated on the basis of the average annual fruit consumption, with the use of 
investigations carried out in the National Institute for Nutrition and Nutrition 
Science. At the beginning of the 70-cs, besides sucrose consumed in form of fruits, 
about 2 kg dextrose and 3 kg fructose are being consumed annually in Hungary. 
From the aspect of energy supply this amount of sugars has no great significance 
though certain sugar types, particularly on taking into account also the appre
ciable sorbitol content of certain fruits, possess some significance from the aspect 
of dietetics.
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A gyomirtó és növekedésszabályozó szerek felhasználásával 
kapcsolatos élelmezésegészségügyi problémák

I. A problémakör általános ismertetése

K O U D E L A  S Z T A N  I S Z L A V  és C I E L E S Z K . Y  V I L M O S  
Országos Élelmezés- és Táplá lkozástudományi Intézet, Budapest

Érkezett: 1972. április 14.

Közismert, hogy földünk egyre növekvő lakosságának élelemmel való ellá
tását csak az intenzív mezőgazdasági termelés, ill. annak állandó továbbfejlesz
tése teszi lehetővé. Ebben a fejlődésben nélkülözhetetlen a mezőgazdaság sok
rétű kemizációja. A termelőeszközzé vált kémiai növényvédelem keretében az 
utóbbi évtizedben egyre nagyobb szerephez jut a kultúrnövények gyomokkal 
szembeni megvédése és növekedésük szabályozása.

A következőkben olyan vegyi anyagokat ismertetünk, amelyek a növények 
egyes életfolyamatait a termesztés érdekében befolyásolják, pl. valamely bio
kémiai folyamat túlzott mértékű fokozásával a gyomnövények elhalását idézik 
elő (herbicidek) vagy a kultúrnövények növekedését szabályozzák (regulátorok), 
ill. a termés beérésének érdekében egyes növények lombtalanítására, kiszárí
tására alkalmasak (defóliánsok, deszikkánsok). Meg kell jegyeznünk, hogy 
e két csoport között ezért nem lehet éles határt vonni (1, 2, 3, 4, 5.)

Gyomirtószerek

A gyomirtószerek használatát a gyomok nagymértékű kártétele indokolja. 
Külföldi és hazai tapasztalatok szerint, a gyomnövények közel annyi kárt 
okoznak, mint a növényi betegségek és kártevők együttvéve. Hazánkban a 
gyomok kártétele meghaladja az évi 3 milliárd forintot (6).

A gyomkártétel egyik fő tényezője a helyfoglalás, az ún. térparazitizmus. 
Ez azt jelenti, hogy az értékes vetésterületek egy részén haszontalan vagy éppen 
káros gyomnövények nőnek, amelyek szaporaságuk folytán a termőterületnek 
világviszonylatban mintegy 25%-át, Magyarországon az időjárástól és más 
körülményektől függően 15-40%-át is elfoglalhatják (7). A gyomok beárnyé
kolják a kultúrnövényt, elvonják a rendelkezésre álló víz- és tápanyagkészletet 
és így hátráltatják annak fejlődését. A gyomok magvai csíraképességüket több 
éven át megtartják, legtöbbjük az állatok bélrendszerében sem pusztul el és 
a rosszul erjesztett trágyával ismét a szántóföldbe kerülhet.

Egyes gyomfajok mérgező hatásúak: toxikus anyagaik a lisztbe vagy a ta
karmányon keresztül a tejbe is bejuthatnak. Mások a kultúrnövényt támaszként 
használják, és így közvetlen okozói lehetnek a megdőlésnek.

A gyomok közvetett kártevése abban nyilvánul meg, hogy egyes kultúr
növények betegségeinek és kártevőinek gazdanövényei lehetnek (8, 9, 10).
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A herbicideket hatásspektrumuk alapján totális és szelektív szerekre oszt
hatjuk fel. A totális szerek általános hatásúak és válogatás nélkül mindenfajta 
növényt elpusztítanak. A szelektív szerek viszont csak bizonyos növényfajták 
ellen hatásosak, más növények kevésbé érzékenyek velük szemben. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy az, hogy valamely szer totális vagy szelektív szerként 
viselkedik, sok esetben az alkalmazás mikéntjén is múlik. Hatásmechanizmusuk 
alapján a gyomirtószerek ugyancsak két csoportba oszthatók: a kontakt szerek 
a növény felületével való közvetlen érintkezés útján a felületen, ill. közvetlen 
a felület alatt fejtik ki hatásukat, a szisztémikus szerek viszont felszívódnak és az 
egész növényben az anyagcserefolyamatokon keresztül hatnak. A növényvédelem 
fejlődése során a szelektív hatású, szisztémás gyomirtószerek kerülnek egyre 
inkább előtérbe.

A gyomirtószerekhez tartoznak az úti. proherbicidek is, amelyek csak bi
zonyos reakciók folytán válnak aktív herbicidekké, mint pl. a triklórfenoxi- 
etanol, amely talajbaktériumok okozta oxidáció útján alakul a hatásos triklór- 
fenoxi-ecetsavvá (11).

A deszikkánsok és defóliánsok legnagyobb része mint gyomirtó is ismeretes, 
rendeltetési céljukat és egyes esetekben tényleges hatásukat illetően azonban 
a növekedésszabályozókkal együtt tárgyalhatok. A kultúrnövények betakarítást 
megelőző kiszárításával, ill. lombtalanitásával megkönnyítik a termés gépi 
betakarítását és függetlenné teszik az időjárási viszonyoktól. Hazánkban leg
gyakrabban használt defóliáns a komplex peszticidhatású dinitro-o-krezol.

Növekedésszabályozók

A növekedésszabályozók alkalmazása ugyancsak a terméshozam növelése 
és beérésének szabályozása érdekében történik és az utóbbi években egyre na
gyobb mértékű. Közéjük tartoznak a magvak csírázását elősegítő, a növények 
növekedését serkentő, a gyümölcshullást megelőző (terméskötő), a termés 
beérését gyorsító, ill. egyenletessé tevő, a magnélküli termést (partenokarpiát) 
elősegítő anyagok. Ide sorolhatók a növekedést gátló anyagok is, amelyeket pl. 
a gabona megdőlésének megelőzésére szárerősítőként vagy a termény, pl. bur
gonya betakarítása után csírázásgátlóként és egyéb hasonló célból alkalmaznak 
(12, 13, 4).

A herbicidek tömeges felhasználásával szemben a regulátoroké ez ideig 
csak kis mértékű. Ez idő szerint Magyarországon a növekedésserkentő gibberel- 
Iin, a növekedésgátló klórkolinklorid és a csírázásgátló alfa-naftilecetsav alkal
mazása engedélyezett (1. táblázat).

Mind gyomirtási, mind növekedésszabályozási célokra az eddig világszerte 
előállított és a gyakorlatban bevált hatóanyagok száma ma már száz felett van.

A hatóanyagok kémiai, valamint növényélettani tulajdonságaival foglalkozó 
több monográfia, ill. összefoglaló tanulmány jelent meg (1, 2, 14, 15, 16, 3, 17, 
7, 13, 4, 6, 9, 5).

A Magyarországon jelenleg engedélyezett készítmények (18), amelyeket 
az 1. táblázatban mutatunk be, mintegy 25-féIc hatóanyagot tartalmaznak.

A szerek alkalmazásának fejlődése

A vegyszerek alkalmazásának kérdése a múlt századba nyúlik vissza. 
Gyomirtásra kezdetben szervetlen vcgyiileteket használtak (réz- és vas-szulfátok, 
-kloridok, -nitrátok, híg kénsav, salétromsav, műtrágya jellegű anyagok mint 
az ammónium-szulfát, nátrium-nitrát, kalcium-cianamid stb.). Jelenleg csaknem
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7. ábra. A Magyarországon gyomirtószerekkel kezelt terü le t,  valamin t a forgalomba hozott  
gyomir tószerek mennyiségének alakulása

a) — a kezelt terü le t nagysága , b) — a forgalomba hozott 's zerek  összmennyisége c) — a főbb 
herbicidcsoportok (klórozott fenoxialkánsavak, ill. származékaik,  triazinok,  dinitrofenolok)

összmennyisége

2. ábra. A fontosabb gyomirtószer-csoportok forgalombahozata lának mennyiségi alakulása

3* 2 4 5



246 1. táblázat

Fontosabb gyomirtó és növekedésszabályozó  szerek

A hatóanyag Magyarországon engedélyezett 
kereskedelmi készítményekA csoport kémiai szerkezete

kémiai elnevezése általános
elnevezése

F enol-szár mázé ко к

ОН

4,6 -din it ro-2-rr. etil-fenol 
(dinitro-orto-krezol)

DNOC Krezonit E (Na-só)

4,6-dinitro-2-szek.butil-fenol DNBP Dinoseb, Sevtox (ammónium-sók) 
Aretit (acetál)

Alifás savak 
CCI3 -  COOH 
CH3 - C C l 2-C O O H

triklór-ecetsav
2 ,2 -diklór-propionsav

TCA
dalapon Sys 67 Omnidel

Fenoxi-alkán-karbonsavak

А  ^ - o- ch2- cooh 

-0-(C0 2)3 -C 00H

2,4-diklór-fenoxi-ecetsav

2-metil-4-klór-fenoxi-ecetsav

2,4,5-triklór-fenoxi-ecetsav

4-2,4-diklór-fen oxi)-vaj sav

2.4- D

MCPA

2,4,5-T

2.4- DB

!<*Dikonirt (Na-só), Aniten D v , Burgonya 
G ^ ,  Hungária K — 6 4 ^ ,  Nitrikol^, 
Viratol ^  (Na-sók), Tributon (butil- 
észte r)^

Dikotex 40 ЕС (ammónium-só), Aniten

Tormona, Trifenoxin, Synpran 111^ 
(izoamiiészterek),Tributon (butilészter)K

>-O-CH2-CH20H 2,4,5-trikIór-fenoxi-etanol TCPE
(klorinol)

Buvinol^

* Kombinált ha tóanyagú készítményt (elöl a ^  jelző index.
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7. táblázat folytatása

A csoport kémiai szerkezete
A hatóanyag Magyarországon engedélyezett 

kereskedelmi készítményekkémiai elnevezése általános
elnevezése

Aromás karbonsavak és származékaik 

a  n - c o o H

y = J (

3-amino-2,5-diklór-benzoesav 

2-metoxi-3,6 -diklór-benzoesav

aniten

dikamba

X a- n  1V-CN 
^ = 2 /

3.5- dijód-4-hidroxid-benzo-nitriI

3.5- dibróm-4-hidroxi-benzo-nitril

oxinil

bromoxinil

C02CH3

С1'^5Ч [/ Ч С1
C0,CH3

tetraklór-tereftalsav-dimetilészter daktal

Н С Г Х 0 0 Н

9-hidroxi-fluoren-(9)-karbonsav flurenol Aniten 
Aniten M ^

.0

X  f°
н о ' х Ч - | ^ ;

CHi С00Н

1

V0H
VCH2

gibberellinsav GA3 Gibberellin



248 7. táblázat folytatása

A hatóanyag Magyarországon engedélyezett 
kereskedelmi készítményekA csoport kémiai szerkezete kémiai elnevezése általános

elnevezése

Aromás karbonsavak és származékaik
CH,COOH

OÓ alfa-naftil-ecetsav NAA Pomonit (K-só) 
Hormonit (metilészter)

Kvaterner ammónium-sók 
C1-CH2 -CH2 -N+ (CH, ) 3  -Cl - 2 -kIóretil-trimetil-ammóniumklorid

(klór-kolin-klorid)
ccc Regulator 60

Amidok 2-kiór-N-izopropil-acetan ilid propaklór Ramrod
Ч\  1 2  
y>N-CO-CH2- N,N-dimetil-2,2-difenil-acetamid 

N-(3,4-diklór-fenil)-propionamid 
(diklór-propion-an ilid)

difenamid
DCPA
(propanil)

DCPA 36 EC, Rogue, Stam F-34, 
Surcopur, Synpran N, Synpran l l l ^ 1

Karbamátok
(aril-karbaminsav-észterek)

//% 6 4
fenil-karbaminsav-izo-propilészter IPC

a  iS—N H -C O -O - 

\ L J /

3-klórfenil-karbaminsav-izo-propiIészter CIPC

Karbamid-származékok N-4(3,4-diklór-fenil)-N’,N’-dimetil-karbamid diuron Karmex

N-4-(p-klór-fenoxi)-feniI-N’,N’-dimetilkarbamid kloroxuron Tenoran

-NH-CO-N’\ ^
N-(4-bróm-fenil)-N’-metil-N-’metoxi-karbamid

N-(4-klór-fenil)-N’-metil-N-metoxi-karbamid

monolin-
uron

linuron

Aresin

Afalon, Linuron 50

N,N’-dikloráI-karbamid DCU Diralid
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1. táblázat folytatása

A hatóanyag Magyarországon engedélyezett 
kereskedelmi készítményekA csoport kémiai szerkezete kémiai elnevezése általános

elnevezése

N, N-dialkil-nitranilinok

1. дА /- с - л  iV nC 
1 \3_2 /

a, a, a-trif!uor-2,6-dinitro-N,N-dipropil- 
-p-toluidin

a, a,a-trifluor-2,6-d nitro-N-etil-N-bútil- 
-p-toiuidin

t riflu ralin 

benefin

Treflan

Bálán

Tri azol-származékok

HN̂-----5N

3-amino-l,2,4-triazol

3-(a-hidrox -/S,ft£l-trikIór-etil-amino)- 
1,2,4-triazol

ATA
(amitrol)

Sazol, V irato l^

Di piridil-származékok

^ — -1  ̂ ~\|t---^
1 , r-et i lén- 2 ,2 ’-dipiridilium-dibromid diquat Régióné

- £ W " v 1, r-dimetil -4,4’dipiridilium-di-(metilszulfát) paraquat Gramoxone, Gomex



250 7. táblázat folytatásv

A hatóanyag
Magyarországon engedélyezett 

kereskedelmi készítményekA csoport kémiai szerkezete
Kémiai elnevezése álta lános

elnevezése

Piridazon-származékok

3-oxi-piridazon-(6) (maleinhidrazid) MH

- Ц ,A l-fenil-4-amino-5-klór-piridiazon-(6) pirazon Pyramin

Vracil-származékok

1
3-szek.-butiI-5-brórn-6-iTietil-uraciI brómacil

0
3-cikloh exil-5,6 -t rímet ilén-uracil lenacil

T riazin-származékok
2-klór-4,6-bisz-(etil-amino)-szim-triazin simazin Hungazin DT, Nikezin DT

N f ^ N

2-kIór-4-etil-amino-6-izo-propil-amino-szim- atrazin Hungazin PK, Aktikon, Nikezin PK,
-triazin Buvinol^, Hungária K — 6 4 ^ ,  Nitrikol^,  

Viratol^
2-metil-4,6-bisz-izo-propil-amino-szim-triazin prometrin A-1114, Merkazin, Burgonya G ^ ,  V irato l^

2-rr.etiltio-4-etiI-amino-6-izo-propil-amir.o-
-szim-triazin

ametrin Hungária K —6 4 ^



kizárólag szerves vegyületeket alkalmaznak. Ezek a szervetleneknél általában 
szelektívebbek és kisebb adagokban is hatásosabbak. Első szerves vegyületként 
a már említett, egyidejűleg herbicid, fungicid és inszekticid hatású DNOC terjedt 
el az 1930-as években. Felhasználása egyéb dinitro-fenol-származékokkal együtt 
Magyarországon is növekvőben van. A növényi hormonok felfedezése a negy
venes években megalapozta a növekedésszabályozás lehetőségeit és forradalmi 
változást jelentett a gyomirtószerek fejlődésében. A hormonok mintájára elő
állított klórozott fenoxialkánsavakat és származékaikat jelenleg világszerte 
a legelterjedtebben használják. Az említett vegyiilet-csoportok, az ötvenes 
években bevezetett triazin-típusú vegyiiletekkel együtt alkotják a Magyar- 
országon ma használatos gyomirtószerek három fő csoportját. A szelektív szerek 
utáni kutatás során további vegyiiletek gyomirtó hatását fedezték fel. így ve
zették be a mezőgazdasági gyakorlatba a dipiridileket, anilideket, amidokat, 
karbamidokat, karbamátokat és még sok más vegyiiletet.

A herbicidek és regulátorok hazai felhasználásának fejlődését az elmúlt 
tíz évben kezelt terület nagysága (19) és a felhasznált szerek összemennyisége 
tekintetében a Mezőgazdasági Ellátó Tröszt nyilvántartása alapján (20) az
1. ábrán mutatjuk be.

Mint látható, nagyobb változás 1964-ben és 1967-ben következett be. Míg 
az előbbit a szerek mennyiségi növekedése jellemezte, az utóbbi minőségi válto
zással, újabb szerek megjelenésével járt együtt, amit az ábra b és c görbéinek 
eltérő menete jól szemléltet.

A 2. ábra a vegyületcsoportonkénti mennyiségi felhasználás alakulását 
szemlélteti ugyancsak i960— 1970 közötti időszakban.

Élelmezésegészségügyi problémák

A vegyi anyagok alkalmazása a mezőgazdaságban a kétségtelen előnyök 
mellett jelentős egészségügyi problémákat vet fel. A herbicidek és regulátorok 
hatóanyagai számos, a növényvédelemben használt vegyi anyagokhoz hason
lóan szennyezhetik a bioszférát és hozzájárulhatnak az ún. civilizációs megbete
gedések (daganatok, torzszülések stb.) keletkezéséhez is (21). A vegyi beavat
kozások megbonthatják a biológiai életközösségek természetes egyensúlyát, 
s káros hatásaik lehetnek, mint pl. a hasznos rovarok, madarak, vadak és halak 
pusztulása, a gyomnövényekben a szerekkel szemben rezisztencia kialakulása 
stb. (22).

Az élelmezésegészségügyi problémát elsősorban a kezelés után, a betakarí
táskor a növényi részeken, a terményeken, ill. azok belsejében található ún. 
„maradékok”*) okozzák, amelyek közvetlenül vagy közvetve a táplálékláncon 
keresztül pl. az állati termékekkel az emberi szervezetbe is bejuthatnak. Egyes 
maradékok — akár csak kis mennyiségének — hosszabb ideig tartó rendszeres 
felvétele a szervezetben tartós károsodást idézhet elő, sőt a következő nemzedé
ket is veszélyeztetheti (23, 24, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33).

A maradékok élelmezésegészségügyi megítélése a hatóanyagok melegvé- 
rűekkel szemben fennálló toxicitásának, a maradékok perzisztenciájának (mara- 
dandóságának) és ezekkel összefüggő bomlásdinamikájának ismeretén alapul. 
Néhány kontakt hatású szertől eltekintve a legtöbb herbicid és regulátor szisz-

* A pesz tic idmaradék a kezeléskor a növényi részekre le rakódott  szer (depó) h a tó 
anyagának  és biológialilag akt ív  bomlástermékeinek együttes  mennyisége.
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témás hatású.* Mindezek ismeretében válik lehetővé a gyakorlati élelmezés- 
higiénia szempontjából oly fontos határértékek, ill. a káros szermaradékok elbom- 
lását biztosító várakozási iclök előírása, ill. betartása (34).**

A Magyarországon leggyakrabban használatos hcrbicidekre és regulátorokra 
vonatkozó néhány jellemző adatot a 2. táblázatban mutatunk be.

Mint a táblázat adataiból kitűnik, a herbicidek és regulátorok csoportjába — 
akut mérgező hatásukat*** tekintve —a legkülönbözőbb toxicitású vegyiiletek 
tartoznak: pl. az „erősen mérgező” dinitrofenolok mellett a „gyenge méreg” 
jelzésű triazinok stb.

2. táblázat

Fontosabb gyomirtó és növekedésszabályozó szercsoportok adatai

A csoport megnevezése
per os LD-n 

mg/tskg5 0  

(patkányon)

A maradékok 
ha táré rtéke 

növényi 
termékekben 

(mg/kg)

Várakozási 
idő (nap)

Perzisztencia 
a talajban 
(hónap)

Dinitrofenolok .................. > 2 5 0 , 1 60 2

Alifás-savak ......................
Klórozott fenoxialkánsavak

>3000 0 , 0 1 14 3

és szá rm a z é k a ik .............

Aromás karbonsavak

3 0 0 -  1000 0 , 1 14
(TCPE 30)

1 - 3
( 2 , 4 , 5 - T 5)

benzoesav származékok >  1 0 0 0 — — 2 - 4
flure ............................. 1 0 0 0 0

(butilészter)
0 , 1 2 1

Klórkolinklorid ............. 400 0,5 _ _
Amidok .......................... >800 0 , 1

(DCPA 0,5)
14 1 - 3

Karbamátok .................... >  1 0 0 0 — — 1 - 3
Karbamid-származékok >1500 0 , 1

(diuron 0,5)
14

(DCU 30) 4 -  10
Dialkilnitranilinok . . . . >  1 0 0 0 0 , 1 60 6

Dipiridilek ...................... >400 0,5 14 0 , 2

Triazinok ........................ >3000 0 , 1 14 5 -  12
(prometrin 3)

* A kontakt hatású gyomirtószerek  maradékai a növényi részek, ill. a te rm ény  felületi 
rétegeiben ta lá lhatók  és ilt főként a külső, időjárási tényezők ha tá sá ra  bomlanak.  A sziszté- 
m ikus hatású szerek bomlásában viszont belső tényezőknek,  elsősorban a növényi anyagcsere
fo lyamatoknak van döntő szerepe. Ezért a kon tak t  szerek maradékai a konyhatechnológiai 
vagy élelmiszeripari feldolgozás során a te rm ény felületi rétegeiről viszonylag könnyen el- 
távolí tha tók; a szisztémikus szerek maradékainak  lebomlásában viszont inkább a hőkezelés, 
a savanyító  és erjesztési fo lyamatok vesznek részt.

** A határérték a m aradék  maximálisan el tű rhető  mennyisége. Főképp állatkísérletes 
toxikológiai vizsgálatok segítségével megállapítot t,  ún. megengedhető napi beviteli szint és az 
ún.  élelmiszertényező figyelembevételével ír ják elő és mg/kg vagy ppm egységekben feje
zik ki.

A várakozási idő az utolsó növényvédőszeres  kezeléstől a betakarításigb e ta r tandó  idő
ta r tam ,  amely szükséges ahhoz, hogy a szermaradék a te rményen,  ill. annak belsejében 
a ha tá ré r ték  alá csökkenjen. A várakozási  időt a kezeléskor lerakódott szermennyiség bomlás
dinamikai vizsgálata  segítségével á llpi tják meg.

*** A szájon át az emésztő -tr aktusba j u t t a to t t  (peros),  az aku t  mérgező h a tás t  jellemző, 
ún.  DL5(J-érték (dosis letalis) valamely vegytilet azon egyszeri adagja, amely a kísér letbe 
fogott álla tok 50%-át  elpusztítja.

A DLuo-értéket mg/testsúly-kg egységekben szokás megadni .
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Az alkalmazásra javasolt hatóanyagok közül egyesek szummációs méreg- 
hatásúnak bizonyultak. Teratogén (magzatkárosító) és embriotoxikus hatást pl. 
az egyes karbamát-származékok és a CCC esetében, karcinogén (rákkeltő) 
hatást pl. az aminotriazol és ugyancsak egyes karbamát-származékok esetében 
észleltek (35, 36). Vannak kumulatív tulajdonságú, az élő szervezetben kis 
mennyiségek felvételét követően felhalmozódni képes anyagok, mint pl. a dini- 
trofenolok, a klórozott fenoxialkánsavak egyes származékai (37, 38, 3, 39, 40). 
Ezek avegytiletek részben nálunk nem is kerültek forgalomba vagy nem mező- 
gazdasági területen kerülnek alkalmazásra (Sazol), illetve csak korlátozott 
felhasználásuk engedélyezett.

Sok olyan anyag szerepel a gyomirtók és növekedésszabályozók között, 
amely önmaga vagy metabolitjai szerkezetileg közel állnak az élő szervezetek 
sejtmetabolizmusának természetes anyagaihoz. Például a dalapon molekulája 
hasonlít a béta-alanin szerkezetére, amely a pantoténsav részét alkotja, ez pedig 
a ,,koferment A” szintéziséhez szükséges. Az emésztc-rendszer mikroflórája 
dalapon beépítésével pszeudopantoténsavat képez, aminek következtében pan
toténsav hiány lép fel. Az egyes karbamid-származékok (pl. Iinuron) metabolitjai 
a hatóanyag adagolása után még néhány hét múlva is kimutathatók a vérben és 
a vesében. Az alifás savak halogén anil id j cinek (pl. DCPA) metabolitjai a methe- 
moglobint képző aromás aminok származékai. Szimmetrikus triazin-típusú 
anyagok pirimidin-bázisokat helyettesíthetnek a sejtekben és ezzel a nuklein- 
savak szerkezetének alakulását befolyásolhatják. A triazinok mutagen hatása 
egyébként is ismeretes (2, 23, 37, 38, 3, 39, 40).

A 2. táblázat adataiból az is kitűnik, hogy egyes herbicidek (pl. triazinok, 
karbamidok) maradékai a talajban több hónapon át megmaradhatnak. Főképp 
a szisztémikus hatóanyagok pedig a gyökéren keresztül az emberi fogyasztásra 
szánt növényekbe is felszívódhatnak. Nem hagyható figyelmen kívül az a lehe
tőség sem, hogy a perzisztens szermaradékok a következő vetésforgó folyamán 
elvetett kultúrnövények károsodását is okozhatják (2, 41, 42).

Fontos tényező az alkalmazás időpontja is. Míg pl. az inszekticidek és a fun- 
gicidek felhasználása a kártevők és a betegség megjelenéséhez, ill. prognózisához 
alkalmazkodik, addig a gyomirtók, szabályozók felhasználása a kultúrnövény 
bizonyos vegetációs időszakához kötött. A kezelések* nagy részét tavasszal 
(hazai viszonylatban április 15. és május 15. között) végzik. A herbicidek ese
tében a kezelés és betakarítás közötti hosszú idő lehetővé teszi a maradékok 
elbomlását, ami különösen kedvező körülménynek számit az ősszel betakarí
tásra kerülő termények esetében.

Ezzel szemben külön problémát jelentenek azon esetek, ahol a kezelés és a 
betakarítás közötti időtartam rövid, nevezetesen a korai zöldségfélék és külö
nösképpen a defóliálás esetében.

Figyelmet érdemelnek a hatóanyagok gyártásából származó, esetleges 
szennyező anyagok is. Legutóbb ismeretessé vált, hogy pl. a 2,4,5-T és TCPE 
szintézise során tetraklór-dibenzo-dioxin keletkezik, amelynek akut toxieitása 
az említett hatóanyagokénál kétezerszer nagyobb és ezenkívül teratogén hatású 
is (43).

Az utóbbi időben egyre nagyobb méreteket ölt a gyomirtás terén is a több 
hatóanyagból álló kombinációk használata. Ilyen esetekben az egészségre káros 
következményekkel járó kémiai reakciók lehetősége is fennállhat. A diklórpropion-

* A preemergens kezelés a növény kikelése előtti, a posztemergens kezelés ezt követő  
időponto t jelöl.
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anil id és valamely karbamid-származék együttes alkalmazását követően pl. a ta
lajban karcinogén hatású azobenzol-származék keletkezik, amely felszívódhat 
a növénybe és igy az emberi szervezetbe is bejuthat (44).

Élelmezésegészségügyi szempontból figyelembe kell vennünk azt a körül
ményt is, hogy a biológiailag aktív, a növényekre irányított, szelektív hatású 
herbicidek és regulátorok egyes termékek biológiai értékére is káros hatással 
lehetnek, ami pl. a vitamintartalom stb. csökkenésében nyilvánulhat meg (23, 
45, 12, 46).

Meg kell említenünk ebben a vonatkozásban azt a tapasztalatot is, hogy 
a gyomirtószerek (pl. a Dikonirt) a velük kezelt területen és annak közelében 
található egyes terményeket, pl. szőlőt, paradicsomot, uborkát stb. beszennyez
hetik és ily módon az ízüket előnytelenül befolyásolhatják, sőt az élelmiszereket 
ezáltal fogyasztásra alkalmatlanná tehetik.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a maradékok mibenlétének, továbbá a 
kezelés és betakarítás, ill. fogyasztás közti időszakban való mennyiségi és minő
ségi átalakulásának pontos ismerete, az esetleges egészségkárosító veszélyek fel
ismerése és megelőzése szemszögéből igen nagy jelentőségű. A maradékok és 
ún. bomlásdinamikájuk vizsgálatával, valamint az e célra szolgáló kémiai 
analitikai módszerekkel következő közleményeinkben kívánunk foglalkozni.
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ПРОБЛЕМЫ ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕРБИЦИДОВ И ХИМИКАТОВ УГНЕТАЮЩИХ РОСТ СОРНЯКОВ

С. Куодела и В. Циэлескп

В статье авторы дают обзор о всеобщих проблемах гигиены питания свя
занных с применением гербицидов и химикатов тормозящих прорастания 
сорняков.

Ознакомляют область применения этих химических веществ, развитие 
отечественного применения на основании использованного количества и 
спектра агента.

Подробно занимаются токсикологическими свойствами агента, вопроса
ми перзистенции и динамики разложения остатков, воздействием своевре
менного применения, с о п у т с т в у ю щ и м и  примесями агентов и некоторыми 
проблемами применения комбинированных форм химических веществ.

MIT DER VERWENDUNG VON UNKRAUT VERTILGENDEN UND DAS 
WACHSTUM REGULIERENDEN MITTELN VERBUNDENE VERKÖSTI

GUNGSHYGIENISCHE PROBLEME

Sz. Kouiela und V. Cieleszky
Die Arbeit gibt eine Übersicht über die mit der Verwendung von Unkraut 

vertilgenden und wachstumregulierenden Mitteln verbundenen allgemeinen 
verköstigungshygienischen Probleme.

Es wird der Anwendungsbereich dieser Mittel, sowie die Entwicklung der 
einheimischen Verwendung nach verwendeter Menge und Spektrum der Wirk
substanzen besprochen.

Die toxikologischen Eigenschaften der Wirksubstanzen werden eingehend 
behandelt, wie auch die Fragen der Persistenz und Zersetzungsdynamik der 
Rückstände, der Einfluss der Zeitdauer der Anwendung und einige mit der Ver
wendung der neuerdings zur Einführung gelangenden, kombinierte Wirkstoffe 
enthaltenden Formulationen verbundene Probleme.
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NUTRITION-HYGIENIC PROBLEMS IN CONNECTION WITH THE USE 
OF HERBICIDES AND GROWTH REGULATING AGENTS

Sz. Koudela and V. Cieleszky

A survey is given of the general nutrition-hygienic problems in connection 
with the use of herbicides and growth regulating agents. The fields of application 
of these agents and the development of their use in Hungary are described 
according to the data of their consumption and to the activity spectra of the 
active constituents. The toxicological properties, the problems of the persistence 
and the dynamics of decomposition of the residues, the effects of the agents at 
the date of their application, the contaminants accompanying certain active 
constituents and some problems concerning the use of recently introduced for
mulations including combined active agents are discussed in detail.

PROBLEMES DE L’HYGIENE ALIMENTAI RE RELATIFS A L’UTILl- 
SATION DES PRODUITS HERBICIDES ET REGALUTEURS DE CROIS-

SANCE
Sz. Koudela et V. Cieleszky

La communication passe en revue les problemes généraux de l’hygiene ali- 
mentaire par rapport ä ^utilisation des produits herbicides et régulateurs dc 
croissance.

Elle décrit le domaine d’utilisation de ces produits et Involution de leur 
application selon le spectre de leurs agents actifs et la quantitc utilisce.

La publication s’étend en détail sur les caractéristiques toxicologiqucs des 
agents actifs, traite des problemes de la persistence et de la dynamique de decom
position des résidus, de I’effet lors de l’utilisation, dc quelques impuretés accom- 
pagnant les agents ainsi que de quelques problemes par rapport ä l’application 
des formulations aux agents combinós, récemment introduits.



A bolthálózatból származó trappista-sajt minták kémiai 
vizsgálata*

S O H E I R  E L - N O C K R A S H Y ,  G A J Z Á G Ó  I L D I K Ó  
és V Á M O S N É  V I G Y Á Z Ó  L I L L Y  

Központi Élelmiszeripari K u ta tó  Intézet, Budapest  
Érkezett: 1972. m ájus 26.

Az utóbbi néhány évben Egyiptomba importált (2) sajtok közül a trappista 
felelt meg legjobban a közönség ízlésének. E sajt sajátságainak közelebbi meg
ismerése az egyiptomi élelmiszervizsgáló szervek számára lényeges, ezért célszerű
nek látszott a terméket az előállító országban tanulmányozni. E munka egy része 
a bolthálózatból származó trappista-sajt minták kémiai vizsgálatával foglal
kozik. Feltételezzük, hogy megállapításaink a magyar közönség érdeklődésére is 
számot tarthatnak, ezért főbb eredményeinket az alábbiakban ismertetjük.

1. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

1.1. A minták eredete
A vizsgálatok során különböző magyarországi trappista-üzemek termelését 

képviselő 50 sajtmintát vettünk véletlenszerű mintavétellel a budapesti bolt
hálózatból. A mintavételi időszak 6 hónapot ölelt fel, 1968 júliustól decemberig.

A sajtok kémiai vizsgálata kiterjedt a nedvességtartalom, a zsírtartalom és 
az összes savtartalom meghatározására.

További 8, 1969 május és augusztus között vett mintában meghatároztuk 
a nedvességtartalmat, az összes, valamint a vízben és alkoholban oldódó fehérje- 
tartalmat, 6 mintában pedig a szabad aminosav-összetételt is vizsgáltuk.

1.2. Módszerek

7.2.7. A nedvesség-, zsír-, só- és összes savtartalom meghatározása
A nedvességtartalmat a Nemzetközi Tejipari Szövetség (1DF) előírásai 

alapján határoztuk meg. A sajtminták zsírtartalmának meghatározására a 
Gerber-módszernek a Brit Szabványügyi Hivatal (British Standard Institution) 
által 1955-ben kiadott változatát alkalmaztuk. A sótartalmat az A. O. A. C. (1) 
hivatalos módszerével, az összes savtartalmat pedig Ketting (2) szerint mértük.

* Solioir El-Nockrashy a Központi Élelmiszeripari K uta tó  Intézetben készült k a n d id á 
tusi értekezésének része.

257



1.2.2. Az összes fehérjetartalom meghatározása
A sajtminták összes fehérjetartalmát Kjeldahl módszerével határoztuk 

meg 3) és a szárazanyag %-ában fejeztük ki. A vizsgálathoz egy teljes 
trappista-sajtot kézi reszelőn apróra reszeltünk és alaposan összekevertünk. 
Kb. 0,1 g sajtot analitikai mérlegen pontosan lemértünk és 3 ml cc. H2S04-val, 
0,1 g káliumszulfát ésO,l g rézszulfát jelenlétében elroncsoltuk. A vízgőzdesztil- 
lációt 10 ml 50%-os NaOH és 1 ml fenolftalein hozzáadása után kb. 15 percig 
folytattuk, a desztillátumot 50 ml 0,01 N H2S04-ban fogtuk fel. A savfelesleget 
0,01 N NaOH-dal titráltuk vissza. A fehérjetartalmat a nitrogéntartalom meg
határozott értékéből 6,25-tel való szorzással számítottuk.

1.2.3. Az oldható fehérjetartalom meghatározása
Az oldható fehérjetartalmat Schober és munkatársai (4) szerint határoztuk meg. 

Kb. 4 g sajtot pontosan lemértünk és kb. 10 ml 40°C-os vízzel mozsárban eldör
zsöltük. Előbb a folyadékfázist öntöttük 100 ml-es mérólombikba, majd a mo
zsár tartalmát teljes egészében bemostuk. Az elegyet éjjelen át hűtőszekrényben 
+ 5°C-on tartottuk, majd jelig töltöttük úgy, hogy az elkülönült zsírréteg a jel 
fölé kerüljön, cs szűrtük.

A vízoldható fehérjetartalom meghatározására a kivonat 2 ml-ét roncsoltuk 
el az 1.2.2. pontban leírt módon. A desztillátumot 20 ml 0,01 N H„S04-ban fogtuk 
fel.

Az alkoholban oldható fehérje meghatározására a vizes kivonat 6 ml-éhez 
24 ml 96%-os etanolt adtunk, majd szűrőpapíron át szűrve, a csapadékot eltávo- 
lítottuk. A szűrlet 10 ml-ét Kjeldahl-lombikba vittük, kb. 2 ml-re óvatosan be
pároltuk, majd nitrogéntartalmát az 1.2.2. pontban ismertetett módon meghatá
roztuk.

1.2.4. A szabad aminosavak kimutatása
A szabad aminosavakat rétegkromatográfiásan választottuk el az 1.2.3. pont 

szerint készített vizes és alkoholos kivonatokból (5). A 20x20 cm-es, 250 m /и. 
vastagságú MN 300-as cellulózrétegekre 5—10 /d vizsgálandó oldatot vittünk fel 
és n-butanol — ecetsav — víz (60:15:25) clegyben 15 cm magasságig (kb. 4 óra) 
majd szobahőmérsékleten éjjelen át tartó szárítás után friss oldószerelegyben 
ugyancsak 15 cm magasságig futattuk (kb. 3,5 óra). A szobahőmérsékleten szárí
tott lemezeket 0,4%-os, etanolos ninhidrin-oldattal permeteztük, majd 100°C- 
on 10— 15 percig hívtuk elő az aminosavakat (6). A sajtkivonatok mellett egyedi 
aminosavak 0,05%-os, 10% izopropanoltartalmú vízzel készült oldatait is 
futtattuk, ezekből 1—2 /d-t vittünk fel.

1.3. Az eredmények értékelése
Az eredmények matematikai-statisztikai értékelésére a Student-fé\e t-próbát 

alkalmaztuk (7). Ha az összehasonlított adatpárok között 95%-os valószínűségi 
szinten találtunk különbséget, ezt szignifikánsnak, 99%-os szinten erősen szigni
fikánsnak, 99,9%-os szinten igen erősen szignifikánsnak tekintettük és rendre 
*, **, illetve ***-aI jelöltük. A nem szignifikáns különbségek jelölésére a 0  jelet 
használtuk.

2. EREDMÉNYEK
2.1. A nedvesség-, a zsír-, az összes sav- és a sótartalom

A fenti jellemzők 50 sajtmintában talált értékeinek átlagait és ezek variá
ciós koefficienseit az 1. táblázat tartalmazza.
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7. táblázat

A bolthálózati trappista-sajt-minták nedvességtartalma,  
valamint szárazanyagtartalomra vonatkoztatot t  zsír-, összes  

sav-  és sótartalma

Jellemző
Átlag* Variációs

koefficiens,
%

Nedvességtartalom ........... 38,41 3,9
Z s í r t a r t a lo m ........................ 45,72 4,3
Összes savtartalom ........... 36,92 3,1
Sótartalom ........................... 2,94 9,2

* 50 mérésből.
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2. táblázat

A bolthálózat i trappista-sajt-minták nedvesség-  cs fehérjetartalma

Jellemző Átlag*, % Variációs 
koefficiens, %

Nedvességtartalom ........................................................................... 38,70 1,7
Összes fehérjetartalom a szárazanyagra vonatkozta tva . . 44,59 7,0
Vízoldható fehérjetartalom az összes fehérjére vonatkozta tva 
Alkohol-oldható fehérjetartalom az összes fehérjére

IS, 82 15,9

v o n a tk o z t a tv a ............................................................................. 14,11 15,5

* 8  mérésből.

S ta tisz tik a i érték e lés■■
A n ed vesség ta r ta lo m  különbségeinek szign ifikan cia -szin tje i

2. ábra. Bolthálózati trappis ta -saj t -minták  nedvességtartalma
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Az MSZ 12 280 — 69 magyar szabvány szerint a zsíros trappista-sajt száraz- 
anyagtartalma 58,0 + 2,5%. Az 7. táblázatban szereplő nedvességtartalom érték
ből a vizsgált sajtok átlagos szárazanyagtartalma 61,59%, a szabványosnál tehát 
nagyobb. Az 50 sajt-minta nedvességtartalmának megoszlását az 7. ábra mu
tatja.

Az ábrából kitűnik, hogy a minták nagy többségének (72%) szárazanyag
tartalma nagyobb a szabványosnál, csupán 28% a szabványos szárazanyag
tartalmú.

S ta tisz tik a i értéke lés ■
k z  ö ss ze s  fehérjetarta lom  különbségeinek szignifikancia szin tjei

3..ábra. Bol thálózati tr app is ta -saj t -m in ták  összes fehérje ta r ta lm a
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A zsírtartalom körülbelül ugyanúgy ingadozik, mint a víztartalom (hasonló a 
variációs koefficiense), de a sajtok 72%-ában a magyar szabvány tűrésén belül 
(45,0 + 2,0%).

Az összes savtartalom ingadozása azonos nagyságrendű, mint a nedvesség- 
tartalomé, a sótartalom esetében a variációs koefficiens valamivel nagyobb, 9%.

2.2. A fehérjetartalom
A bolthálózatból származó 8 trappista-sajt szárazanyagtartalomra vonat

koztatott összes, víz- és alkohol-oldható fehérjetartalmának, valamint nedvesség- 
tartalmának átlagértékeit és szórásait a 2. táblázatban tüntettük fel.

s ta tis z tik a / értékelés ■

A vizoldható  feh érje ta r ta tom  különbségeinek sz igm fikan cia -sz in tje i

4. ábra. Bolthálózati trappis ta -saj t -minták  vfzoldható fehérje ta r ta lm a
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A nyolc minta átlagos nedvességtartalma közel azonos az 1. táblázatban 
szereplő, 50 mintából meghatározott átlagértékkel és ugyancsak nem felel meg a 
magyar szabványnak.

A fehérjetartalomra nézve a magyar szabvány nem tartalmaz előírást. Az 
összes fehérjetartalom ingadozása, de különösen az oldható frakcióké sokkal na
gyobb, mint a víztartalomé.

A 2. ábra egyenként tünteti fel a 8 sajt nedvességtartalmát, a 3. ábra pedig 
összes fehérjetartalmát.

Az egyes sajtoknak mind a nedvességtartalma, mind pedig a szárazanyag
tartalomra vonatkoztatott összes fehérjetartalma az esetek többségében szigni
fikánsan különbözik egymástól. Hasonló megállapítást tehetünk az egyes min
táknak a szárazanyagtartalomra vonatkoztatott víz- és alkohol-oldható fehérje- 
tartalmára nézve is, amelyet a 4. és 5. ábrán szemléltetünk.

Az összes fehérjetartalom, valamint az oldható fehérjefrakciók különbségei 
nem tulajdoníthatók teljes egészükben a vonatkoztatási alap, a szárazanyagtar-

StatisZ tikai é r ték e lé s

az alkohol -oldható fehérjetartalom különbségeinek szignifikancia szintjei

1 2 3 4 5 6 2 8
1 \ kw ЖК Ф XXXXXX XX X

2 \ i XXX X X xxxXX

3 \ XCKXX X xxA «К

4 \ XXXШ X X

5 X X m

fi OCXX *

в

k. ábra. Bolthálózati tr app is ta -saj t -m in ták  alkohol-oldható fehérje ta rta lm a
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talom különbözőségérek, mivel az utóbbi ingadozása sokkal kisebb, amint ezt a
2. táblázat adataival kapcsolatban megállapítottuk.

2.3. A szabad aminosav-összetétel
A vizsgált bolthálózati trappista-sajtok vizes kivonataiban 13-15 ninhid- 

rin-pozitív foltot sikerült rétegkromatográfiásan elválasztani. Ezek a növekvő 
Rf-értékek sorrendjében a következő aminosavaknak felelnek meg: lizin és/vagy 
ornitin, aszparagin, hisztidin, aszparaginsav, glutamin és/vagy arginin, glicin 
és/vagy szerin, glutaminsav, treonin, alanin, prolin, tirozin, triptofán, valin 
és/vagy metionin, fenilalanin, leucin és/vagy izoleucin.

A sajtok alkoholos kivonatainak rétegkromatogramjain 10-13, többnyire 
halvány folt jelent meg a ninhidrines előhívásnál. A vizes kivonatokban talált 
aminosavak közül egyesek hiányoztak az alkoholos kivonatok kromatogramjai- 
ról. Lizint és/vagy ornitint, aszparaginsavat, glicint és/vagy szerint, glutamin- 
savat, prolint, tirozint, valint és/vagy metionint, felilalanint, leucint és/vagy 
izoleucint mindegyik sajt alkoholos kivonatában találtunk, triptofánt viszont 
egyikében sem. Glutamin és/vagy arginin egy mintából, treonin, alanin és hiszti
din 3 mintából hiányzott, aszparagint pedig csak egy sajt alkoholos kivonatában 
tudtunk kimutatni.

3. KÖVETKEZTETÉSEK

Az eredmények közül szembetűnő a vizsgált sajtok szárazanyagtartalmának 
jelentékeny eltérése a magyar szabványtól: az 50 mintából számított átlag a 
szabványban rögzítettől 6,2 rel. %-kal tér el és annak felső tűrési határát 1,8 rel. 
%-kal lépi túl (1. táblázat). Ezt a viszonylag nagy eltérést, valamint azt, hogy a 
vizsgált sajtok több mint 70%-a a szabványosnál nagyobb szárazanyagtartalmú, 
a nem megfelelő tárolási körülmények okozhatják az érlelés során vagy a keres
kedelmi hálózatban. Mivel a nedvességtartalom csökkenését az érés folyamán 
leginkább befolyásoló hőmérsékletet és relatív páratartalmat a magyarországi 
érlelőkben általában a megfelelő szinten tartják, a sajtok szabványosnál nagyobb 
szárazanyagtartalma valószínűleg a kereskedelmi hálózat nem mindig korszerű 
tárolási körülményeinek tulajdonítható.

A trappista-sajttal foglalkozó irodalomban nemcsak a különböző szerzők 
(8, 9) által megadott szárazanyagtartalom-értékek között található jelentékeny 
eltérés, hanem az azonos szerző által vizsgált különböző minták szárazanyag- 
tartalma között is (10), hasonlóan saját eredményeinkhez (2. ábra). Ez utóbbiak 
Borger (8) eredményeivel vannak összhangban, amelyek szerint a trappista-sajt 
átlag nedvességtartalma 38,5%, Czajka és Pietrzyk szerint (11) ezzel szemben a 
megfelelő érték 44,9%.

Eredményeink alapján nem mutatható ki összefüggés a sajtok ncdvesség- 
és összes fehérjetartalma között (2. és 3. ábra). Az utóbbi jellemző értéke való
színűleg mindenek előtt a gyártáshoz felhasznált tej fehérjetartalmától függ. 
Az összes fehérjetartalom és a sajtok érettségére jellemző oldható frakciók között 
nem mutatkozik összefüggés (4. és 5. ábra), viszont bizonyos párhuzamosság áll 
fenn a víz- és az alkohol-oldható fehérjefrakció mennyisége között: a nagyobb 
vízoldható fehérjetartalmú minták alkohol-oldható fehérjetartalma is nagyobb.

A trappista-sajt vizes kivonatában rétegkromatográfiásan 15 ninhidrin- 
pozitív foltot tudtunk kimutatni. Ezek maximálisan 20 aminosavnak felelnek 
meg, azonban a 1 izin-ornitin, glutamin-arginin, glicin-szerin, valin-metionin és 
leucin-izolcucin aminosavpárok közös foltban jelennek meg az adott elválasztási 
körülmények között, így annak eldöntése, hogy az öt foltban valóban mind a
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10 lehetséges aminosav jelen van-e, további vizsgálatokat igényel. MHetié (12) 
ugyancsak részben tökéletlen elválasztással papírkromatográfiásan 18 szabad 
aminosavat mutatott ki trappista-sajt vizes kivonatában: ezek között -  ered
ményeinkkel ellentétben — arginin nem, viszont cisztein szerepelt.
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ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ СЫРА „ТРАПИСТ” ВЗЯТЫХ 
ИЗ ТОРГОВОЙ СЕТИ

Сухер Эл-Нокраша, И. Гайзаго а Л. Вамошне Видязо

В разных периодах 1968-69 годов авторы проводили испытание неко
торых химических свойств, всего 58 образцов сыра „трапист” взятых в буда
пештской торговой сети случайным отбором проб.

Авторы установили следующее:
1. Содержание с у х и х  веществ в 72% образцах сыра больше величины 

указанной в венгерском стандарте, но содержание жира в 72% образцах 
соответствует нормам отечественных стандартов.

2. Содержание влаги, жира и всех кислот в 50 образцах колеблется в 
пределах 3 - 4  относительных %-эв, содержание жира составляло 9%.

3. Средняя величина содержания общего белка в сырах, по отношению 
к с у х и м  веществам, составляло 44,6%. Водорастворимые белки составляли 
18,9% общего содержания белковых веществ, а спирторастворимых 14%.

4. Не находили зависимость между величинами содержания влаги и 
всего белка, а также между содержанием общих белковых веществ и раство
римыми белками, но в образцах с высоким содержанием водорастворимых 
белков содержание спирторастворимых белков было больше.

5. Слоистой хроматографией в водяных экстрактах образцов сыра уда
лось обнаружить и частично идентифицировать 13-14 нингридинпозитпв- 
ных пятен, а в спиртовых экстрактах 10- 13 пятен.

CHEMISCHE UNTERSUCHUNG DER DEM HANDELSNETZ 
ENTSTAMMENDEN TRAPPISTENKÄSE-PROBEN

Scheir El-Nockrashy, I. Gajzágó und L. V. Vámos

Die Verfasser untersuchten einige chemische Kennzeichen von aus dem 
Budapester Handelsnetz mit zufallsweiser Probenahme entnommenen, im Gan-
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zen 58 Trappistenkäse-Proben in verschiedenen Perioden der Jahre 1968-69. 
Ihre wichtigeren Festellungen waren die Folgenden:

1. Die Trockensubstanz von 72% der Käseproben war höher, als der in der 
ungarischen Norm zugelassene Grenzwert, der Fettgehalt jedoch entsprach in 
72% der Proben den einheimischen Vorschrifren.

2. Die Schwankung des Wasser-, Fett- und Gesamtsäuregehaltes betrug 
in 50 Proben 3 - 4  relative%, diejenige des Fettgehaltes 9%.

3. Der Durchschnitt des Eiweisstoffgehaltes von 8 Käseproben auf die 
Trockensubstanz berechnet betrug 44,6%. Der wasserlösliche Eiweisstoff machte 
18,9% des Gesamteiweisstoffgehatles aus, der alkohollösliche aber 14%.

4. Zwischen den Werten des Wasser- und Gesamteiweissstoffgehaltes einer
seits und des Gesamteiweissstoff- und löslichen Eiweissstoffgehaltes anderseits 
konnte kein Zusammenhang gefunden werden, bei den Proben mit höherem 
wasserlöslichen Eiweissstoffgehalt war jedoch auch der alkohollösliche Eiweiss
stoffgehalt höher.

5. In den wässerigen Extrakten der Käseproben konnten die Verfasser 
vermittels Dünnschichtchromatographie 13-15, in den alkoholischen Extrakten 
10—13 ninhydrinpositive Flecke nachweisen und teilweise identifizieren.

CHEMICAL INVESTIGATION OF SAMPLES OF TRAPPIST CHEESE 
WITHDRAWN FROM RETAILERS

5. El-Nockrashy, /. Gajzágó and L. Vámos-Vigyázó

Some chemical characteristics of 58 samples of Trappist cheese withdrawn 
from retailers in Budapest by the random sampling method were investigated in 
various seasons of the year 1968-69. The main observations are as follows. 1. The 
dry matter content of the cheeses was in 72% of samples higher than the value 
prescribed by Hungarian standards whereas the fat contents of 72% of samples 
met the requirements of Hungarian standards. 2. The fluctuations in the con
tents of moisture, fat and total acids in 50 samples amounted to 3 - 4  relative %, 
those of fat contcns to 9%. 3. The average value of the total protein contents of 
8 samples referred to dry matter were 44.6%. Water-soluble proteins amounted 
to 18.9% of total protein content, alcohol-soluble proteins to 14%. 4. No corre
lations were found between the values of contents of moisture and total protein, 
further between contents of total protein and soluble protein, but the contents 
of alcohol-soluble protein were higher in samples with a higher content of water- 
soluble protein. 5. In the aqueous extracts of cheeses 13— 15 ninhydrine-positive 
spots, in their alcoholic extracts 10—13 ninhydrine-positive spots could be 
detected and partially also identified.



A körte légzésintenzitásának alakulása a relatív páratartalom 
függvényében

D O B R A Y  E N D R É N É  és D E M E L  E R V I N N É  
Kertészeti egyetem

Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék, Budapest 

Érkezett: 1972. m ájus 27.

1. BEVEZETÉS

A körte és a kertészeti termékek tárolását erősen befolyásolják a környezeti 
tényezők. Az utóbbi időben igen sokat foglalkoznak a tárolótér atmoszféra össze
tételének kérdéseivel és vizsgálatával. Ehhez szorosan kapcsolódó kérdés a táro
lótér relatív páratartalmának optimális beállítása is.

A gáztárolás, illetve a szabályozott légterű tárolás eredményessége a tárolás 
megfelelő gázösszetételének is a függvénye. Lényeges tehát a tárolásra kerülő 
kertészeti termények légzésintenzitásának vizsgálata és a keletkezett C02 meny- 
nyiségének mérése.

A gyümölcsök légzésintenzitását (1) a klímaktérikus szakaszig a foszfátak- 
ceptor-szint alacsony volta szabályozza. Ennek korlátozó szerepe a klímaktérikus 
maximum idején megszűnik. Igen lényeges még az etilén szerepe is, amely a gyü
mölcsök szövetében 0,025 — 0,10 ppm koncentrációban halmozódik fel a klimak- 
térikus légzés idején.

Sok problémát ad a vizsgálati módszer kiválasztása. Számos kutató foglal
kozott a kérdéssel, végzett e téren vizsgálatokat, és közölte tapasztalatait. Mint 
biológiai anyagcsere folyamatnál azonban igen sok körülmény adódik, amely az 
eredményeket befolyásolhatja, és jelenleg még egyik módszer sem mondható ab
szolút pontosnak.

A felszabaduló C02 elnyeletésére a titrimetriás módszernél valamilyen lúgot, 
BaOH, KOH, NaOH-t alkalmaznak, (2, 3, 4, 5) és a lúgfelesleget savval vissza- 
titrálják.

Szalai és Frenyó (6) BaOH-val vagy NaOH-val titrimetriás és manometrikus 
módszerek alkalmazását javosolják.

Bubán (7) az alma által termelt széndioxidot NaOH-oldattal nyelette el, 
és az oldat megváltozott ionkoncentrációját és vezetőképességét konduktomé- 
terrel mérte.

Jelen kísérletsorozatunk célja az volt, hogy két téli körtefajtánál vizsgáljuk 
a különböző relatív páratartalmú terek hatását a légzésintenzitásra.
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2. KÍSÉRLETI ANYAG ÉS MÓDSZEREK

2.1. Az érettséget meghatározó vizsgálatok
A kísérleteknél téli tárolásra alkalmas Téli esperes és Serres Olivér körtét 

használtunk. A gyümölcsöt az Egyetem szigetcsépi kísérleti telepe bocsájtotta 
rendelkezésünkre.

A gyümölcs tárolásra érett állapotú volt. Az állományt az egész gyümölcsön 
héjával együtt és hámozottan is, a szárnál, a körte közepén és csészéjénél 2 - 2  
helyen beszúrva, penetrométerrel vizsgáltuk.

A téli alma érettségi fokának meghatározására De Stanchina és munkatársai 
(8) keményítő tesztelési módszert dolgoztak ki, amelyet Hámoriné (9) hazai 
tapasztalatai alapján módositott.

North (10) Conference körte érettségének meghatározásánál alkalmazott 
jódoldatos tesztelést.

Vizsgálatainknál a magház közepén átvágott körtét Lugol (1% jód — 1% 
KJ) oldatba mártottuk.

Színmérést Tomcsányi-féle (11) színtáblázat és Munsell-féle összehasonlító 
skála alapján végeztünk.

A vizsgálatokat 10- 10 db átlag mintán végeztük el.

2.2. A körte légzésintenzitásának mérése
A légzésintenzitás mérést 2600 — 3000 g közötti, 12- 15 db mintával végez

tük. A vizsgálatok Almást (12) által módositott Wilkinson (5) rendszere alapján- 
történtek.

A körtét 60, 70, 80, 90%, két sorozatnál pedig 85 és 92% relatív páratartal
mat biztosító H2S04 oldat fölé ekszikátorba helyeztük. A külső levegő C02 tartal
mát 40%-os KŐH oldattal megkötöttük, majd az ekszikátorral azonos relatív 
páratartalmat biztosító HLSO,, oldaton keresztül került az ekszikátorba. A levegő- 
áramlást a tárolás folyamán akváriumszivattyúval biztosítottuk. A C02-t 1 órán 
át 50 ml 0,1 NaOH oldatba elnyelettük. Ez úgy történt, hogy 0,1 NaOH oldatot 
tartalmazó gázmosópalackot a tároló edény után helyeztük el. A levegő áramlási 
sebessége — Rotaméterrel mérve — 15 — 20 1/óra volt. Ez a levegőáramlási 
sebesség lehetővé tette a páramentes légtérben való tárolást.

Az egy órás elnyeletés után a lúgoldatnak egy aliquot részéből — Warder 
módszer alapján -  0,1 п HC1 oldattal visszatitrálva számítottuk ki a CCL meny- 
nyiségét mg/kg/ó-ban.

A légzésintenzitás mérést naponta végeztük, lehetőleg azonos időpontban 
10— 10 alkalommal. A 85 és 92%-os relatív páratartalom esetében pedig az első 
sorozatnál 25 mérést végeztünk.

A légzésintenzitás mérése részben laboratóriumi körülmények között tör
tént 18 — 20 °C közötti hőmérsékleten. Két sorozatnál a 85 és 92%-os relatív 
páratartalmú terekben történő légzésintenzitás mérésekkel párhuzamosan hűtő
kamrában, 3 °C hőmérsékleten is végeztünk vizsgálatot.

A kapott eredményekből középértéket, standard eltérést és standard hibát 
(a középérték közepes hibáját) számítottunk (13, 14, 15).

3. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

3.1. A körte érettségi vizsgálatai
A Téli esperes körte penetrométerrel történt vizsgálatának eredménye 10 db 

körtén végzett 6 - 6  beszúrás átlagértékében, héjával mérve 4,16 tizcdmillimétcr,
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hámozva pedig 9,78 tizedmilliméter volt. A Serres Olivér körte állománya puhább 
volt, itt héjával a mérések középértéke 4,66, hámozva pedig 16,23 tizedmilli
méter volt.

A keményítő teszteléssel almánál 3 — 3,5 közötti értéket tartanak betárolásra 
alkalmas érettségnek, a Téli esperes körte 4,0, a Serres Olivér pedig 4,36 értékű 
volt az összehasonlító skála alapján.

A színtáblázathoz való összehasonlításnál a Téli esperes körte felületének 
14%-a volt sötétzöld, 31%-a zöld, 32%-a világosabb zöld, 13, 7, és 3%-a a zöld
nek sárgába átmenő árnyalatai voltak. A Serres Olivér a színvizsgálatnál is éret
tebbnek bizonyult, zöldszínű volt 13%, világos zöld 44%, sárgászöld és világos
zöldes sárgás szín 43%.

A Munsell-féle szinkoordinátákkal történő összehasonlításnál azt néztük, 
hogy a gyümölcs felületének hány százaléka volt egy-egy színtartományba sorol
ható.

Az 7. táblázat szerint a vizsgált Téli esperes körte minták felületének 67%-a 
sárgás-zöld-sárga tartományba tartozott, a sárgászöldbe pedig a gyümölcs felü
letének 33%-a. Az első zöldebb, tehát éretlenebb gyümölcsre jellemző színkoor
dináta sötétebb mezőibe tartozott 67%-ból 43%, és a kisebb része volt a sárgás- 
sabb színtartományba sorolható.

A Serres Olivér körte felületének 29%-a tartozott a sárgazöld-sárga szín- 
koordináta területéhez, 54%-a a zöld-sárga tartományba és 17%-a volt a felület-

Jotm agyarázat
A,A' 40 ° / ) - o s  К  OH
b , b ' : Rel. pár. tart. beszabályozás
c , c ' ■ Vacuumoxi kkator
D,D' - CC>2 term, meghat. /ыаОН/
€ Szivattyú

, / 1 — ■ Szivatas iranya

1. ábra. Gyümölcsök légzésintenzitásának m eghatározására  szolgáló berendezés vázlatos ra jza
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Téli körte színének  m eghatározása Munsell-féle szín koordinátákhoz  
való összehasonlí tással

7. táblázat

Munsell-féle színkoordináták

(YOY) [10,0] (30,0) (gY) [7,5Y] (27,5) (yOY) [2.5GY] (32,5)

Téli esperes Serres Oli- 
feiülete vér felülete

% %

Téli esperes Serres Oli- 
felülete vér felülete

% %

Téli esperes Serres Oli- 
felülete vér felülete

% %

8 / 8

14 7/8 13 
29 7/6 16 

7 6 / 6  

17 5/6

8 / 8  7 
13 7/8 20 
20 7/6 27

8 / 6  3 
7/8 7 
7/6 7

összesen
67 % -  29 % 33 % -  57 % 17%

nek a sárgás-zöld-sárga színtartományban, amely a legtöbb sárgás elemet tartal
mazza.

Az állománymérés, keményítő tesztelés és mindkét színvizsgálat alapján a 
Serres Olivér körtefajta érettebbnek bizonyult.

Teli esperes Seres Oliver

2 7 0

2. ábra. Téli esperes és Serres Olivér körte légzésintenzitásának alakulása  a relatív 
pá ra ta r ta lom  függvényében



2. táblázat
Két körte fajta légzés intenzitás  alakulásának értékelése különböző relatív 

páratartalmú térben való tárolás esetén

Fajta RP
%

C0 2 mg/kg/ó
középértéke Standard

eltérés
(s)

Standard
hiba
(SI-)

Student- 
féle para

méter 
(t)

x i X 2

Téli 60 2 1 , 1 0 11,28 3,56
esperes 70 20,5 8 , 1 1 2,56 0,14
körte 80 17,8 2,27 0,72 0 ,7S

90 17,1 5,46 1,73 1 , 0 1

70 20,5 8 , 1 1 2,56
80 17,8 2,27 0,72 0,79
90 17,1 5,46 1,73 1 , 0 0 Szabadságfok (DF) =  18

t= о/ ^  2 , 1 0
80 17,8 2,27 0,72 t i  о/ ^  2 , 8 8
90 17,1 5,46 1,73 0,25 t 0  jó/ ^  3,92

Serres 60 28,4 15,0 4,74
Olivér 70 2 1 , 6 7,64 2,42 1,28
körte 80 19,7 8,89 2,81 1,56

90 21,7 11,18 3,53 1,13

70 2 1 , 6 7,64 2,42
80 19,8 8,S9 2,81 0,49
90 21,7 11,18 3,53 0 , 0 2

80 19,8 8,89 2,81
90 21,7 11,18 3,53 0,42

3.2. A légzésintenzitás mérés eredményei
A téli esperes és Serres Olivér körténél egyaránt legerősebbnek a légzés a 

60% relatív páratartalomnál bizonyult. A két körte fajta légzésintenzitásának 
alakulása a relatív páratartalom függvényében a 2. ábrán látható.

Az átlagérték a Téli esperesnél 21,1 mg C02/kg/ó, a Serres Olivérnél pedig 
28,4 mg C02/kg/ó volt. Az eredmények matematikai-statisztikai értékelését a
2. táblázat mutatja.

A 70%-os, majd 80%-os relatív páratartalmú térben mért légzésintenzitás 
kisebb a 60%-osnál, de a kapott eredmények különbsége a 60%-oshoz viszonyítva 
nem szignifikáns. Számításokat végeztünk a 70, illetve 80%-oshoz való össze
hasonlítással is, de az eredmények itt sem adtak szignifikáns különbséget. A 
Serres Olivér körténél a különbség valamivel nagyobb, de feltehetően a nagy szórás 
miatt, a különbség nem mutat szignifikáns eltérést. Ezek tisztázására F-próbát is 
végeztünk. A Téli esperesnél 60 és 90%-os relatív páratartalomban mért légzés- 
intenzitás összehasonlítása esetén F = 4,27>F.,% szinten szignifikáns.

A Serres Olivérnél az F-próba a 60 és 70% összehasonlításánál mutat szig
nifikáns eltérést, F = 3,85>F5%.

A két körtefajtánál, bár a különbségek nem szignifikánsak, de eddigi vizs
gálataink alapján megállapítható, hogy a relatív páratartalom növelésével a 
légzésintenzitás következetesen csökken. A légzésintenzitás csökkenés azonban 
80 és 90% relatív páratartalom közötti tartományban stagnál. A Téli esperesnél 
azonos értékű, míg a Serres Olivér körténél 90%-os relatív páratartalom esetén 
nagyobb C02 keletkezést észleltünk, mint 80% RP-nél.
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3. táblázat
85 és 92% relatív páratartalmú és különböző  hőmérséklet  esetén tárolt 

Téli esperes körte légzés intenzitás  mérésének értékelése

Sorozat °C RP
%

CO„ mg/kg/ó 
középértéke Standard

eltérés
(s)

Standard
hiba
(sí)

Student- 
féle para

méter 
(t)

Szabad
ságfok
(DF)

x i x 2

I. 1 8 - 2 0 85 21,53 4,45 0,89
92 2 1 , 2 0 2,S9 0,58 0,31 48

3 S5 10,81 3,34 0,67
92 1 2 , 0 2 3,31 0 , 6 6 1,71 48

II. 1 8 -2 0 85 2 2 ,3S 3,7S 1,14
92 2S,65 2,43 1,79 4,65 2 0

3 85 1 1 , 2 0 6 , 1  1 1,84
92 15,30 2,72 0,82 2,04 2 0

I t e  о/ ^  2 ,0 1
D F  =  48  t ,  о / &  2,68  D F

I t 0> f o /o  ^  3,49

t 5 о/

fl% 
t 0 ,1 %

2,09
2.84
3.85

V.

3. áb ra.  A Téli esperes körte légzés inten zitásának  alakulása különböző relatív pártarta lmú  
és hőmérsékletű térben való  tárolás esetén
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A Teli esperes körtével 85 és 92%-os relatív páratartalom biztosításával két 
sorozatban, kétféle hőmérsékeleten is végeztünk vizsgálatokat.

Az első sorozatnál a laboratóriumi körülmények között azonosnak tekint
hető a légzésintenzitás 21,53, illetve 21,20 C02 mg/kg/óra képződéssel. A hűtött 
térben 92%-os RP-nél intenzívebb a légzés. A második sorozatnál ugyanezt ész
leltük laboratóriumi és hűtött körülmények között egyaránt. Az eredmények 
értékelését a 3. táblázat mutatja részletesen.

Az első mérési sorozatnál a két relatív páratartalom esetében nem szignifi
káns a különbség, a második sorozatnál azonban erősen szignifikáns az eltérés 
85 és 92% relatív páratartalom között. A második sorozat hűtött térben történt 
méréseinél a különbség elég nagy, de a differencia nem szignifikáns.

A 85 és 92%-os relatív páratartalmú terekben mért légzésintenzitás eredmé
nyeit összesítve, a 92%-os relatív páratartalmon mért értékeket 100%-nak vet
tük. Ehhez viszonyítva a 85%-os relatív páratartalmú térben mért eredménye
ket, a 92%-os relatív páratartalom esetén a légzésintenzitás erősen szignifikáns 
különbséggel nagyobb volt a 85%-osnál.

(t = 32,44 > /0>1% = 5,96).
A légzésintenzitás 3 C° esetén erősen szignifikánsan kisebb, mint 18 — 20C°-on 

történő tárolásnál.
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ОБРАЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЫХАНИЯ ГРУШИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ

Э. Добран а Э. Демел

Авторы исследовали влияние помещении с разным относительным вла- 
госодержанием на интенсивность дыхания груши. Испытания зрелости 
фруктов проводили пенетрометром, испытание крахмала сравнениями тес
тов и координат спектров типа муншелла. Грушами (2500 -  3000 г) выпуска
емый СО, поглотали в раствор 0,1 н ИаОН.

Хранение осуществляли в в о з д у ш н о м  пространстве с относительным 
влагосодержанием 60, 70, 80, 90 или 85 и 92%. Скорость потока воздуха 
15-20 л/час.

Самое интенсивное дыхание наблюдали при хранении груши „Зимний 
декан” и „Шерреш Оливер” в помещении с 60%-ым относительным влаго
содержанием.
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У этих д в у х  пород груши сигнификантной разницы небыло, но на осно
вании проведенных нами испытаний можно установить, что повышением 
относительного влагосодержания последовательно снижается интенсивность 
дыхания. Однако снижение интенсивности дыхания в диапазоне 80 и 90%-ом 
относительном влагосодержанпи находится в состоянии стагнации.

Суммируя результаты интенсивности дыхания измеренных в простран
стве с 85 и 92%-ым относительным влагосодержанием видим, что в случае 
92%-ом относительном влагосодержанпи интенсивность дыхания сильно 
сигнификантной разницей была высше чем при 85%-ом влагосодержанпи.

Интенсивность дыхания при 3°С является сигнпфпкантно низшим по 
сравнению с хранением при 18-20°С.

GESTALTUNG DER ATMUNGSINTENSITÄT DER BIRNE ALS 
FUNKTION DES RELATIVEN DAMPFGEHALTES

E. Dobray und E. Demel

Die Verfasser prüften den Einfluss von Räumen mit verschiedenem relativen 
Dampfgchalt auf die Atmungsintensität der Winterbirne. Die den Reifezustand 
betreffenden Versuche wurden mit dem Penetrometer, mit Stärke-Test und durch 
Vergleichung mit den Munsell’sehen Farbkoordinaten durchgeftihrt. Das von der 
Birne (2500 — 3000 g) emittierte C02 wurde in einer 0,1 n NaOFI Lösung absor
biert. Die Lagerung erfolgte in einem Luftraum mit einem rel. Dampfgehalt 60, 
70, 80,90 oder 85 und 92%. Strömung geschwindigkeit der Luft betrug 15 — 20/ 
Liter pro Stunde.

Bei den ,,Téli esperes” und „Serres Olivér” benannten Birnen war die At
mungsintensität bei einem relativen Dampfgehalt von 60% am stärksten.

Bei den beiden Birnensorten sind die Unterschiede nicht signifikant, aber 
aufgrund der bisherigen Versuche kann festgestellt werden, dass mit der Zunah
me des relativen Dampfgehaltes die Atmungsintensität abnimmt. Die Verringe
rung der Atmungsintensität stagniert jedoch im Bereich von 80 bis 90% rel. 
Dampfgehaltes.

Die Resultate der in Räumen mit relativen Dampfgehalt von 85 und 92% 
gemessenen Atmungsintensitäten weisen darauf hin, dass bei 92% relativen 
Dampfgehaltes die Atmungsintensität in signifikantem Masse höher war, als 
diejenige bei 85%.

Die Atmungsintensität ist bei 3°C in signifikantem Masse geringer, als bei 
einer Lagerung zu 18-20 °C.
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A repceolaj biológiai hatásának vizsgálata
K R Á M E R  M I H Á L Y N É  

Országos Élelmezés- és Táplá lkozástudományi Intézet, Budapesi

Érkezeti: 1972. július 17.

A repceolaj zsírsav-összetételét illetően jelentősen különbözik az emberi 
táplálkozásra szolgáló egyéb növényi olajoktól, így közöttük a napraforgóolajtól 
is. Leglényegesebb eltérés az, hogy a repceolaj két olyan monoén zsírsavat tar
talmaz, amely a többi növényi olajban általában nem fordul elő. Ezek közül 
különösen jelentősége van a 22 szénatomból álló erukasavnak, amely a repceolaj 
összes zsírsavtartalmának 50%-át is kiteheti. Kisebb mennyiségben, 8 —13 
%-ban van jelen a 20 szénatomos gadolénsav. A telített zsírsavak (palmilinsav 
és sztearinsav) szintje a repceolajban igen alacsony, fentiek következtében a 
telített és monoén zsírsavak aránya lényegesen eltér a többi növényi olajban 
meglevő aránytól.

A repceolaj e sajátosságai, továbbá étolajként történő felhasználásának a 
fokozódása tették indokolttá annak vizsgálatát, vajon a repceolaj táplálkozási 
értéke megegyezik-c a többi étolajéval, továbbá, hogy rendszeres fogyasztása 
nem okoz-e a szervezetben valamilyen károsodást.

A szakirodalomban közölt kísérleti eredmények nem egészen egybehangzóak 
ugyan, mégis arra utalnak, hogy a repceolaj adott koncentráción felüli menyiség- 
ben gátolja az állatok súlygyarapodását (1—6), befolyásolja az anyagcserét 
(7, 8, 9, lü, 11, 12) és egyes szervekben patológiás elváltozásokat okoz (5, 13, 14). 
Kimutatták, hogy a repceolaj jellemző zsírsava, az erukasav, beépül a zsírszövetbe 
cs csekély mértékben egyéb szervekbe is (15—IS).

Mivel a repceolaj károsító hatása elsősorban nagy erukasav-tartalmával 
(19), emellett a telített és a monoén zsírsavak szokatlan arányával (20) hozható 
összefüggésbe, célszerűnek láttuk megvizsgálni, hogy a különböző szervek és 
szövetek zsírsav-összetétele, és a szervekben mutatkozó, az irodalomban leírt 
patológiás elváltozások gyakorisága között van-e kapcsolat. Mivel az irodalmi 
adatok szerint a szervek egyes elváltozásai csupán átmeneti jellegűek és főképpen 
az etetési kísérlet kezdeti szakaszában kifejezettek (13), azt is vizsgálni kívántuk, 
hogy a zsírsav-összetétel hogyan alakul a kísérleti idő előrehaladtával. Emellett 
ellenőriztük a lipid anyagcsere egyéb paramétereit is.

Kísérleti anyagok és módszerek
Vizsgálatainkat OÉTI tenyészetből származó, felnőtt hím patkányokkal 

végeztük. A takarmány összetétele 20% kazein, 20% zsiradék, 60% keményítő, 
valamint vitamin és sókeverék volt. Az első 20 patkányból álló csoport zsiradék
ként kereskedelmi forgalomból származó repceolajat, a második, ugyancsak 
20 állatot számláló kontroll csoport napraforgóolajat kapott. Az állatok a takar
mányt ad libitum fogyasztották. Testsúlyukat hetenként mértük.
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1. táblázat
Különböző eredetű növényi olajok zsírsavas-összetétele

Zsírsavak
Kanadai
repceolaj

(26)

Lengyel
repceolaj

(27)
Canbra-olaj

(14)*
Hazai

repceolaj
Hazai

napraforgó-
olaj

16:0 3,3 3,6 3,9 4,2 7,3
16:1 0 , 2 _ — 0 , 2 —
18:0 1 , 6 _ 2 , 1 0 , 6 3,5
18:1 16,0 11,3 60,0 16,0 25, S
18:2 1 2 , 8 14,4 19,9 19,1 63,4
18:3 8 , 6 1 0 , 8 9,8 6,7 ny.

2 0 : 1 12,9 8,3 1 , 8 8 , 0

2 2 : 1  1 42,7 50,4 1,9 45,2 _
Telített (monoén 

zsírsav) 1/14,6 1/19,4 1 / 1 0 , 6 1/14,4 1/2,4

* Kanadában nemesitett „ernkasav-mentes” repcefajta olaja.

A patkányokat egyenlő számban, három időpontban véreztettíik el: a kísér
let 10., 28. és 51. napján. Vizsgáltuk a szérum, zsírszövet, máj, vese, szív, mellék
vese és izomszövet zsírsav-összetételét, valamint összlipid-, koleszterin- és lipid- 
P-tartalmát.

A szervek és szövetek zsírsav-összetételének a vizsgálatát a Földi (21) sze
rint nyert extraktban gázkromatográfiás eljárással végeztük (22). Az összlipid 
tartalmat a szérumban közvetlenül, szervek esetében azok Földi szerinti kivona
tában Zöllner (23) módszerével, a koleszterint a Liebermann- Burchard. (24) féle 
reakció alkalmazásával, a lipid-P mennyiségét pedig a Kiibler (25) által alkalma
zott roncsolás és színreakció segítségével határoztuk meg.

Kísérleti eredmények

A kísérletben használt hazai repceolaj és napraforgóolaj zsírsav-összetételét 
— összehasonlítva egyéb olajokéval -  az 1. táblázat tartalmazza. A hazai repce-

te s tsú ly
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2. táblázat
Szersúlyok

A takarmányban 
levő olaj Repceolaj Napraforgóolaj

A kísérlet idő
ta rtama, nap 1 0 28 51 1 0 28 51

A patkányok 
száma 7 7 7 7 7 7

A patk ányok 1S4,5 249 253*** 171,5 223,5 301,5
testsúlya g . . .  . 8,5*** 10,25*** 9,2 6 , 1 7,9 9,1

Máj g ..................
Májg/lOOg 4,62*** 4,12** 3,64*** 3,56 3,53 3,02

testsúly ......... 1,64 1 , 8 1 , 8 1,54 1 , 6 2 , 0
Vese g .............
Vese g/100 g 0,89 0,72 0,71 0,90 0,715 0 , 6 6

testsúly . . . . 0,73 0 ,8 6 *** 0,87 0,71 0,67 0,93
Szív g .................
Szív g/100 g 0,395 0,345 0,344 0,414 0,300 0,308

testsúly ......... 47,3 48,S 54,5 46,0 47,6 55,5
Mellékvese mg 
Mellékvese 

mg / 1 0 0  g 25,6 19,6 21,5 26,8 21,3 18,4
testsúly .........

** p <  1 %
** p <  2 %

olaj erukasav-tartalma, hasonlóan a kanadai és lengyel olajokéhoz, az összes 
zsírsav-tartalomnak csaknem felét teszi ki.

A kísérleti állatok súlyváltozását az 1. ábra mutatja be. Látható, hogy a 
kísérlet első négy hetében a repceolajat és napraforgóolajat fogyasztó csoportok 
súlygörbéje nem mutat lényeges eltérést. Ettől kezdve a különbség a repceolaj
csoport rovására fokozatosan növekszik.

A szervsúlyokat a 2. táblázat foglalja össze. A repceolajos takarmányon 
tartott patkányok szervei közül egyedül a máj súlya nagyobb értékelhetően a 
napraforgóolajat fogyasztó állatokénál, bár kisebb különbségek a többi szervek 
súlyában is észlelhetők.

A 2. ábra a repceolaj két jellemző komponensének, az összes zsírsavnak 
45%-át kitevő erukasavnak, illetve a 8 %-nyi mennyiségben jelenlevő gadolén- 
savnak a patkányok egyes szerveiben és szöveteiben jelenlevő arányát és azoknak 
a kísérleti idő alatti változását mutatja. Az erukasav százalékos aránya a vizsgált 
szervek és szövetek lipidjeiben lényegesen alacsonyabb, mint a repceolajban, a 
legmagasabb szintet, 10 — 11 %nyi, menniséget, a zsírszövetben, a mellékvesében 
és a szívben éri el. Az izomban százalékos aránya közepes, a májban a legalacso
nyabb. A kísérleti időtartam növekedésével a zsírszövet erukasav-tartalma foko
zatosan emelkedik, a szérum, a máj és a szív erukasav-szintje fokozatosan csök
ken. A vesében és a mellékvesében, ahol csak két alkalommal történt vizsgálat, a 
változás nem kifejezett.

A gadolénsav százalékos aránya a mellékvesében és az izomban megközelíti 
a repceolajban található 8%-os szintet. A kísérleti periódús alatt mennyisége a 
zsírszövetben fokozódik, a többi vizsgált szervben egyértelmű változást nem 
mutat.

A 3. ábra a repceolaj és a napraforgóolaj domináló zsírsavainak, az eruka
savnak és a linolsavnak beépülését hasonlítja össze. Látható, hogy az utóbbi
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2. ábra

takarmányban elfoglalt arányához képest lényegesen nagyobb százalékban 
található meg a vizsgált szervekben és szövetekben, mint az eruksav.

A 4. ábra a linolsav és az arachidonsav mennyiségét mutatja a repceolajat 
és a napraforgóolajat fogyasztó állatok szerveiben és szöveteiben. A két zsírsav 
arányát tekintve lényeges különbség nem állapítható meg a vizsgált csoportok 
között, a repceolaj-csoport állatainak szervei közül csupán a vesében kisebb az 
arachidonsavnak a Iinolsavhoz viszonyított mennyisége, mint a napraforgóolaj
csoportban.

A vizsgált szervek lipidjei, az összlipid-, koleszterin- és lipid-P-tartalom 
közül csak a máj, szív és mellékvese összlipid szintje, valamint a mellékvese 
koleszterintartalma növekszik az etetési periódussal (lásd 3. táblázat). Feltűnő a 
szív összlipid-tartalmában mutatkozó különbség a két csoport között. A repce
olaj-csoportban a szív lipidtartalma már a 10. napon lényegesen nagyobb, mint a 
napraforgóolaj-csoportban, de a továbbiakban alig változik. Ezzel szemben a 
napraforgóolajat fogyasztó állatok szívének összlipid szintje a 28., még inkább 
az 51. napra az első vizsgálat időpontjában kapott értékhez képest jelentősen 
emelkedik.

A szervek és szövetek három időpontban nyert vizsgálati eredményeinek 
összevonásából nyert adatokat a 4. táblázat foglalja össze. Megállapítható, hogy 
a két vizsgált csoport között egyértelmű és egyirányú különbség a szervek ко-
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3. táblázat
Egyes  szervlipidek változása a kísérleti időszak alatt

A takarm ányban levő olaj Repceolaj Napraforgóolaj

A kísérlet időtartama, nap 1 0 28 51 1 0 28 51

Máj összlipid % ...................... 6 , 8 7,9 7,9 6 , 2 7,8 8 , 0
Szív összlipid % .................... 3,1 3,1 3,2 2,3 3,4S 3,8
Mellékvese összlipid % ......... 19,1 24, S 3o,5 16,9 24,7 33,2
Mellékvese koleszterin % . . . 3,8 4,3 6,5 3,3 3,3 5,1

4. tá'Aázit
A szérum és egyes szervek Iipidjei

A  t a k a r m á n y b a n  l e v ő  o la j R e p c e o la j N a p r a f o r g ó o l a j
P %

A  p a t k á n y o k  s z á m a 2 0 2 0

Ö s s z l ip id  %
s z é r u m  ................................................................................................... 0 ,4 4 3 0 ,4 4 4
m á j  ........................................................................................................... 7 ,6 7 ,3
SZÍV ........................................................................................................... 3 ,2 3 ,2
v e s e ........................................................................................................... 3 ,5 3 ,5 5
m e l l é k v e s e  .......................................................................................... 2 6 ,5 2 4 ,9
iz o m  ........................................................................................................ 4 ,6 5 4 ,5

K o le s z te r in  m g  %
s z é r u m  ................................................................................................... 1 49 1 30
m á j  .......................................................................................... .. .............. 7 5 6 6 2 6 - 5
SZÍV . . . ... ............................................................................................... 2 4 7 2 2 7
v e s e ........................................................................................................... 6 4 4 6 1 3
m e l l é k v e s e  .......................................................................................... 4 7 0 2 3 6 4 7 <  5
i z o m s z ö v e t .......................................................................................... 131 107 <  5

L i p i d  — P
s z é r u m  ................................................................................................... 8 ,2 7 ,9
m á j  ........................................................................................................... 1 3 4 1 4 4
SZÍV ........................................................................................................... 106 109
v e s e  ........................................................................................................ 13 0 1 3 5
m e l l é k v e s e  .......................................................................................... 2 4 6 19 9 ~  5
iz o m  ......................................................................................................... 71 7 5

leszterin szintjében mutatkozik, ami a repceolajat fogyasztó állatok minden 
szervében nagyobb, a májban, a mellékvesében és az izomszövetben a különbség 
szignifikáns.

Megbeszélés
Az állatok súlygyarapodásának az általunk észlelt tendenciája megegyezik 

a repceolaj növekedést-lassító hatását bizonyító kísérletek eredményeivel (1-6). 
A repceolajat fogyasztó csoport súlygyarapodása elsősorban a repceolaj mások 
által bizonyított rosszabb utilizációjának (28, 6), kisebb mértékben az állatok 
néhány hét után bekövetkező csökkent takarmány fogyasztásának tulajdonít
ható.
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arukasav %
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( A- r e p c e o la j  - ,  В ■ n a p ra fo rg ó o la j -  c s o p o r t )

3. ábra

A szervsúlyok közül csupán a máj súlyában találtunk a két csoport között 
jelentős eltérést, a különbség 10 napos etetés után nagyobb, mint a kísérlet 51. 
napján. A repceolajai fogyasztó patkányok ez utóbbi időpontban észlelt májsúly 
többlete megegyezik Rocquelin (14) három hónap után észlelt eredményével.
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zsírsav %

I I linolsav  

£3 a ra h id o n sa v

1., Ю
2., 2 в  —  n a p o s  e te t é s  u tá n
3, 5 1 '

S za rv ek  e s  s z ö v e te k  lin o lsa v  e s  a r a h id o n sa v  ta r ta lm a  

( A ' r e p c e o l a j B -  n a p ra fo rg ó o la j -  c s o p o r t )

4. ábra

Fenti szerző azonban a repceolaj-csoportban a többi vizsgált szerv súlyát is 
szignifikánsan nagyobbnak találta, mint az arachisz-olajat fogyasztó csoportban. 
Valószínű, hogy míg a relatív májsúlyban általunk is észlelt különbség már
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rövid idő után kialakul, addig egyéb szervek közötti eltérés csak 51 napnál hosz- 
szabb repceolaj fogyasztás után mutatkozik meg.

A repceolaj kb. 50%-nyi, a szervezet zsírsavaitól idegen erukasav-tartalmá- 
nak sorsát követve a patkány szervezetében az irodalmi adatok (17, 14), saját 
eredményeinkkel egyezően, a zsírszövetben, a szívben és az izomban viszonylag 
jelentős mennyiségű erukasavról tesznek említést. Vizsgálataink szerint azonban 
még jelentősebb az erukasav aránya a mellékvese lipidjében.

A repceolaj másik specifikus zsírsava a gadolénsav — eredményeink szerint 
-  ugyancsak a mellékvesében fordul elő a legnagyobb mennyiségben. Az iroda
lom csupán az izom és a zsírszövet gadolénsav-tartalmát tartja kiemelkedőnek 
(18).

Az erukasavnak egyes szervekben és szövetekben előforduló mennyiségénél 
talán még jelentősebb az a tendencia, ami a kísérleti idő előrehaladásával a többi 
zsírsavhoz viszonyított mennyiségében mutatkozik. A szérum erukasav szint
jének fokozatos csökkenése arra enged következtetni, hogy az etetési időszak 
növekedésével a szervezet védekezik a számára idegen zsírsavval szemben és azt 
egyre kisebb arányban abszorbeálja. A szervezet védekező reakciójának tulaj
donítható az is, hogy az erukasavat igyekszik a májból és a szívből kiküszöbölni, 
vagy legalábbis mennyiségét csökkenteni, feltehetően vagy fokozott szelektív 
oxidációval, vagy a zsírszövetbe történő növekvő arányú raktározásával. Nem 
észlelhető azonban ilyen tendencia a mellékvesében, ahol az erukasav részaránya 
a vizsgált szervek közül amúgy is a legnagyobb.

Az a tény, hogy az erukasav csökkenésével egyidejűleg az érintett szervek
ben nem emelkedik a rövidebb szénláncú monoén zsírsavak mennyisége, inkább 
a második feltételezést valószínűsíti, bár nem zárja ki az erukasav gyors Ütemű 
oxidációját sem.

A gadolénsavval kapcsolatban a szervezet védekező mechanizmusát - 
eredményeink alapján — nem lehet feltételezni.

Azok a szövettani elváltozások, amelyeket az irodalomban elsősorban a 
szívvel, a májjal és az izomszövettel kapcsolatosan írtak le (13, 14), 14), zsírsav- 
-összetételiikre vonatkozó adataink szerint összefüggésbe hozhatók a nagy eru- 
kasav-tartalommal, esetleg az erukasav és a gadolénsav együttes mennyiségével. 
A mellékvesében talált nagy és a kísérleti idővel nem csökkenő erukasav- és 
gadolénsav-tartalom felhívja a figyelmet e szerv funkcionális és szövettani vizs
gálatának fokozott szükségességére.

Irodalmi adatok szerint az erukasav káros hatása abban is megmutatkozik, 
hogy gátolja a szervezetben a linolsav arachidonsavvá alakulását (29), amely 
utóbbi zsírsav elsősorban a foszfolipidek nélkülözhetetlen komponense. Eremé- 
nyeink ennek ellentmondanak, mert a vizsgált szervekben talált arachidonsav 
mennyisége, illetve a linolsavhoz viszonyított aránya a repceolaját fogyasztó 
patkányokban gyakorlatilag nem tér el a napraforgóolaj-csoportban talált, min
den bizonnyal optimális értékektől.

A repceolaját fogyasztó patkányok mellékveséjében a koleszterin szintjét 
emelkedettnek találták (12), sőt erukasav adagolásakor a májban is észleltek 
kismértékű növekedést a kontroll állatokhoz képest (30). Az a kísérleti tapaszta
lat, hogy erukátot tartalmazó, koleszterinmentes takarmányt fogyasztó patká
nyok féceszében a koleszterin mennyisége a zsírmentesen tápláltakénál nagyobb 
(30), az előbbiekkel együtt arra enged következtetni, hogy a repceolaj a kolesz
terin anyagcserét, ezen belül az endogén koleszterin szintézist befolyásolja. 
Saját eredményeink, amelyek szerint a repceolajcsoport állatainak nemcsak a 
mellékveséjében és májában, hanem minden vizsgált szervében nagyobb volt a 
koleszterintartalom mint a napraforgóolajat fogyasztókéban, megerősítik a 
fenti feltételezést.
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Kísérleti eredményeink arra utalnak, hogy a szervezet az etetési időnek 
előrehaladtával törekszik a számára idegen és a repceolaj károsító hatásának 
elsődleges okaként feltételezett erukasav kiküszöbölésére, illetve mennyiségének 
egyes szervekben való csökkentésére. Figyelemre méltó azonban, a kísérleti 
periódus első szakaszában a szívben mutatkozó jelentős mennyisége, a mellék
vesében talált, időben változatlan, viszonylag magas szintje és a szírszövetben 
fokozódó koncentrációja. Fentiek mellett nem hagyható figyelmen kívül egyes 
szervek és szövetek koleszterin-tartalmát fokozó hatása sem.

Az irodalomban leírt kísérletek, valamint saját vizsgálataink eredményei 
ismeretében, a repceolaj emberi fogyasztásra való alkalmassága nem tekinthető 
tisztázottnak. A repceolaj hatásának a további kísérletek és ember-megfigyelések 
útján történő tisztázásáig, fogyasztásának fokozását nem tartjuk kívánatos
nak.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА РАПСОВОГО
МАСЛА

М. Крамер

Автор на крысах испытывал некоторые биологические эффекты рапсово
го масла сравнивая их с подсолнечным маслом.

Установил, что в крысах, потребляемых корм с содержанием 20% рапсо
вого масла по сравнению с контрольным кормом содержащего подсолнечное 
масло имеются следующие расхождения:

1. Привес крыс после 4 недельного откорма уменьшается.
2. Вес печени сигнификантно больше.
3. Во всех испытанных органах и тканях обнаружены эруковая кислота 

и гадоленновая кислота. Количество эруковой кислоты значительное, особен
но в сердце, в надпочечной железе и в мыщцах, а гадоленовая кислота в над
почечной железе и в мыщцах.

4. В течении периода откорма содержание эруковой кислоты повышается 
в жирных тканях, а в сыворотке, в печени и в сердце уменьшается, в почках 
и в надпочечной железе не изменяется.

5. Сигнификантно больше содержание холестерина в печени, в надпочеч
ной железе и в мышечных тканях.

На основании вышесказанного для выяснения эффекта рапсового масла 
по повышению его потребления не считаем желательным проводить дальней
шие опыты и наблюдения на людях.

PRÜFUNG DER BIOLOGISCHEN WIRKUNG VON RAPSÖL 
M. Krämer

Die Verfasserin untersucffte einige biologische Wirkungen des Rapsöls im 
Vergleich mit Sonnenblumenöl in Ratten.

Es wurde festgestellt dass in 20% Rapsöl enthaltendes Futter verzehrenden 
Ratten im Vergleich zu den Sonnenblumenöl enthaltendes Futter verzehrenden 
Kontrollticren folgende Unterschiede festgestellt werden können:

1. Die Gewichtszunahme der Tiere verringert sich nach 4 Wochen,.
2. Das Gewicht der Leber ist in signifikantem Masse grösser geworden.
3. Erucasäure und Gadolensäure kann in jedem der untersuchten 

Organe und Gewebe nachgewiesen werden. Die Menge der Erucasäure ist 
von diesen Organen besonders im Herzen, in der Nebenniere und den Muskeln 
bedeutend, diejenige der Gadolensäure aber in der Nebenniere und den Muskeln.

4. Mit fortschreitender Fütterung steigt der Erucasäurcgehalt in dem Fett
gewebe an, nimmt im Serum, der Leber und dem Herz ab, und bleibt in der 
Niere und der Nebenniere unverändert. Das Niveau der Gadolensäure nimmt in 
dem Fettgewebe zu, bleibt in den untersuchten Organen unverändert.

5. Der Cholesteringehalt der Leber, der Nebenniere und des Muskelgewebes 
ist signifikant höher.

Aufgrund der obigen Resultate scheint die Erhöhung des Konsums bis zur 
Klärung der Wirkung des Rapsöls durch weitere Experimente und Beobachtung 
an Menschen nicht erwünscht.
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INVESTIGATION OF THE BIOLOGICAL EFFECT OF RAPE OIL
M. Krämer

In experiments with rats, some of the biological effects of rape oil were 
compared with those of sunflower oil. It was found that in rats fed with feeds 
containing 20% of rape oil the following alterations were observed, in compa
rison with controls fed with feeds containing sunflower oil. 1. The weight increase 
of rats decreased after 4 weeks of feeding. 2. The weight of liver was significantly 
greater. 3. In all the examined organs and tissues, erucic acid and gadolenic acid 
were detectable. The quantity of erucic acid was particularly significant in the 
heart, adrenals and muscles (of the examined organs), that of gadolenic acid 
in the adrenals and in muscles. 4. With the advance of the feeding period the 
contents of eruricacid in the heart tissue increased, in the serum, liver and heart 
decreased, w'hereas no changes were observed in the kidneys and in the adrenals. 
The level of gadolenic acid increased in the fat tissue but did not alter in the 
other organs examined. 5. The cholesterol content was significantly higher in the 
liver, adrenals and muscles. On the basis of the above results the increase of the 
consumption of rape oil does not appear to be desirable until its effect is not 
cleared up by further experiments and observations on humans.

ETUDE DE L’EFFET BIOLOGIQUE DE L’HUILE DE COLZA 
M. Krämer

L’auteur a effectué Pexamen comparé de quelques effets biologiques des 
huiles de colza et de tournesol dans des rats.

Elle a constaté qu’en comparant les rats nourris d’un fourrage contenant 
20 p. c. cThuile de colza aux rats controles nourris de fourrage contenant de 
l’huile de tournesol, les differences suivantes se font observer:

1. L’augmentation du poids des animaux diminue aprés 4 semaines.
2. Le poids du foie est signifiquamment plus élévé.
3. Les acides erouca et gadolene se font décéler dans tous les organes et 

tissus examinés. La quantité de l’acide erouca est particuliérement élevée dans 
le coeur, la glande surrénale et les muscles, celle de l’acide gadolénique cependant 
dans la glande surrénale et dans les muscles.

4. Avec l’avancement de la période d’affouragement la teneur en acide 
eroucaique augmente dans le tissu adipeux, diminue dans le sérum, le foie et le 
coeur et ne change pas dans les reins et dans la glande surrénale. Le niveau de 
Lacidé gadolénique augmente dans le tissu adipeux et ne varié pas dans les orga
nes examinés.

5. Les teneurs en choléstérine du foie, de la glande surrénale et du tissu 
musculaire sont signifiquamment plus élevées.

A partir de susdits résultats Laugmentation de la consommation de l’huile 
de colza ne semble pás désirable avant a mise au point de son effet ä l’aide 
d’expériences ultérieures effectuées sur des animaux ainsi que des observations 
faites s ir des hommes.
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Géppel szeletelt sonkák mikrobás szennyezettségének alakulása 
különböző évszakokban

S Z A K Á L  S Á N D O R  és L O M B A !  G Y Ö R G Y
Fővárosi  Állategészségügyi Állomás Hús- és Tejvizsgáló Felügyelőségének 

Húshigiéniai Labora tó riuma,  Budapest
Érkezett: 1972 jú liu s  27.

A szeietelten is árusítható húsipari termékek forgalmazásának fő higiéniai 
problémája a gépi (legtöbbször az ún. Berkel-gépekcn történő) szeletelés során 
előálló új, az eredetinél rendszerint kedvezőtlenebb mikrobiológiai állapot, illetve 
ennek megengedhető keretek között tartása.

A kérdést napjainkban fokozottan aktuálissá teszi, hogy a csaknem kizáró
lag szeietelten forgalomba kerülő gépsonka mellett a húsipar tovább szélesíti az 
ilyen módon is árusítható termékek választékát (főtt-füstölt töltelékes áruk, 
bélbe töltött dírálthúsok, rakott húsok és nyelvek stb.).

Valamennyi ilyen jellegű húskészítmény előállításának lényeges technológiai 
fázisa a pasztőrözés (legalább 70 °C-t tartósan — 30 percen túl — meghaladó 
maghőmérséklet mellett történő hőkezelés). Nyilvánvaló, hogy ezen — általában 
jelentős átmérőjű — termékek középponti részére a felhasználhatósági időn 
belül a csíraszegény állapotnak kell jellemzőnek lennie, feltételezve, hogy alap
anyagaik higiéniai szempontból kielégítő», gyártástechnológiájuk megalapo
zott és ellenőrzött, kereskedésbeli tárolásuk pedig előírásszerű.

Elméleti megfontolások alapján az is könnyen belátható, hogy a gépi szele
telés következményeként viszonylag könnyen állhat elő jelentős mikrobás utó- 
szennyeződés a következő okokból:

1. bélbe nem töltött termékek felülete a gyártás végső fázisaiban, de főként a 
szállítási-tárolási manipulációk során szinte elkerülhetetlenül szennyeződik;

2. az ún. Bcrkel-féle szcletelőgépek, valamint azok tartozékai (felfogó deszka, 
facsipcsz stb.) a naponkénti tisztogatás és fertőtlenítés elmulasztása esetén maguk 
is jelentős szennyező forrásokká válhatnak;

3. az említett két tényezőtől eredő szennyező mikroflóra a szeletelés során az 
áru minden egyes szeletjét befertőzi és az ily módon szétkent csirák a kedvező 
tápközegben, valamint a szeletelés során nagymértékben megnövekvő felületen 
könnyen és gyorsan elszaporodhatnak, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy 
a gépre tételt megelőzően hűtőhőmérsékleten tárolt sonkát a szeletelés folyamán 
nem egyszer órákig tartják — gyakran igen magas — üzleti hőmérsékleten.

Állomásunk Húshigiéniai Laboratóriuma mintegy másfél évtizede ismétel
ten foglalkozik ezzel a kérdéssel. Első ízben 1958-59-ben gépsonkafogyasztást 
követő humán megbetegedések kapcsán került a probléma az érdeklődés közép
pontjába. Az akkori igen kedvezőtlen eredmények nem voltak publikálhatók, 
jóllehet a helyzet objektív és szubjektív okaival tisztában voltunk (erősen el
használódott, még a háború előtti időszakból visszamaradt gépállomány; a keres
kedelmi dolgozók többségénél a higiéniai ismeretek és az ebből adódó szemlélet
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igen kezdetleges volta). A kereskedelem irányító szerveivel azidőtájt folytatott 
tárgyalásaink ennek ellenére egy sor kisebb-nagyobb részintézkedést hoztak, 
amelyek a bolthálózat területén a feltételek némi javulását eredményezték. Az 
erőfeszítések tényleges eredményét egzakt vizsgálatokkal azonban abban az 
időszakban nem állott módunkban ellenőrizni.

A témának a bevezetőben említett újabb időszerűsége késztetett bennünket 
arra, hogy a gépi szeletelés higiéniájának helyzetét kiterjedt vizsgálatokkal újból 
mérjük fel, egyrészt a kiadott szeletelt gépsonka mikrobiológiai „minőségének” 
alakulása, másrészt a külső hőmérsékletnek (évszaknak) reá gyakorolt csira- 
növelő hatása szempontjából.

Saját vizsgálatok és azok eredményalakulása
A vizsgálatokat két lépcsőben végeztük: előbb 1968. IV. negyedévében (téli 

időszak), majd 1971. III. negyedévében (nyári időszak). Összesen 87 — 87 párhuza
mos vizsgálatban megnéztük a szeletelés csíranövelő hatását a szeleteket szol
gáltató gépsonka-tömbökhöz, mint kontrollokhoz képest. A tömbből származó 
és a szeletben levő mintákat mindkét időszakban teljesen azonos módon vettük 
és dolgoztuk fel, olyképpen, hogy üzletellenőrző szakállatorvosaink a származás 
tisztázása után kb. 400 g-nyi mintát vettek a frissen felvágott sonka középső 
részéből (kb. 4 cm vastag szelet, esetleg félszelet), majd az előttük a használatban 
levő gépbe helyezett azonos sonkából néhány szeletet is levágattak. A laborató
riumban a tömbsonkának a felületet is magában foglaló kb. 3x3  cm-esnyi kocka
alakú (le nem égetett) részét, illetve az egészben hagyott szeleteket homogenizál
tuk és dolgoztuk fel, a kvantitatív élelmiszer-mikrobiológiában szokásos hígításos 
módszerekkel.

A mikrobiológiai állapotok összehasonlítására elsősorban
-  az összcsíraszámoí: az összes fejlődőképes mesophil és fakultative psych

rophil élő csírák számát, Koch-féle hígításos lemezöntéssel, Takács-féle 
standard alapagarlemezeken, 30 °C-on 48 óráig történő tenyésztés után; 
továbbá a higiénés állapot jelzőszámaiként;

-  и coli-számot: az E. coli és a coliform csirák együttes számát Klimmer-féle 
lemezeken 37 °C-on 20 órán át történő tenyésztés után;

-  a laktóz-negatív enterobaktérium-számet: a Klimmer-féle lemezeken a 
fenti tenyésztés során a tejcukrot 20 órán belül nem bontó, az Enterobac- 
teriaceae-család genusaiba (Arizona, Hafnia, Citrobacter, Protetus stb.) 
tartozó csírák együttes számát és

- az entcrococcns-számol: a Lancefield-féle D-csoportba tartozó, a kálium- 
telluritot redukálni képes, hőtűrő (60 °C-on 30 percig életben maradó), 
rövid láncú streptococcusok együttes számát, Szita-féle E:i7-es lemezen, 
37 °C-on 20, majd 20 °C-on 24 órán át történő tenyésztés után 
használtuk fel.

Vizsgálataink első lépéseként tudatosan azért választottuk a téli időszakot, 
hogy a nem egyszer távol fekvő egységekből a laboratóriumba történő minta
beszállítás hűtési gondokat ne okozzon. A második lépcső (nyári vizsgálatok) 
idejére viszont olyan gyors (fél-cgy órán belüli) laboratóriumba szállítást sikerült 
már megszerveznünk, ami a vizsgálatok értékelhetőségét nem zavarta. Mintáink 
ui. mikrobiológiai szempontból lényegileg ugyanazon alapvető hőfázisokon estek 
át, mint természetes körülmények között; nevezetesen a mintavételezés a vásár
lást, a laboratóriumba történő beszállítás a fogyasztó átlagos bevásárló útjának 
további részét és a hazaszállítást, a minta feldolgozáskori mikrobiológiai álla
pota pedig a fogyasztás alkalmával fennálló tényleges helyzetet télen-nyáron 
egyaránt jól modellezte.



Ereményeinket blokk-diagramba foglaltuk. Az abban feltüntetett értékek 
egymással történő összehasonlítása már egyszeri rátekintésre azt jelzi, hogy míg 
télen a szeletelt sonkák mikrobiológiai állapota lényegileg megnyugtatónak 
tekinthető, addig a nyári eredmények közelről sem kielégítőek.

A diagram vízszintes tengelyén a minták százalékos megoszlását, a függőlege
sen pedig a sonkaszeletek összcsíraszámainak az induló értékekhez (kontroli- 
tömbök) viszonyított maximális nagyságrendjét tüntettük fel, mindkettőt a 
10 megfelelő hatványában. A diagram felső részében a vízszintes tengely léptékével 
azonos nagyságokban ábrázoltuk a fekálszennyeződést jelző index-flóra százalék
értékeit a szeletelt mintasokaságban (csupán a 100/g feletti értékeket véve figye
lembe).

Megbeszélés
1.1.1. A téli minták több mint 3/4 részénél (77.2%) a kontrolltömb összcsíra- 

száma a jól pasztőrözött termékekre volt jellemző, nem haladta meg a 102/g 
értéket és a minták 62%-ánál a szeletelés hatására sem emelkedett az összcsíra- 
szám 10:,/gföle. Az aggálymentesség felső határát jelentő 105/g-os nagyságrendet 
csak egészen csekély mértékben érte el, illetve haladta meg (3,8, ill. 1,9%).

1.1.2. A fennmaradó viszonylag csekély számú (22,8%) téli minta sem indul 
túlzottan magas csíraszámértékekről, mindig a 10:i/g nagyságrendből. E minták
nak gyakorlatilag a fele (10,0%) szeletelés után is mindössze egy nagyságrenddel 
magasabban tetőzik. Közülük a tűrhetőség határát viszonylag kevés sonkaszelet 
éri el (7,6%), illetve haladja meg (5,2%).

GÉPSONKA MIKROBIOLÓGIAI VÁLTOZÁSAI  
A GÉPI SZELETELÉS SORÁN



1.2. Coliform csírák a téli mintáknak csak 15,2%-ában fordultak elő, kivétel 
nélkül KK/g-ban, míg laktóz negatív enterobaktériumokat és enterococcusokat 
ebben az időszakban még ilyen mennyiségben sem észleltünk, egyetlen szelet- 
sonka-mintában sem.

2.1.1. A nyári mintáknak alig több mint 1/3-ánál (35,2%) találtunk a tömb
mintákban kellően alacsony, 102/g-os vagy ez alatti, induló csíraszámot a keres
kedelemben. Az ilyen, csíraszegény tömbökhöz tartozó, a tűrhetőségi szintet 
•elérő vagy azt meghaladó szeletek száma még nyáron is alacsony (egyaránt 
2,9 -2,9%).

2.1.2. A mintáknak több mint fele (52,9%) nyáron a 103/g-os — kissé emel
kedett — nagyságrendből indul és ezek közül már 8,8%-ban emelkedik a szeletek
ben a csíraszám a tűrhetőségi határig, míg az ezt meghaladó érték még itt is
2,9%.

2.1.3. A nyári minták nem elhanyagolható hányada (11,9%) már tömbben is 
magas (lO'/g-os) összcsiraszámot mutatott. Ezek a minták a szeletelés következ
tében három nagyságrendnyi csíraszám-emelkedést értek el, s kivétel nélkül 
eljutottak a súlyosan kifogásolt g-onkénti tízmilliós (107) értékekig.

2.2. A szeletelt nyári minták több mint 1/4-énél (26,5%) állapítottunk meg 
100/g feletti coliform szennyezettséget és a mintáknak több mint 1/3-ánál (36,5%) 
találtunk ugyanilyen mértékű laktóz negatív enterobaktérium előfordulást is. 
Különösen figyelemreméltó a szeletelt minták 8,8%-ában az cnterococcusokkal 
való szennyezettség, ami az érintett szelet-mintákat mikrobiológiai szempontból 
önmagában is aggályossá teszi. Ki kell emelni, hogy magas enterococcus-számot 
kivétel nélkül az olyan sonkaszeletckben állapítottunk meg, amelyek összcsíra- 
száma is tűrhetetlenül magas mérvű, 10’/g-ot meghaladó volt.

Következtetések

Aggályos — 105/g feletti — üsszcsíraszám értékű szeletelt gépsonka-minták 
léten 7,1 (1,9 + 5,2) %-ban fordultak anyagunkban elő. Ezen arány, valamint az 
alacsony %-értékcn belül a gyakorlatilag elhanyagolható mérvű fekálszennyező- 
dcs alapján megállapíthatjuk, hogy hideg időszakban — vizsgálataink ered
ménye szerint — a szeletelés higiéniája a fővárosban kielégítőnek mondható.

Ezzel szemben nyáron az aggályos mérvű mikrobás szeletszennyezettség 
elérte a 17,7%-ot (2,9 + 2,9+11,9%). A fenti százalékszám, valamint a fekális 
jelzőflóra mennyiségi viszonyai és minőségi megoszlása alapján feltétlenül jogos 
annak a következtetésnek a levonása, hogy meleg időszakban a szeletelt termékek 
higiéniája még további javításra szorul.

A termelés-forgalmazás-fogyasztás rendszerében -  véleményünk szerint -  
öt olyan kritikus pont van, ahol szükséges, de egyben lehetséges is, az alapvető 
higiéniai elvek maradéktalanul gyakorlati megvalósítása.

7. Gépsonkánál a gyártási higiénia magas színvonala, elsősorban a technoló
giai folyamatokból eredő nagyfokú manipuláció-igényesség miatt, alapvető 
fontosságú kielégítően alacsony induló mikrobaszámok elérése szempontjából, 
mindenekelőtt a külső felszíneken. A sonkák felületét főként a gépből történt 
kiszedés és a csomagolás közötti időszakban kell az utószennyeződésektől gon
dosan megóvni.

2. Kívánatos, hogy az iparon belüli mikrobiológiai ellenőrzés tárja fel — főként 
nyáridőben —az esetenkénti magas induló csiraszámú tételeket, derítse fel az 
eltérések okát és eredményeinek, valamint ezekből fakadó javaslatainak a techno
lógus felé történő jelzésével biztosítsa a gyártási-kezelési higiénia folyamatos 
javítását.
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3. A kereskedelem legfontosabb teendői: a szeletelésig tartó hatékony üzleti 
hűtés, nyáridőben a sonka-előreszeletelés feltétlen mellőzése, a szeletelőgépek és 
tartozékaik naponkénti alapos mechanikus tisztítása (kitisztítás, lemosás), vala
mint nyáron legalább háromnaponkénti (egyéb időszakokban legalább heten
kénti) hatékony fertőtlenítése.

4. A higiéniai ellenőrző szolgálat feladata — a rendszeres ellenőrzésen túl
menően — a higiéniai elvek megértetésére, illetve ezek helyes gyakorlati alkal
mazására irányuló aktív propaganda munka kifejtése, mind a forgalmazók, mind 
a fogyasztók irányában.

5. Kívánatos, hogy a felhasználó (fogyasztó) a vásárolt szeletelt húskészít
ményt minél gyorsabban hazaszállítsa, továbbá tartózkodjék nyáron 12 (télen 24) 
órán belül elfogyasztásra nem kerülő mennyiség felhalmozásától, s végül lehető
ség szerint biztosítsa az esetlegesen tárolt készlet hűtését egészen az elfogyasztá
sig.

Hangsúlyozni kell, hogy az itt felsorolt elveknek kizárólag komplex egysé
gükben történő megvalósítása esetén remélhető, hogy télen-nyáron egyaránt 
mentes, mikrobiológiai összképéi és így egészségügyi szempontból biztosan aggály
kedvező s ugyanakkor teljes élvezeti és tápláló értékű szeletelt húsipari termé
kekhez jut a fogyasztó.

ОБРАЗОВАНИЕ МИКРОБ НА ЛОМТИКАХ ВЕТЧИНЫ 
НАРЕЗАННЫХ ТРАНЖИРНОЙ МАШИНОЙ В РАЗНЫХ 

ПЕРИОДАХ ГОДА
Ш. Сакал и Дь. Ломбаи

Авторы, на основании детальных .микробиологических испытаний 87 
параллельных образцов, сравнивали гигиеническое ((микробиологическое) 
состояние ветчины в блоках и транжирной машиной типа Беркел нарезан
ных на ломтики, в разных зимних и летних периодах года.

На основании испытаний, которые соответственно ожидаемым резуль
татам в теплых периодах года дают более неблагоприятные результаты -  
суммируют принципы гигиены, которые должны соблюдать производители, 
выпускатели в оборот, потребители а также и органы контроля.

GESTALTUNG DER MIKROBIOLOGISCHEN KONTAMINATION VON MIT 
MASCHINE AUFGESCHNITTENEN SCHINKEN IN 

VERSCHIEDENEN JAHRESZEITEN
S. Szakái und Gy. Lombai

Die Verfasser vergleichen aufgrund ausführlicher mikrobiologischer 
Untersuchungen von 87 parallelen Proben, im Block-Diagramm abgebildet, den 
hygienischen (mikrobiologischen) Zustand des Schinkens im Block und mit der 
Berkel-Maschinen aufgeschnitten, in der Winter-, bzvv. Sommerperiode.

Aufgrund ihrer Untersuchungen, welche — wie erwartet — in der warmen 
Jahreszeit ein viel ungünstigeres Bild lieferten, fassen sie diejenigen hygienischen 
Prinzipien zusammen, welche von den Betrieben, den in Verkehr bringenden, den 
Konsumenten und den kontrollierenden Organen gleicherweise eingehalten 
werden müssen.
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FLUCTUATIONS IN THE MICROBIAL CONTAMINATION OF 
MECHANICALLY SLICED HAMS IN THE VARIOUS SEASONS

5. Szakái and Gy. Lombai

The hygienic (microbiological) state of hams in block and of hams sliced 
mechanically by Berkel-type machines in the winter and summer seasons, res
pectively, plotted in block diagrams on the basis of a detailed microbiological 
investigation of 87 parallel samples are compared with each other. In connection 
with the investigations which exhibited, quite according to expectations, essen
tially less favourable results in the hot seasons, a summary is presented of all 
the hygienic principles to be observed equally by manufacturers, retailers, con
sumers and controlling organs.

Hibaigazítás

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1972. évi XVIII. kötete 135. oldalán 
Kévéi Jánosné: “Fehér dirckttermő szőlőből készült borok identifikálása gáz- és 
rétegkromatográfiával“ c. cikkében az ábrák felcserélődtek. Helyesen:

a 3/a. ábra helyett a 8. ábra, 
a 7. ábra helyett a 3/a ábra,
a 8. helyett a 7 ábrát kell érteni; az aláírások szövege azonban vál
tozatlan. (Szerk.)



Széndioxid-tartalom meghatározási módszerek 
összehasonlítása

E X T E R D E  S Á N D O R  
Szeszipari Vállalatok Trösztje, Budapest

Üdítőitalok széndioxid-tartalmának meghatározása többféle módszerrel 
lehetséges. A különböző alapelvekre épülő módszerek közül (térfogatos analízis, 
gravimetiikus eljárás, gázvolumetriás elemzés) az üzemi ellenőrzés szempontjá
ból kiemelkedő jelentőségűek, a gyors, egyszerűen végrehajtható „közvetlen” 
manometrikus eljárások.

Ez utóbbi módszereknél kis holtterű szúrószerkezettel ellátott, rendszerint 
Вош don-csövcs manométerrel megmérjük az ital felett kialakuló egyensúlyi szén
dioxid nyomást, majd a hőmérséklet ismeretében kalibrációs táblázatból köz
vetlenül leolvassuk a széndioxid-tartalmát.

A külföldi üdítőitalgyártó cégek (Pepsi-Cola, Coca-Cola, Naarden) kizárólag 
ezt a módszert javasolják a gyártás ellenőrzésére. Kétségtelen tény, hogy az 
általánosított és különböző empirikus faktorokkal módosított Henry-Dalton 
törvényen alapuló kalibrációs táblázatok, meglehetősen korlátozott pontossá
gúnk.

Az ipar részéről már régebben felmerült az igény, egy a fenti módszernél 
megbízhatóbb, pontosabb, de ugyanakkor aránylag egyszerű és gyors széndioxid- 
tartalom meghatározási módszer kidolgozására.

Ezért összehasonlító méréseket végeztünk az általunk használt (fenti) és 
Kristóf {1) széndioxid tartalom meghatározási módszere között.

A szerző által javasolt módon, bontatlan palackokat vizsgáltunk.
A mintavétel kis holtterű szúrószerkezet segítségével történt.
Egyetlen gyártási tételből származó üdítőitalokat véletlenszerűen két cso

portra osztva, a széndioxidtartalmat Bourdon-csöves, illetve a Kristóf f. mód
szerrel megvizsgálva az alábbi eredményeket kaptuk:

Mérési eredményünk szerint a módszer szignifikánsan nagyobb szórású.

Az átlagok közti különbség igen erősen szignifikánsnak adódik.
Tekintettel arra, hogy a szórások között szignifikáns különbség van, t próba 

helyett variai cia analízist célszerűbb alkalmazni (2), (3).
A mintákon belüli variancia legjobb becslése 
A minta átlagok közötti variancia legjobb becslése 
Az átlagok varianciájából becsült mintán belüli variancia

0,0905 (DF = 22)
0,72 (DF = 1) 
16,5 (DF = 1)
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7. táblázat

Bourdon-csöves módszer Kristóf-féle módszer

sorszám gCO,/l sorszám gC02/l sorszám gCO,/l sorszám j gC02/l

1 5,0 13 5,1 1 4,1 13 3,S
2 4,9 14 4,9 2 4,3 14 3,8
3 4,8 15 4,9 3 3,9 15 3,8
4 5,3 16 5,0 4 4,0 16 3,9
5 5,1 17 4,9 5 3,9 17 3,8
6 4,8 18 4,9 6 4,0 IS 3,8
7 4,9 19 5,4 7 3,2 19 3,9
8 5,1 2 0 5,2 8 4,8 2 0 3.8
9 4,9 2 1 5,4 9 4,0 2 1 3,9

10 5,2 2 2 5,2 1 0 2,7 2 2 4,1
1 1 5,3 23 5,5 1 1 3,9 23 3,8
1 2 4,7 1 2 4,0

Átlag x : =  5,1 x t  =  3 ,9

Varian cia s2 =  0 ,0 4 7 s2 =  0 ,1 3 4

II О to s 2 =  0 ,3 6 6

F(i!2 2 ) = 182,5 és F(0>101; = 7,94
ami igen erős szignifikáns különbséget jelent.

Tehát sem az átlagok, sem pedig a szórások közötti eltérés nem tekinthető 
véletlenek. A fenti különbségek nemcsak szignifikánsak, hanem gyakorlatilag is 
jelentősek.

Különösen ellentmondásos az a tény, hogy a vákuniós gyors módszer precízebb 
kivitelezhetősége és elméleti megalapozottsága ellenére, kisebb megbízhatóságú.

A fenti eredmények azért is meglepőek, mert Kristóf közleményében (1) 
leírt kalibrációs mérések igazolták a szerző által megadott +2%-os megbízható
ságot.

A kalibrációs mérések megbízhatóbb eredményei arra utalnak, hogy a hiba 
oka a kalibrációs és a tényleges mérések végrehajtási módszerének különbségé
ben keresendő.

A kalibrációnál C02 tcnzióval nem rendelkező Na2C03 oldatot használunk. 
A tényleges mérésnél pedig, a zárt palackban jelentős C02 gőznyomás van. 20 
C°-on az 5,1 g/1 СО, tartalmú üdítőital felett kb. 3,3 atm nyomás van. A minta
vétel során (legyen a minta 100 ml) az eredetileg 10 ml légtér 110 ml-re, azaz 11 
szeresére nő és, ha e közben СО, nem szabadulna fel, a végállapotban 0,3 atm 
nyomás lenne, ami nyilvánvalóan lehetetlen. Az italból СО, szabadul fel melynek 
mennyisége első pillanatban jelentéktelennek tűnik.

Az elkövethető hiba becslésére és a folyamat jellemzésére a palackban levő 
СО, teljes mennyiségére az alábbi differenciális anyagmérleg írható fel:

MPVg
eV + -  cdV = (c -  de) (V -  dV)

M(Vg + dV) (P-dP) 
RT

СО, mennyi
sége az 
üvegben

— a = az üvegben 
mérő marad
tér- oldva
be
átszívunk

+ a gáztérben lesz 
ugyanis térfogata 

dV-vel nő, nyomása 
pedig dP-vel csökken
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ahol:
V = a palackban levő folyadék térfogata 
Mg — a palackban levő gáz térfogata 
Mg = V + Vg a palack teljes térfogata 
c = a C02 koncentráció az italban (g/1)
P = а СО, nyomása (atm)
R = gáz állandó (1 atm/K° mól)
T = hőmérséklet K°
M = a C02 molsúlya

A P nyomás a mindenkori СО, koncentráció függvénye (4)

ahol:

c de
P = — és dp = —q q ( 2)

q a Henry állandó g/1 atm-ban értéke 20 °C-on 1,687 g/1 atm., a 2. összefüggéseket 
1 M
l /be helyettesítve és az állandót b-vel jelölve a következőket kapjuk:

cV + bcV -  cdV = (c-dc) (V-dV) + b(V, + dV) (c-dc) (3)
A kijelölt műveleteket elvégezve és a másodrendűén kicsiny dV. de tagokat 

elhanyagolva:
0 = -  Vdc + bcdV -  bVgdc (4)

Vg = v ö -  V (5)
4 (és 5)-ből

Vdc -  bVdc + bVödc = bcdV (6)
de i dV 
c “  Ь (I -  b) V + bVö (7)

c0-tól cr ig, illetve V0-tól Vr ig integrálva:
c, b (l -  bjV, + bV0-

l n — = -------l n ----------------------
c0 l -  b (1 -  b) V0 + bVő

A (8) egyenlet birtokában kiszámíthatjuk azt a сх koncentrációt, ahol a 
mintavétel befejeződik, azaz V0 induló térfogat Vj-re csökken.
Pl. Legyen az üveg teljes térfogata Mö = 210 ml

az ital kezdeti térfogata M0 = 200 ml
az ital térfogata a mintavétel végén V/ = 100 ml 
a kezdeti koncentráció c0 = 5,0 g/1
ha a hőmérséklet 20 °C, akkor:

b20 = 1,08451

c 'i

ct -  1,08451lg ---  : -------------
5,0 0,08451

5,0-0.604 = 3,02 g/1.

lg
-  0,08451 • 100 + 1,08451 • 210
-  0,08451 • 200 + 1,08451 • 210
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A (8) egyenlet a b = 1 helyen nem számítható. A függvénynek ezen a ponton 
látszólagos, de megszüntethető szakadása van.

о
A L’Hospital-szabály segítségével a lim In -  kiszámítható.

b - 1  co
c

Itt nem részletezett számítások alapján In — értéke a h = 1 helyen
c0

V, -  Vfl
---------  , ami a példa számértékével c,-re 3,11 g/1 értékét ad.v ó.

Mialatt az italt a mérőtérbe szívatjuk, a széndioxid koncentráció a 8) egyen
let szerint folyamatosan csökken, ami módszeres hibát jelent.

A mérőtérbe kerülő minta átlag koncentrációját az integrál számítás közép
értékével becsülhetjük meg.

E célból alakítsuk át a 8) egyenletet a következőképpen:

m  -b )  v  + bVg'-ir.ir
c “  Cü [(1 -  b) V0+bVö|

(9)

mivel egy konkrét esetben cn; Vn; és Vö értéke állandó a könnyebb áttekinthetőség 
kedvéért az(l —b) V0 + bVökifejezést jelöljük K-val, ennek és az integrálszámítás 
középértéktételének a felhasználásával c átlag koncentráció a következőképpen 
fejezhető ki:

c
c0

v0

Vi

(1 -  b) V 
К

( 10)

с К '(1 -  b) V0 + bVö
1

1 -  b_ ( 1  -  b) v t + b \v 1 - 
b

Co V0 -  V, к к .

с К \ _ '(1 -  b) V, + bVö
1 -

1 “ b1 1
< о

1 < к .
A 11. egyenletből a példa adataival számolva c-ra 3,92 g/ 1-t kapunk, ami kb. 
22%-aI alacsonyabb az induló koncentrációnál.

A levezetés feltételezi, hogy a Henrry törvény által megszabott egyensúly 
minden időpillanatban beáll. Ez a feltétel, a mérések gyakorlati kivitelezésénél 
csak részben érvényesül és ez az oka annak, hogy a fenti elméleti számítás nem 
alkalmazható a módszer korrekciójaként.

Az egyensúly beállásának mértékét nemcsak a hőmérséklet és a kiszívatási 
idő, hanem a kiszívatásnál keletkező erős turbulencia és egyéb mechanikus hatá
sok, valamint a nyomáscsökkenéséből származó hajtóerő növekedés is befolyá
solja. így a mérési módszer elvi pontossága ellenére jelentős hibával rendelkezik, 
mert a mintavétel során a C02 koncentráció csökken, amit gyakorlati mérések is 
igazolnak.

A módszernél tapasztalt magas szórás értékekre is magyarázatot kapunk, 
ha meggondoljuk, hogy a mérőtérbekerülő italC02 koncentrációja (11 egyenlet) 
az előbb részletezett, gyakorlatilag ellenőrizhetetlen hatásokon kívül, a kivett 
minta mennyiségétől, sőt a kezdeti gáztérfogat nagyságától is függ, mely körül
mények palackonként változnak.



A javasolt másik vizsgálati módszer, melyet a szabványosított Török-fele- 
eljárás is alkalmaz, (5) -  a palack lehűtése óvatos felbontása, majd az aliquot 
minta atmoszferikus nyomásról történő átszívatása — ha a széndioxid koncentrá
ció jelentősen meghaladja a 3,0 g/l-t szintén módszeres hibát rejt magában.

A palack erős lehűtése és óvatos kinyitása után a folyadék felszínén gya
korlatilag 1 atm-ás parciális СО, nyomás uralkodik, mert а СО, gáz fajsúlya a 
levegőnél nagyobb. 2 C°-on, 1 atm nyomással kb. 3 g/1 СО, koncentráció tart 
egyensúlyt. 5,1 g/1 koncentrációval 2 C°-on már 1,9 atm. nyomás tartana egyen
súlyt, az ekkor jelentkező 0,9 atm. hajtóerő már elég jelentős ahhoz, hogy a minta 
beszívatásakor fellépő mechanikus hatások, az instabil állapotban levő rendszer 
felbomlását okozzák. Ennek következtében jelentős СО, veszteséggel kell szá
molni.

A mintavétel bizonytalansága és hibája ez esetben is meghaladja a mérési 
módszer hibáját, minek következtében a valóságosnál mindig alacsonyabb érté
keket mérünk.

Összefoglalva megállapítható, hogy nagy СО, tartalmú (4,0 g/1 felett) üdítő
italok esetében, a mintavétel technikai megoldatlansága miatt mind a Török-féle, 
mind pedig a Kristóf-féle módszer a valóságosnál alacsonyabb СО, mennyisége
ket mér.

Az említett probléma megoldásáig tehát a közvetlen Bourdon-csöves mód
szert megbízhatóbbnak tekinthetjük.
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СРАВНИВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УГЛЕКИСЛОТЫ 

Ш. Эксперде
Автор подчеркивает, что при испытании освежающих напитков с высо

ким содержанием углекислоты (высше 4,0 г/л) применением метода отсасыва
ния, наблюдается потеря СО,. Для оценки величины потери выводит теоре
тическую зависимость. Потерю определяемую на основании зависимости 
(прибл. 20%) удостоверяются также и сравнительными измерениями. П о
этому  необходимо считать более надежным методы измерения давления не
посредственно в бутылках на горловине, хотя их точность чрезвычайно- 
ограничена.

VERGLEICHUNG VON METHODEN ZUR GEHALTSBESTIMMUNG 
VON KOHLENDIOXID

S. Exter de

Die Arbeit weist darauf hin, dass bei der Untersuclumg von Erfrischungsge
tränken mit hohem Kohlendioxidgehalt (über 4,0 g/1) CO, Verluste auftreten. 
Zur Schätzung der Grösse des Verlustes wird ein theoretischer Zusammenhang 
abgeleitet. Der aufgrund dieses Zusammenhanges berechenbare Verlust wurde 
auch durch vergleichende Messungen bestätigt. Demzufolge scheinen die den 
Kopfdruck unmittelbar in der Flasche messenden Methoden zuverlässiger, 
obzwar ihre Genauigkeit stark begrenzt ist.
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COMPARISON OF METHODS FOR THE DETERMINATION 
OF CARBON DIOXIDE

S. Ext er de

It is pointed out that at the investigation of carbonated soft drinks with a 
high content of carbon dioxide (over 4.0 g/liter), losses of CO, occur during the 
sucking off procedure. A theoretical correlation was developed for estimating 
the value of this loss. The value of this loss (of about 20%) that can be calculated 
by means of the developed correlation was proved also by comparative measure
ments. Therefore the methods where the head pressure is measured directly 
int he flask must be considered to be more reliable even if their accuracy is 
strongly limited.

COMPARAISON DES METHODES DU DOSAGE DE LA TENEUR EN 
OXYDE CARBONIQUE 

S. Ext er de

L’auteur met en relief que lors de Panalyse des boissons rafraichissantes 
de teneur élevée en oxyde carbonique (au-dessus de 4,0 g/1) des pertes de CO, 
ont lieu, si Fon effectue les prélévements ä suction. II déduit une corrélation 
théorique pour l’estimation du taux des pertes. Les pertes (d’environ 20 p. c.) 
calculées ä partir de la corrélation se faisaient prouver aussi par des mesurages 
comparés, par conséquent, il faut consiclérer les méthodes mesurant la pression 
de tété directement dans la bouteille malgré leur exactitude limitée comme plus 
süres.
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A „Gyulai kolbászkrém” — prezerv mikrobiológiai állapotának 
alakulása a szavatossági időn belül

F E H É R  Z S U Z S A N N A
Fővárosi Állategészségügyi Állomás Hús- és Tejvizsgáló Felügyelőségének 

Húshigiéniai Labora tó riuma,  Budapest  
Érkezett: 1972. jú n iu s  28

A háztartások modernizálódása, a több szabad időre való törekvés, a turizmus 
eddig nem tapasztalt mérvű elterjedése az elmúlt évtizedben a korszerű és cél
szerű csomagolású élelmiszerkészítmények tömeges elterjedését és felhasználását 
hozta magával.

Hazánkban is egyre több, a fenti követelményeknek és a korszerű táplálko
zásbiológiai elveknek mindinkább megfelelő, túlnyomásos hőkezelés mellőzésével 
előállított, többnyire csupán sóval tartósított félkonzerv jellegű húsos élelmiszer, 
ún. prezerv kerül forgalomba. A tubusba zárt készítmények — főként egyszerű 
kezelhetőségük és célszerű mennyiségük miatt — igen kedveltek.

Egyik népszerű és keresett fajtájuk a „Gyulai kolbászkrém”, mely mérsékel
ten zsíros nyers füstölthúsból (füstölt tarjából), sóval-paprikával és egyéb fűsze
rekkel ízesítve, 50 g-os fémtubusokban kerül forgalomba. Mivel egyetlen üzem 
(Csemege Vállalat) gyártmányáról van szó, természetesen nincs sem országos, 
sem ágazati kötelező hatályú szabványa. Általános előírások tekintetében a 
MSZ— 1800 —71 sz. országos szabvány, „Tartósított élelmiszerek, általános 
műszaki előírások”, hatálya alá esik.

Tekintettel arra, hogy már bevezetett élelmicikkről van szó, amelynek 
ízhatása a kedvelt gyulai kolbászhoz hasonló, állandó és bővülő vevőköre pedig 
igényli gyártását, szükségesnek látszott a termék néhány alapvető értékmérő 
tulajdonságának meghatározása, melyek alapján fogyasztásra alkalmassága a 
forgalomba hozatal előtt elbírálható.

A Fővárosi Állategészségügyi Állomás Hús- és Tejvizsgáló Felügyelőségének 
Húshigiéniai Laboratóriumában három éven keresztül — 1969 január 1-től 
1971 december 31-ig — vizsgáltam a gyártási számok szerint beküldött tubusos 
készítményeket azzal a céllal, hogy egyértelmű, megbízható gyártástechnológiai 
házi szabvány kialakításához — mindenekelőtt egészségügyi biztonság szempont
jából — adatokat nyerjünk. A fenti időszakban összesen 258 minta került mikro
biológiai feldolgozásra, termelési számonként 3 — 3 db. Ezek közül kettőt azonnal, 
egyet pedig 24 órán át 37 °C-on végzett termosztátpróba után vettünk először 
vizsgálat alá. A beérkezett mintákat, amelyek 86 termelési sorozatból származ
tak, a szavatossági időn belül (melyet a gyártó — az említett szabvány 90 napos 
előírásától eltérően — a gyártási naptól kezdődő harminc napban adott meg) 
ismételten (szériánként öt-öt alkalommal) részletes mikrobiológiai analízisnek 
vetettük alá.

A mintákat a vizsgálat teljes tartama alatt — a szavatossági idő lejártáig — 
6-8°C-on hűtőszekrényben tároltuk.
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Minden készítményt megvizsgáltunk ételfertőző Salmonella genusba tartozó 
csírák, valamint ételmérgező -  koaguláz pozitív -  Staphylococcus pyogenes 
aureus haemolyticus baktérium jelenlétére. Meghatároztuk továbbá a coliform- 
és az enterococcus- számokat, az egy gramm vizsgálati anyagban foglalt penész
spórák és az anaerob spórás szulfitredukáló csírák (saprophyta clostridiumok) 
számát, végül pedig a mesophyl ( + 30 °C-on 48 óra alatt kinövő) összes élő, 
fejlődőképes csirák számát és ezek kvalitatív összetételét.

A mintákat minősítési kategóriákba soroltuk, melyek alapjául a coliform- 
számot vettük, míg a felsorolt egyéb csírák számát gyakorlatilag elhanyagolhat
tuk, mivel a vizsgálati adatokból kiderült, hogy a coliform-szám alakulása a döntő 
értékmérő a készítmények mikrobiológiai és higiéniai elbírálása szempontjából. 
Feltételezésünk helyessége egyértelműen kiderül, ha vizsgálati eredményeinket 
részleteiben áttekintjük.

A vizsgált 258 minta közül a szavatossági idő különböző szakaszaiban össze
sen 38 esett kifogás alá. Kifogásolási okként az esetek túlnyomó részében (37 
esetben) magas Grum-negatív aerob baktériumos szennyezettség — coliformok — 
szerepeltek és csak elhanyagolható százalékban (egy esetben) fekál szennye
ződést jelző anaerob bélclostridiumok és fekál stroptococcusok (enterococcusok). 
Ételfertőző salmonellák egyetlen esetben sem fordultak elő, még dúsítással ki
mutatható mennyiségben sem. Ételmérgező — hemolizálú és koaguláz-pozitív — 
Staphylococcus pyogenes aureus csírák mindössze hat mintából voltak kimutat
hatók, de minden alkalommal csak dúsító eljárással, ami gyakorlatilag 100/g 
alatti mennyiséget jelez és kivétel nélkül csak az ötödik feldolgozás alkalmával, 
tehát a szavatossági idő lejártakor. A készítményeket éppen ezért alapvetően a 
coliform-szám alapján minősítettük és az első vizsgálat eredményeként a követ
kező kategóriákba soroltuk: (1. táblázat).

7. táblázat

A coliform csírák száma

100/g alatt 100— 5000/g 5000/g felett

Nem termosztált minta  172 .. 1 ’ 0 36 26

Termosztált minta  . . . .86. . . 61 14 1 1
Összesen ......................25 8 . . . 171 50 37

k i f o g á s t a l a n TŰRHETŐ KIFOGÁSOLT

1. Kifogástalan az a készítmény, melyben grammonként 100 alatt van az 
induló coliform szám, összesen 171 minta.

2. Türlietőnek minősült és még forgalomba kerülhetett az a széria, ahol 
100 és 5000/g között volt (50 minta).

3. Kifogás alá esett az a gyártmány, összesen 37 minta, melyben az alap- 
vizsgálat alkalmával 5000 felett volt a coliform csirák grammonkénti 
mennyisége. Az ilyen széria forgalomba nem kerülhetett, tartalmát hő
kezelt húsos tészták töltelékeként használták fel.

A további vizsgálatok során, arról akartunk meggyőződni, hogy a szavatos
sági idő alatt miként változik a készítmények csíraszáma. Ekkor kiderült, hogy a 
kifogásolt (5000-cn felüli coliform-számú) készítményeket két csoportra oszthat
juk:

I. az 5000 és 10 000/g közötti és
II. a grammonkénti 10 000-en felüli coliform csírát tartalmazó készítmé- 

ményekre (1. ábra).
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Azokban a kolbászkrémekben, melyek az első csoportba tartoznak, a szava
tossági idő alatt a coliform-szám 1000/g alá csökkent. A másik csoportban ez a 
mutató a vizsgálat egész ideje alatt változatlanul 10 000/g felett maradt, tehát 
mindvégig kifogás alá esett. A párhuzamosan vizsgált, de eredetileg termosztáit 
minták a szavatossági idő alatt a nem termosztáltakhoz igen hasonlóan viselked
tek, azzal a megjegyzéssel, hogy ezeknél értékben kevéssel alacsonyabb volt 
mindvégig a coliform-szám.

A vizsgalatok során eddig két lényeges körülmény derült ki. Egyrészt, hogy a 
frissen vizsgált készítményekben talált coliform-szám azonos nagyságrenden 
belül általában többszöröse volt a termosztáit anyagban talált értékeknek (1. 
ábra); másrészt azok a kifogás alá eső készítmények, melyekben 5 000 és 10 000/g 
között volt az induló coliform-szám, a szavatossági idő lejártakor már csak 
1000/g alatti mennyiséget tartalmaztak. A 24 óráig termosztátban tartott min
tákban a csökkenés hamarabb, általában a tárolás 5. napjától, következett be.

A két körülményre magyarázatot a további vizsgálatok adhatnak de na
gyon valószínű, hogy a coliform csíráknak a szavatossági időn belül általában 
bekövetkező csökkenése egyfelől az eredeti víztartalom csökkenésének és a 
relatív sótartalom ezzel párhuzamos növekedésének — a víz és só arány eltolódá
sának —, másfelől a tubusokon belüli oxigénszegény viszonyoknak lehet a követ
kezménye. Az oxigénszegény környezetben végzett termosztálás ui. mint enyhe 
hőkezelés is felfogható, mely már induláskor meghiúsítja az eredetileg meglevő 
coliformok egy részének életképességét.

A tubusos prezervek mikrobiologiai-higiéniai standardjainak kialakításánál 
a fent leírt tapasztalataink előnyösen felhasználhatók lesznek és azokra a határ
értékek végleges kialakítása során támaszkodni lehet.
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Meggondolandó, hogy 5 000 és 10 000 /g közötti induló coliform-szám mel
lett nem volna-e célszerű a készítményt néhány (5-6) napos tárolás után újból 
megvizsgálni és az általunk észlelt coliform-szám csökkenés esetén kiadását 
engedélyezni.

ОБРАЗОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕЗЕРВ 
-  „КОЛБАСНЫХ КРЕМОВ ДЮЛАИ” В ПРЕДЕЛАХ ВРЕМЕНИ

ГАРАНЦИИ
Ж. Фэхер

Автор излагает результаты микробиологических исследовании прове
денных в течении трех лет на нативных презервных изделиях „колбасных 
кремов Дюлаи” в тубах. Создал три категории гигиенической оценки: совер
шенная, неплохая и плохая категория. У последних образцов число колиф- 
формных бактерий составляло высше 5000 на грамм продукта. Были выяс
нены три существенные у с л о в и я : воиервых: в образцах испытанных сразу 
еще в свежем состоянии без термостатпрования, число коли было высше, 
чем у термостатированных; во вторых, в продуктах получивших оценку, 
„плохая” в которых число микроб находилось ниже 10 000/г, до конца пе
риода гаранции число колиформ сократилось ниже 1000/г.

Автор считает возможным использовать результаты данных опытов при 
разработке стандартов микробиологической оценки вышеупомянутых про
дуктов.

GESTALTUNG DES MIKROBIOLOGISCHEN ZUSTANDES DER PRESER
VE: „GYULAER WURSTCRÉME” (GYULAI KOLBÁSZKRÉM) 

INNERHALB DER HAFTZEIT
Zs. Fehér

Die Verfasserin berichtet über das Resultat ihrer dreijährigen mikrobiolo
gischen Untersuchung der nativen, in Tuben gefüllten Preserve: Gyulaer Wurst- 
crémc. Sic stellte drei hygienische Kategorien auf: einwandfrei, ziemlich, bean
standet. In dieser letzteren betrug die Anzahl der Coliformen mehr als 5000/g. 
Zwei wichtige Umstände wurden dabei festgestellt.: einerseits war in den frischen, 
nicht thermostatierten, sofort untersuchten Präparaten die Coliform-Zahl höher, 
als in den thermostatierten, anderseits sank in beanstandeten Erzeugnissen 
mit einer Keimzahl unterhalb von 10.000/g bis ans Ende der Haftzeit die Coli
form-Zahl unter 1000/g.

Die Verfasserin hält ihre Erfahrungen bei der Ausarbeitung der mikro
biologischen Standardwerte des obigen Erzeugnisses für brauchbar.

CHANGES IN THE MICROBIOLOGICAL STATE OF PRESERVED 
’’SAUSAGE CREAM OF GYULA“ DURING THE GUARANTEE PERIOD-

Zs. Fehér
The results of microbiological investigations of the native preserved ’’Sausage 

cream of Gyula“ marketed in collapsible tubes carried out for three years arc 
given. Three groups of hygienic evaluation were formed: unobjectionable, acccp-
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table and objectionable samples. In the latter group the coliform number was 
over 5000/g. Two essential circumstances were observed: one one hand, in the 
samples examined freshly, instantaneously, without keeping them in the thermos
tat, the coliform numbers were lower than in those kept in thermostat, and, on the 
other hand, in the objectionable products with germ numbers below 10 000/g, 
the coliform numbers decreased below 1000/g at the end of the guarantee period. 
In the opinion of the author, his experiences are useful in developing the micro
biological standards of the examined product.

LES CHANGEMENTS DE L’ETAT MICROBIOLOG1QUE DE LA PRESERVE 
«CREME AUX SAUCISSONS GYULAI» PENDANT LA PERIODE DE

GARANTIE
Zs. Fehér

L’auteur décrit les résultats de l’étude microbiologique effectuée pendant 
trois ans sur la préserve native en tubes «creme aux saucissons Gyulai». Elle a 
défini trois categories hygiéniques: impeccable, tolerable et contestable. Dans la 
derniére le nombre des coliformes était au-dessus de 5000/g. Deux résultats 
éclatants sont ressortis de ce travail: d’une part, dans les preparations examinées 
sans thermostater, en ctat frais, le titre coliforme était plus élévé que dans cell 
qu’on avait thermostatées, d’autres part, cependant, dans les préparations con- 
testables a teneurs en germes au-dessous de 10.000/g le titre coliforme diminuait 
au-dessous de 1.000/g ä la fin de la périodc de garantie.

L’auteur est de Г avis que ccs experiences peuvent étre utilisées en établissant 
les normes microbiologiques de susdite preparation.
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Húskészítmények mikroflórájának vizsgálata Kubában
N I K O D É M U S Z  I S T V Á N  és M U N K A T Á R S A I *

M agyar Tudom ányos A kadém ia Kubai K u ta tó  Csoportja 
és a K ubai Tudom ányos A kadém ia Élelm iszerkém iai In tézete, H abana  (K uba)

Nemzetközi statisztikai adatok szerint az élelmiszerrel terjedő betegségek 
(ételfertőzések, ételmérgezések) mintegy 70 — 90%-át állati eredetű élelmiszerek 
terjesztik. (1). Ez könnyen érthető, hiszen az allati eredetű termékek fertőződ
hetnek magától a beteg, vagy kórokozó csíra ürítő állattól, ezenkívül emberi 
ürítőktől a készítés, ill. feldolgozás során, ezenkívül e termékek adottságai (ked
vező vegyi összetétel, 7 körüli pH) elősegítik az emberre kórokozó baktériumok 
elszaporodását. (2, 3, 4.)

A növényi eredetű élelmiszerek csak a feldolgozás során fertőződhetnek 
emberi kórokozókkal (a növénypatögen mikrobák emberre nem veszélyesek) 
s összetételük (viszonylag alacsony fehérjetartalom, alacsony pH) nem túlságosan 
kedvező az emberi kórokozók elszaporodására. (2, 3,4%).

Az állati eredetű élelmiszerek között nagy jelentősége van a húsnak és hús- 
készítményeknek, mert ezek viszik át leggyakrabban az élelmiszerártalmakat. 
Az élelmiszerártalmak megelőzése szempontjából ezeket kell a leginkább ellen
őrizni (5).

A forgalomban levő végtermékeken kívül ellenőrizni kell a gyártó üzemeket, 
hogy a gyártás közben bekövetkező higiénés hiányokat és az esetleges szennyező- 
dési lehetőségeket ki lehessen iktatni (6, 7, 8).

A hústermékek ellenőrzésére inár számos európai országban kidolgoztak 
élelmiszerbaktériológiai standardokat; Magyarországon a hús és hústermékek 
ellenőrzésére 3 különböző standard áll rendelkezésre, ezek a készítményeket az 
összcsíraszám és a E. coli szám alapján bírálják el. A vizsgálatok időpontjában 
Magyarországon a Polónyi féle táblázatok voltak érvényben, amelyeket az 
alábbiakban ismertetünk röviden, azzal a megjegyzéssel, hogy ha a terméke 
feltétlen kórokozó mikrobát (pl. Salmonella) tartalmaznak, vagy feltételes 
kórokozó baktériumot (pl. E. coli. Proteus Clostridium perfringens, Bacillus 
cereus) nagyobb mennyiségben (lCP/gramm) tartalmaznak és a készítmény csíra
apasztó eljárásnak nem vethető alá, akkor függetlenül a kapott bakteriológiai 
indextől, a termék emberi fogyasztásra nem alkalmas. (9).

* E duardo  O tero, M agalis Fernandez, C aridad Bravo, K ertész Im re és Lendvai Jenő .
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E standardokat lerövidítve az alábbiakban ismertetjük:

Termékek és minősítésük Összcsíraszám E. coli-szám

Sült vagy főtt húsok 1. sz.
(Készételek)
Kiváló minőségű 
Fogyasztásra alkalmatlan > 1,000,000

<100 <10
>  10,000

Főtt töltetékes árak 2. sz.
(u. n. vörösáruk)
Kiváló minőségű 
Fogyasztásra alkalmatlan

<5,000 
> 5,000,000

<10 
>  1,000

Fermentált tartósított árak 3. sz.
(szalámi, gyulai kolbász) 
Kiváló minőségű 
Fogyasztásra alkalmatlan

< 1,000 
>  1, 000,000 > 10,000

10

Vizsgálatainkat különböző kubai eredetű húskészítményekkel végeztük, 
amelyek a fentemlített mindhárom csoportba besorolhatók külön-külön.A 
mintákat részben mi magunk vettük üzemellenőrzés során (Hentesüzem Habana 
Vibora kerületében) részben a Kubai Egészségügyi Minisztérium egyik alkalma
zottja vette különböző éttermek ellenőrzése alkalmából. Az üzemben általában 
kifogásolni valót nem találtunk s az ott vett minták is jóminőségűek voltak. A 
beszállítás egy órán belül mindig megoldható volt. A minták feldolgozása az 
általunk életbeléptetett kubai-magyar módszerrel történt (10) meghatároztuk 1, 
az összes élőcsíraszámot, 2, a Coliform baktériumok számát, 3, a spórás baktériu
mok, 4, a penészgombák, 5, az élesztőgombák számát, feljegyeztük az anaerobok, 
a termofilspórások, feltételes kórokozó mikrobák jelenlétét és megkíséreltük 
kórokozó bélbaktériumok kimutatását szelenítes dúsítással és kioltással Mc. 
Conkey valamint SS-(Salmonclla-Shigella) táptalajra. Ereménycinkről az alábbiak
ban számolunk be, azzal a megjegyzéssel, hogy az értékeléstől — standardok 
híján — eltekintettünk s csupán a termékek egyes paramétereit adjuk meg.

1. Vagclaltluísgombóc húsból és szárított élesztőből (Croqueta, Krokett) 
29 sült krokettét vizsgáltunk meg, az adatokat az 1. táblázat mutatja.

Az eredmények azt mutatják, hogy a vagdalthúsminták, amelyek a készítés
kor megfelelő hőkezelést kaptak, bakteriológiailag jóminőségűek voltak, a spórák 
a hőkezelést túlélve viszont elszaporodtak s az összcsírát ezek képezték. 3 minta, 
amely magas összcsíraszámmal rendelkezett, a készítés és mintavétel között 
10 napig volt tárolva jégszekrényben (talán nem mindig) Bélbaktériumok a ter
mékekben nem voltak, itt kívánjuk megjegyezni, hogy az egyes paramétereknél 
nem voltak. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az egyes paramétereknél (az össz- 
csíra és spórások kivételével) a 102-nál kevesebb egyben azt is jelenti, hogy nem 
volt kimutatható. Penészgombákat 3, élesztőgombákat 4 mintában találtunk. 
Mikrococcusok (szőlőfürtszerűen elhelyezkedő, Gram-pozitív, Kataláz-pozitív 
apatogen kokkuszok) 10 mintában voltak jelen, tcjsavstrcptococcusok (Kataláz- 
negatív, agaron és véragaron gyengén, tejtartalmú táptalajon jobban növekvő, 
láncokban elhelyezkedő kokkuszok) 2. Clostridiumok 2 mintában voltak. Az 
utóbbiakat a gyors spóraképzés és a szénhidrátbontás hiánya alapján Cl. sporo- 
gencs-nck diagnosztizáltuk. E készítmények nagyrésze egyébként a hazai clő-
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7 . táblázat

Vagdalthúsminták mikroflórája.  (29. vizsgálat eredménye)

Vizsgálat
M ikrobák száma gram m onként

<  1 0 2 1 0 2-  1 0 3 1 0 3-  1 0 « 104- 105 105- 1 0 « >  1 0 «

összcsíraszám m intánként 9 9 8 0 2 1

Coliszám m intánként ........... 29 0 0 0 0 0

Spórások száma m intánként 1 2 7 8 0 2 0

Penészszám m intánként 26 3 0 0 0 0

Élesztószám m intánként 25 2 2 0 0 0

Egyéb kimutatható mikrobák
Mikróbafaj M inták száma

Micrococcus 1 0

Tejsavstreptococcus 2

Clostridiumok 2

2. táblázat
Párizsi felvágott (Jam onada embutida)  minták mikrof lórája  

(18 vizsgálat eredménye)

Vizsgálat
M ikrobák száma gram m onként

<  1 0 2 1 0 2-  1 0 3 1 0 3-  1 0 1 101- 105 103- 106 >  066 Megj.

Összcsíraszám
m intánként 0 1 2 4 0 1 1

Coliszám m intánként 9 4 5 0 0 0

Spórások száma 
m intánként 9 1 2 0 0 0 6  m inta 

neg.

Penészszám m intaként 1 1 3 2 1 1 0

Élesztőszám m intaként 8 2 2 3 3 0

Egyéb kimutatható miki óbák

Mikróbafaj

Micrococcus
Staphylococcus
Sarcina
Tejsavstreptococcus
Corynebacterium
Clostridium

M inták száma

18
4
2
8
1
1

írásoknak is megfelelt, pontos összehasonlítást végezni az eltérő metodikák 
miatt nem célszerű.

7 nyers vagdalthúsmintát vizsgáltunk, ezek érthető okokból erősen szeny- 
nyezettek voltak; 6 esetben az összcsíraszámok 101 — lCF’/gramm között voltak, 
1 esetben pedig meghaladták a ÍO11/gramm nagyságrendet. Mikroflórájukat főleg
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Micrococcusok és bélbaktériumok alkották; Salmonellák nem voltak ezekből 
sem kimutathatók.

34 felvágottat (18 párizsi-ra hasonlító terméket spanyol nevén jamonada 
embutida és 16 sonkaszalámit (jamonada prensada) vizsgáltunk, az eredmé
nyeket a 2. és 3. táblázat mutatja.

3. táblázat
Sonkasza lámi (jam onada prensada) min ták mikroflórája  

(16 vizsgálat eredménye)

<  1 0 2 o г о 1 0 3-  1 0 1 101- 105 105- 100 > - 1 0 0

összcsíraszám m intánként 0 1 6 6 2 1

Coliszám m intánként 1 2 2 1 1 0 0

Spórái száma m intánként 8 6 1 1 0 0

Penészszám m intánként 15 1 0 0 0 0

Éiesztőszám m intánként 14 2 0 0 0 0

Egyéb kimutatható mikrobák

M ikróbafaj M inták szátr.a

Micrococcus 16
Staphylococcus 4
Neisseria 2

Tejsavstreptococcus 4
Clostridium 2

A 2. táblázatból látható, hogy c termékek összescsíraszáma az esetek több
ségében (11 minta) meghaladta a grammonkénti 100 000-res nagyságrendet, 
elsősorban Micrococcus-ok voltak a mintákban s ezek alkották a csíraszámot. 
Bélbaktériumok (E. coli) 9 mintában voltak, 5-ben 1 000 és 10 000/g 4-ben 100 és 
1000/g között. Spórás baktériumok (B. megaterium, B. subtilis) 12 mintából 
nőttek ki, penészgombák 7, élesztőgombák 10 mintában voltak, 2 ill. 6 mintában 
10 000-nél nagyobb mennyiségben. 4. mintában találtunk koaguláz-pozitív 
Staphylococcus aureus haemolyticust, igaz, hogy 102/g nagyságrendben. 8 mintá
ban Streptococcus Iactis-t találtunk, Clostridium és Corynebacterium 1 -1  
Sarcina 2 tenyészetben volt található. E termékek közül 11 a hazai standard 
alapján is kifogásolható volt.

A 16 sonkaszalámi minta közül (3. táblázat) kevesebb volt magas csíra
számmal, 3-nak volt a száma nagyobb, mint 105/g. A flóra túlnyomó többségét 
ez alkalommal is Micrococcus-ok alkották, amelyek minden anyagban jelen- 
voltak. Bélbaktériumok 4, spórások 8, penészgombák (Aspergillus, Penicillinül) 
1, élesztőgombák 2 mintából nőttek ki, a bélbaktériumok és a spórások 2 - 2  
mintában fordultak elő 1000-nél magasabb számban. Patogen Staphylococcus- 
okat 4 minta tartalmazott lCP-lCP/g között. 2 mintában voltak Neisseriák 
(Gram, negatív kokkuszok).

Ezen utóbbi termékek jobbnak bizonyultak az előbbieknél, melyek eseté
ben kiderült, hogy sokáig tárolták azokat, feltehetőleg nem mindig jégen. Ezek 
közül néhány minta szaga és íze kissé állott volt, de nem romlott és a kóstolók 
nem betegedtek meg.
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A többi terméket, mivel közülük kevesebbet vizsgáltunk, csak röviden 
említjük meg. 5 virstliminta (Perro caliente = ,,Hot dog”) összes élőcsíraszáma 
103 — 10° között változott; 3 mintáé volt magasabb, mint 100 000/gramm. Ezek
ben a spórások és az élesztőgombák száma meghaladta a 10 000/gramm nagy
ságrendet. Valamennyi minta flórájának jelentős részét Micrococcus-ok alkották. 
Megjegyezni kívánjuk, hogy e termékeket nyers állapotnan sohasem fogyasztják 
hanem újrasütve két piritóskenyér között. Ez a szokás nemcsak Kubában van 
meg, hanem az Északamerikai Egyesült Államokban, amint az angol név mu
tatja; ugyanezt tapasztaltuk Mexikóban s értesülésünk szerint így van Argen
tínában, Chilében és Guatemalában.

7 vizsgált Mortadella minta egyöntetűen magas összcsíraszámot mutatott 
(10rVg körül), a flóra jelentős részét ez esetben is Micrococcusok képezték; 3 min
tában Coüform baktériumok, 4 mintában élesztőgombák (elsősorban Torulák, 
mint a többi eddigi mintában is) nőttek ki a megfelelő táptalajokon. A minták
ban viszonylag magas (103—101) volt a spórás baktériumok száma s 1 mintából 
Staphylococcus aureus haemolyticus nőtt ki 300/g mennyiségben.

6 „butifarra” (krinolinhoz hasonló készítmény) minta közül 1-nek a csíra
száma meghaladta a milliós nagyságrendet, a többi csíraszáma 100 000 körül 
volt. Az előbb említett mintában a bélbaktériumok és a spórás baktériumok 
száma is az átlagnál magasabb volt (10 000/g). Valamennyi termék flórájában a 
Micrococcusok voltak többségben.

5 szárazkolbász (choriz espanol) minta csíraszáma egyöntetűen meghaladta 
10G/g értéket, e mintákban a Coliform baktériumok száma is emelkedett volt 
(10'/g). 1-ből Staphylococcus aureus nőtt ki 200/g mennyiségben. A flórának 
nagyrészét Tejsavstreptococcusok képezték, de valamennyiben előfordultak 
Micrococcusok is. Feltehetően e minták érési folyamata még a vizsgálat időpont
jában nem fejeződött be s a magas csíraszámok ennek tulajdoníthatók, az érési 
folyamat befejezésekor a mikrobák jelentős része elpusztul.

Az egyik gyáregység kérésére megvizsgáltunk 3 bontatlan felvágottrúd min
tát. E termékeket Brucellózis miatt levágott szarvasmarhák húsából készítették 
s szakaszosan (három egymást követő napon 90°-on 60 percig) fertőtlenítették. 
A kérés elsősorban a Brucellák jelenlétének megállapítására vonatkozott s 
amellett megkértek általános bakteriológiai vizsgálat elvégzésére is. A minták 
belseje jóformán steril volt: 2-ben volt 20 —30 spórás, a termékek külsején penész
gombák voltak kimutathatók. Feltehetőleg a készítmények olyan hőkezelést 
kaptak, ami elegendő volt a vegetatív baktériumok biztos elpusztítására így 
a Brucellák sem élhették a hőkezelést túl. E mintákat szobahőn, ill. jégszekrényben 
tároltuk s 2, ill. 4 hét múlva a vizsgálatokat megismételtük. A minták belsejében 
ezután sem találtunk vegetatív alakokat, a minták külsején viszont a penész
gombák szobahőn már 2 héten belül, jégszekrényben 4 hét alatt olyan mértékben 
elszaporodtak, hogy a termékek szabad szemmel láthatóan penészesek voltak.

A fentieken kívül megvizsgáltunk 4 — 4 magyar gyártmányú szalámi és 
gyulai kolbász mintát. E mintákat a Magyar Nagykövetség hozatta Kubában 
dolgozó állampolgárai részére s a nem megfelelő szállítás miatt (nem hűtőtérben 
történt a szállítás), valamint a Kubában elvégzett ugyancsak nem megfelelő 
tárolás miatt a minták érzékszervi tulajdonságai kedvezőtlen irányban megvál
toztak. Mind a szalámi, mind a kolbászminták szaga enyhén avas volt, állaguk a 
szokottnál keményebb s zsírkiolvadást lehetett a metszéslapokon látni. Meg 
kívánjuk jegyezni, hogy az ilyen típusú mintákat a trópuson jégszekrényben 
kell tartani, a mérsékelt égövi országokban így hazánkban is viszont a fermentált 
hústermékek a legjobban szobahőmérsékleten tárolhatók.

A 4 szalámi minta összcsíraszáma 80 030- 120 000 között volt grammon
ként, tehát az esetleges hibahatárokat tekintetbe véve 105/g körül. Valamennyi
ben volt kevésszámú (10-— 103/g) spórás, viszont a flóra csaknem túlnyomó részét
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Micrococcusok képezték, más mikroba nem volt belőlük kimutatható. A Micro
coccus- tenyészeteknek a szaga megegyezett a szalámi szagával, tehát a fent- 
említett elváltozásokért e baktériumok voltak felelősek. Mind a Micrococcus 
tenyészetekkel, mind a szalámi kivonattal állatoltást végeztünk; az intraperito- 
neálisan oltott 10— 10 egér semmiféle reakciót az oltás következtében nem muta
tott, tehát a Micrococcusok nem bizonyultak kórokozónak.

A 4 gyulaikolbász minta csíraszáma a hibahatáron belül megegyezett a 
szalámik számával (60 000—100 000 grammonként) s mikroflóra összetétele 
lényegileg megegyezett az előző mintákéval. Egyébként nincs arról tudomásunk, 
hogy a vizsgált mintákkal azonos tételek fogyasztása a Kubában kinttartozkodó 
magyarok között megbetegedéseket okozott volna.

Még 1 gyulai kolbászt vizsgáltunk egy magyar beküldő kérésére. A minta 
külseje szabad szemmel láthatóan penészes volt, viszont a belsejében élő mikroba 
nem volt kimutatható.

Eredmények megbeszélése
Összesen 105 különféle húskészítményt (tartósított termék, felvágottáru, 

sült hústermék) vizsgáltunk meg a Havannában kidolgozott magyar-kubai bak
teriológiai élelmiszervizsgálati eljárással. A kapott eredményeket értékelni 
majdnem lehetetlen, egyrészt a minták alacsony száma, másrészt a standardok 
hiánya miatt. Megállapíthattuk, hogy a sült hústermékek (vagdalthús) a hazai 
előírások szerint is megfelelt volna a követelményeknek, a különböző vörösáruk 
adataiban nagy különbségek tapasztalhatók. Általában a nagy csíraszámok 
esetén ki tudtuk deríteni, hogy a mintát a vizsgálat előtt nem megfelelően tárol
ták. A minták flórájának jelentős részét mikrococcusok alkották s ezek voltak 
felelősek a néhány esetben tapasztalt szag és ízváltozásokért, a termékek maguk 
nem voltak sem romlottnak, sem veszélyesnek minősíthetők.

Több készítményben, különösen a fermentált kolbászmintákban Strepto
coccus lactis fordult elő. A különböző termékekben bélbaktériumokat is találtunk, 
elsősorban a nyers termékekben. Majdnem minden típusú készítményben aerob 
spórás baktériumok voltak találhatók, Clostridiumokat viszonylag ritkán te
nyésztettünk ki. Ugyancsak a ritka leletek közé tartoztak Sarcinák, Neisseriák; 
1 készítményben volt Corynebacterium.

Pathogen Staphylococcusok 6 mintából voltak kimutathatók általában 10-/g 
nagyságrendben; ilyen mennyiségben nem tulajdonítunk nekik kórokozó jelentő
séget.

Munkánk fontossága abban rejlik, hogy hozzákezdtíink a hústermékek 
bakteriológiai ellenőrzéséhez. Standardok kidolgozására természetesen jóval 
több vizsgálatra van szükség.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ МЯСА В КУБЕ 
И. Никодемус и сотрудники

Авторы испытали 105 видов мясных изделий (96 кубанского и 9 венгер
ского производства) с точки зрения оценки их бактериологической чистоты.

Из вышеупомянутых изделий качество фрикаделек из рубленного мяса 
вообще считали приемлимым, бактериологические показатели разных кол
басных изделий и ферментативных мясных изделий показали большие рас
хождения (напр. число всех микроб 103-1 0 G /г) Причиной высшего числа 
.микроб являлись несоответствующие условия хранения.

UNTERSUCHUNG DER MIKROFLORA VON FLEISCHERZEUGNISSEN
IN CUBA

1. Nikodemusz und Mitarbeiter

Die Verfasser untersuchten 105 Fleischwaren (96 in Cuba und 9 in Ungarn 
verfertigt) von dem Standpunkte der bakteriologischen Reinheit: Die faschierten 
Knödel waren im allgemeinen von annehmbarer Qualität; die verschiedenen 
bakteriologischen Kennzahlen aufgeschnittener und fermentierter Erzeugnisse 
wiesen eine grosse Streuung auf, (z. B. die Gesamtkeimzahl war zwischen 103 — 
10G/g). Als Ursache der hohen Keimzahlen erwies sich hauptsächlich die unbe
friedigende Lagerung.

INVESTIGATION OF THE MICROFLORA OF MEAT PRODUCTS IN CUBA
I. Nikodemusz et at.

105 varieties of meat products (96 Cuban and 9 Hungarian products) were 
investigated from the aspect of bacteriological purity. Of the examined products 
the quality of the balls of chopped meat was in general acceptable whereas the 
bacteriological indexes of sausages and fermented meat products exhibited great 
scattering (e. g. total germ counts from 103 to 10° per gram). The observed high 
germ counts were generally due to unsuitable storage conditions.

L’EXAMEN DE LA MICROFLORE DES PRODUITS CARNES Á CUBA 
/. Nikodemusz et cotlaborateurs

Les auteurs on examiné, du point de vue de la pureté microbiologique, 105 
produits carnés (dönt 96 de production cubaine et 9 de production hongroise). 
Panni les produits les boules de viande hachée étaient, en général, de qualité 
acceptable, les indices bactériologiques des produits carnés fermentés et de 
charcuterie montraient, cependant, de déviations considérables (p. e. germes to- 
eaux entre 103 et 10G par gramme). La cause des nombres de germes élevés était, 
tn général, l’entreposage inapproprié.
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Az új szikvíz szabvány (MSZ 8808-72)
к O T T Á S Z J Ó Z S E F

Fővárosi Éleim iszcrellenörzö és Vegyvizsgáló Intézet, B udapest

1959-ben jelent meg az MSZ 8808 Szikvíz, Széndioxiddal telített ásványvíz, 
és szénsavas ívóvíz szabvány, mely felölelte mindazokat a követelményeket 
melyeket a szikvízre vonatkozó rendelkezések előírtak. A szabványosítás irány
elveinek megfelelően a szabvány először 1962-ben, majd most 1972-ben került 
átdolgozásra.

Az új szabvány alkotásakor tekintetbe vették a gyártástechnológiai, minő
ségi, csomagolási, szállítási stb. különbségeket, melyek a ,,szikvíz”, ,,szénsavval 
telített ásványvíz” és a „szénsavas ivóvíz” között mutatkoznak, s ezért az 
ásványvíztől különválasztva a két fogyasztásra kerülő vizet elkülönítve tárgyal
ják: vagyis az MSZ 8808 — 72 szabvány tárgya csak a szikvíz („szódavíz”), mely 
szifonfejes palackban (MSZ 8078) illetve tartályban (ballon, MSZ 10138/2) kerül
het forgalomba, vagy helyszínen szaturálókészülékkel készült (kimért szikvíz).

Már az első szikvíz szabvány megjelenésekor rámutattunk azokra a nehéz
ségekre, hátrányos korszerűtlen követelményekre, (1) melyek a szikvízgyártás 
fejlődésének határt szabnak (nagy palacksúly, nehézkes tisztítás, stb.), mégis 
több mint egy évtized elmúltával is a szifonfejes palackban történő forgalomba- 
bozatal szükségessége az ellátási körülmények kielégítése miatt változatlanul 
fennáll.

Jelenleg is az országban mintegy 3000 szikvíztöltő üzemel, melyek a lakosság 
ivóvíz ellátását biztosítják.

Az italgyártás fejlődésével a legnagyobb magyar termelőüzem, a Főváros 
Ásványvíz és Jégipari Vállalat a Főváros területén működő 21 szikvíztöltő telepe 
közül már csak egyet üzemeltet, és a közeljövőben ez is beszünteti működését: a 
„FÁJIV” teljes mértékben áttér a kengyelzárral vagy koronadugóval lezárt 
palackok — „szénsavval telített ásványvíz” forgalombahozatalára. A „fővárosi 
szikvízipar” hasonló változáson esik át, fejlődik, korszerűsödik, mint az üdítőital 
ipar a nagy szénsavnyomású italok (cola-italok stb.) forgalomba hozatalánál. 
Áz akadályok is azonosak: új, nagy-nyomásbíró üvegeket kell gyártani az üveg
iparnak és olyan koronadugó gyártásáról kell gondoskodni, mely nagyobb szén
savtartalom biztosítását teszi lehetővé. Ezen feltételek biztosítása az üdítőitaloknál 
új termékfajta (4 atm. szénsavnyomás feletti) gyártását és forgalmazását ered
ményezte (2). Mivel a jelenlegi technológiai adottságok mellett az egész ország 
ellátását a FÁJIV (ill. néhány egyéb vállalat) nem tudja biztosítani, feltétlen 
szükség van az MSZ 8808 Szikvíz szabvány szerinti termék előállítására.

Az új termékszabvány azonban figyelembe veszi az eltelt 10 év alatt bekövet
kezett technológiai fejlődést és az alábbi lényeges változtatásokat lépteti életbe:
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Táblázat COo tartalom meghatáro-

Nyomás a lt.

0 ,5
6
7
8 
9

1,01
2
3
4
5
6
7
8 
9

2,0
1
2
3
4
5
6
7
8 
9

3 .0  
1
2
3
4
5
6
7
8 
9

4 .0  
1 
2
3
4
5
6
7
8 
9

5 .0  
2 
4  
6 
8

6.0 
2 
4  
6 
8

7 ,0
2
4
6

Hőmérséklet C°

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

5,15 4,91 4,68 4,48 4,29 4,11 3,96 3,80 3,68 3,58 3,40
5,48 5,20 5,00 4,75 4,55 4,38 4,20 4,05 3,90 3,77 3,60
5, SO 5,50 5,20 5,00 4,75 4,55 4,38 4,20 4,05 3,90 3,77
6 , 0 0 5,80 5,50 5,20 5,00 4,75 4,55 4,38 4,20 4,05 3,90
6 , 2 2 6,08 5,80 5,50 5,20 5,00 4,75 4,55 4,3S 4,30 4,05
6,38 6 , 2 2 6,08 5,80 5,50 5,20 5,00 4,75 4,55 4,38 4,20
7,00 6,38 6 , 2 2 6,08 5,80 5,50 5,20 5,00 4,75 4,55 4,38
7,20 7,00 6,38 6 , 2 2 6,08 5,80 5,50 5,20 5,00 4,75 4,55
7,34 7,18 7,00 6,64 6,40 6 , 1 0 5,S8 5,70 5,45 5,28 5,03
8 , 0 0 7,66 7,00 6,96 6,62 6,38 6 , 1 0 5,90 5,70 5,50 5,28
8,30 7,90 7,58 7,20 6,90 6,60 6,40 6,18 5,90 5,70 5,48
8,60 8 , 2 0 7,80 7,50 7,20 6,90 6,60 6,40 6 , 1 0 5,90 5,70
8,90 S,50 8 , 1 0 7,80 7,45 7,08 6,85 6,60 6,35 6,15 5,88
9,25 8,80 8,40 8 , 0 0 7,75 7,40 7,08 6 , SO 6,55 6,35 6 , 1 0

9,50 9,10 8,70 8,25 7,95 7,60 7,30 7,00 6,75 6,60 6,30
9,90 9,40 8,95 8,58 8 , 2 0 7,85 7,60 7,30 7,00 6,78 6,55

10,15 9,65 9,20 8,80 S,40 S,10 7,80 7,50 7,20 6,90 6,60
10,40 9,90 9,50 9,10 8,70 8,30 8 , 0 0 7,70 7,40 7,20 6,90
10,75 10,25 9,90 9,36 8,90 S,60 8,30 7,90 7,60 7,40 7,10
11,55 10,50 1 0 , 0 0 9,80 9,20 8,80 8,50 8 , IS 7,88 7,58 7,30
11,40 10,80 10,25 9,95 9,40 9,00 S,70 8,40 S,05 7,78 7,50
11,70 1 1 , 2 0 10,60 1 0 , 1 0 9,80 9,40 9,00 8,65 8,35 8 , 0 0 7,75
1 2 , 0 0 11,50 10,90 10,4 1 0 , 0 9,60 9,20 8,90 8,50 8,25 7,90
12,30 11,70 1 1 , 2 0 10,70 10,3 9,80 9,40 9,10 8,80 8,50 8 , 1 0

12,60 1 2 , 0 0 11,50 1 1 , 0 10,5 1 0 , 1 9,70 9,30 8,95 8,60 8,30
12,90 12,30 1 1,70 11,3 10,7 10,4 1 0 , 0 9,60 9,20 8,85 8,55
13,20 12,60 1 2 , 0 0 11,5 1 1 , 2 1 0 , 6 1 0 , 2 9,80 9,40 9,05 8,70
13,50 12,80 12,30 1 1,70 11,3 1 0 , 8 10,4 1 0 , 0 9,60 9,25 8,90
13,80 13,20 12,50 1 2 , 0 0 11,5 1 1 , 0 1 0 , 6 10,3 9,90 9,50 9,10
14,20 13,50 12,80 12,4 11,7 11,3 10,9 10,4 1 0 , 0 9,65 9,25
14,50 13,70 13,10

13,40
13,60
14,00

12,50
1 2 , 8

13,0
13.4
13.5 
13,8

1 2 , 0

1 2 , 2

12.5
12.7 
13,0 
13,2
13.5
13.7

11.5
11.7 
1 2 , 0  

1 2 , 2

12.5
12.7 
13,0 
13,2
13.5
13.6
13.8

—

1 1 , 0

11.3
11.5
11.7 
1 2 , 0

12.3
12.5
12.7 
12,9 
13,1
13.3
13.6 
13,S 
14,0

—

1 0 , 6  

1 1 , 0  

1 1 , 0

11.3
11.5 
1 1 , 8  

1 2 , 0  

1 2 , 2

12.4
1 2 . 6

12.7 
13,1 
13,3
13.5
13.7 
13,9

1 0 , 2

10.5
1 0 . 6

10.9 
1 1 , 1

11.4
11.5 
1 1,7
11.9 
1 2 , 1
12.4
1 2 . 6

12.9 
13,0
13.2
13.4 
13,8
14.2

9,80
1 0 , 0

10.3
10.5
10.7
10.9 
1 1 , 2  

1 1 , 0

11.5
1 1 . 6

11.9 
1 2 , 1

12.3 
12,5
12.7
12.9
13.4
13.7 
14,2

9,50
9,70
9,90

1 0 , 1

10.3
10.5
10.7 
10,9 
1 1 , 1

11.3
11.4
1 1 . 6

1 1 . 8  

1 2 , 0  

1 2 , 2

12.4 
1 2 , 8
13.2
13.5
14.0
14.4
14.7
15.1
15.5
15.8
16.3
16.6 
17,0 
17,5
17.8
18.2



7. táblázat

zásához tenzióm érés alapján

Hőm érséklet C°

1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 1 2 2 23 24 25

3,28 3,15 3,02 2,92 2,82 2,73 2,65 2,57 2,49 2,41 2,35 2,28 2 , 2 1 2,15
3,48 3,35 3,22 3,11 3,01 2,92 2,82 2,73 2,65 2,58 2,51 2,42 2,26 2,28
3,60 3,48 3,35 3,22 3,11 3,01 2,92 2,82 2,73 2,65 2,58 2,51 2,42 2,36
3,77 3,60 3,48 3,35 3,22 3,1 1 3,01 2,92 2,82 2,73 2,65 2,58 2,51 2,42
3,90 3,77 3,60 3,48 3,35 3,22 3,11 3,01 2,92 2,82 2,73 2,65 2,58 2,51
4,05 3,90 3,77 3,60 3,48 3,35 3,22 3,1 1 3,01 2,92 2,82 2,73 2,65 2,58
4,20 4,05 3,90 3,77 3,60 3,48 3,35 3,22 3,11 3,01 2,92 2,82 2,73 2,65
4,38 4,20 4,05 3,90 3,77 3,60 3,48 3,35 3,22 3,11 3,01 2,92 2,82 2,73
4,90 4,68 4,51 4,38 4,20 4, OS 3,96 3,84 3,73 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20
5,10 4,90 4,72 4,58 4,40 4,28 4,10 4,00 3,88 3,76 3,62 3,53 3,45 3,35
5,30 5,08 4,90 4,75 4,60 4,45 4,30 4,15 4,05 3,90 3,78 3,70 3,60 3,48
5,50 5,28 5,08 4,90 4,75 4,60 4,45 4,30 4,15 4,05 3,92 3,80 3,70 3,60
5,65 5,48 5,28 5,10 4,92 4,75 4,60 4,45 4,30 4,20 4,08 3,95 3,75 3,75
5,85 5,65 5,45 5,30 5,OS 4,90 4,78 4,60 4,45 4,32 4,20 4,10 3,98 3,88
6,08 5,83 5,60 5,45 5,28 5,10 4,90 4,75 4,62 4,50 4,35 4,22 4,10 3,98
6,25 6 , 0 0 5,83 5,65 5,42 5,27 5,08 4,92 4,78 4,62 4,50 4,38 4,26 4,12
6,40 6 , 2 0 6 , 0 0 5, S0 5,58 5,40 5,20 5,08 4,90 4,76 4,60 4,4S 4,38 4,24
6,64 6,38 6,18 5,98 5,78 5,55 5,38 5,20 5,08 4,90 4,65 4,50 4,38 4,30
6,80 6,60 6,28 6,08 5,92 5,72 5,60 5,40 5,20 5,05 4,92 4,78 4,62 4,50
7,05 6,80 6,58 6,35 6 , 1 0 5,90 5,70 5,55 5,38 5,20 5,04 4,90 4,70 4,60
7,25 6,95 6,70 6,50 6,30 6,08 5,83 5,70 5,50 5,35 5,20 5,05 4,90 4,75
7,45 7,18 6,95 6,65 6,40 6,25 6,05 5,83 5,68 5,50 5,35 5,20 5,05 4,90
5,60 7,40 7,10 6,90 6,60 6,40 6 , 2 0 6 , 0 2 5,82 5,65 5,50 5,32 5,15 5,05
7,80 7,50 7,30 7,05 6,80 6,60 6,38 6,18 5,98 5,70 5,62 5,45 5,30 5,15
8 , 0 0 7,75 7,45 7,15 6,90 6,75 6,50 6,25 6 , 1 0 5,95 5,75 5,60 5,40 5,28
8 , 2 0 7,90 7,60 7,40 7,10 6,90 6,70 6,50 6,30 6 , 1 0 5,90 5,70 5,55 5,40
8,40 8 , 1 0 7,80 7,55 7,30 7,10 6,85 6,60 6,45 6,25 6,05 5,85 5,70 5,55
8,58 8,28 8 , 0 0 7,75 7,50 7,25 7,00 6,80 6,50 6,40 6 , 2 0 6 , 0 0 5,80 5,40
8,80 8,45 8 , 1 0 7,90 7,60 7,40 7,10 6,85 6,70 6,45 6,30 6 , 1 0 5,95 5,70
8,90 8,60 8,40 8 , 1 0 7,80 7,50 7,30 7,10 6,85 6,65 6,40 6,30 6 , 1 0 5,90
9,20 8,80 8,50 8 , 2 0 7,95 7,75 7,45 7,25 7,00 6,80 6,60 6,40 6 , 2 0 6,05
9,40 9,00 8,70 8,40 8 , 1 0 7,90 7,60 7,40 7,20 6,90 6,70 6,50 6,30 6,15
9,50 9,20 8,90 8,60 8,30 8 , 0 0 7,75 7,50 7,25 7,05 6,90 6,65 6,46 6,30
9,75 9,40 9,05 8,80 8,45 8 , 2 0 7,90 7,70 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40

1 0 , 0 9,70 9,30 9,00 8,70 8,40 8 , 1 0 7,S0 7,60 7,40 7,20 6,90 6,70 6,50
1 0 , 1 9,70 9,40 9,10 8,80 8,50 8 , 2 0 8 , 0 0 7,75 7,50 7,30 7,10 6,90 6,70
10,3 9,90 9,60 9,30 8,90 8,60 8,40 8 , 1 0 7,90 7,60 7,40 7,20 7,00 6,80
10,5 1 0 , 1 9,80 9,40 9,10 8,80 8,50 8,30 8 , 0 0 7,75 7,55 7,30 7,10 6,90
10,7 10,3 9,90 9,60 9,30 8,95 8,70 8,15 8,15 7,90 7,70 7,50 7,30 7,10
10,9 10,5 1 0 , 1 9,75 9,40 9,10 8,90 8,60 8,30 8 , 0 0 7,80 7,60 7,40 7,20
1 1 , 0 1 0 , 6 1 0 , 2 9,90 9,70 9,30 9,00 8,70 8,40 8,15 7,95 7,70 7,50 7,30
1 1 , 2 10,7 10,4 1 0 , 1 9,70 9,40 9,10 8,85 8,60 8,30 8,05 7,80 7,60 7,40
11,4 1 1 , 0 1 0 , 6 10,3 10,9 9,60 9,30 9,00 8,70 8,50 8 , 2 0 7,95 7,70 7,55
1 1 , 6 1 1 , 2 1 0 , 8 10,4 1 0 , 1 9, SO 9,50 9,20 8,90 8,60 8,35 8 , 1 0 7,90 7,60
1 1 , 8 11,4 1 1 , 0 1 0 , 6 10,3 1 0 , 0 9,65 9,35 9,05 8,75 8,50 8 , 2 0 8 , 0 0 7,80
1 2 , 0 1 1,5 1 1 , 1 10,7 10,4 1 0 , 1 9,75 9,40 9,15 8,90 8,60 8,40 8 , 1 0 7,90
12,4 1 1,9 11,5 1 1 , 1 10,7 10,4 1 0 , 1 9,80 9,50 9,10 8,90 8,60 8,40 8 , 2 0
12,7 12,3 1 1 , 8 1 1,4 1 1 , 0 1 0 , 6 10,3 1 0 , 0 9,70 9,40 9,10 8,90 8,60 8,40
13,1 1 2 , 6 1 2 , 2 1 1 , 8 1 1,4 1 1 , 0 10,7 10,3 1 0 , 0 9,70 9,40 9,10 8,90 8,70
13,5 13,0 12,5 1 2 , 1 11,7 11,3 1 1 , 0 10,7 10,4 1 0 , 0 9,70 9,40 9,10 8,90
13,8 13,4 12,9 12,4 1 2 , 0 1 1 , 6 1 1,3 10,9 10,5 1 0 , 2 9,90 9,60 9,40 9,15
14,2 13,6 13,1 12,7 12,3 11,9 1 1,5 1 1 , 1 10,7 10,5 1 0 , 2 9,90 9,60 9,35
14,6 14,0 13,5 13,1 1 2 , 6 12,3 1 1,9 11,4 1 1 , 1 10,7 10,4 1 0  2 1 0 , 0 9,70
15,0 14,5 13,8 13,4 13,0 1 2 , 6 1 2 , 2 1 1 , 8 11,4 1 1 , 0 10,7 10,4 1 0 , 2 9,82
15,3 14,8 14,2 13,8 13,3 1 2 , 8 1 2 , 6 1 2 , 1 1 1,7 1 1,3 1 1 , 0 10,7 10,4 1 0 , 2 0
15,6 15,1 14,6 14,1 13,6 13,2 1 2 , 8 12,4 1 2 , 0 1 1 , 6 1 1 , 2 10,9 1 0 , 6 10,40
16,2 15,5 14,9 14,4 13,9 13,5 13,1 1 2 , 6 12,3 1 1,9 11,5 1 1 , 2 10,9 10,60
16,4 15,8 15,3 14,7 14,2 13,8 13,3 12,9 1 2 , 6 1 2 , 2 1 1 , 8 11,4 1 1 , 2 10,80
16,8 16,2 15,6 15,2 14,6 14,2 13,6 13,2 1 2 , 8 12,4 1 2 , 1 1 1,7 11,4 1 1 , 0 0
17,2 16,5 16,0 15,4 14,9 14,5 14,0 13,5 13,2 12,7 12,3 11,9 1 1 , 6 11,30
17,5 16,9 15,7 15,7 15,2 14,7 14,2 13,8 13,4 13,0 1 2 , 6 1 2 , 2 1 1 , 8 11,50
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1. Határozottan elkülöníti az MSZ 8808 Szikvíz szabványnak megfelelő 
terméket a szénsavval telített ásványvíztől.

2. Határértékeket állapít meg a mikrobiológiai tulajdonságok tekintetében
3. A szénsavtartalom megítélésére vonatkozó kezdetleges „freccsentési 

próba” helyett konkrét vizsgálati módszert ír elő a szikvizek szénsavtartalmának 
meghatározására.

4. Függelékben ismerteti a szikvízgyártással kapcsolatos balesetvédelmi és 
biztonsági szabályokat és előírásokat.

Szikvíz szénsavtartalmának meghatározása nyomásméréssel
A szikvíz (szódavíz) szénsavtartalmának meghatározása a vizsgálat alapvető 

követelménye. A szikvíz szabvány a szifonfejes palackokban (bontatlan palackok
ban) minimálisan 8 g/1 C02 tartalmat ír elő.

Az MSZ 8808 — 59, ill. az MSZ 8808 — 62 a szénsavtartalom vizsgálatára az 
ún. „freccsentési próbát” írta elő:

....„Szobahőmérsékleten 3 palackot rázás nélkül egyetlen nyomással 
kiürítünk. A 3 palackban együttesen legfelejebb 90 ml folyadék maradhat.”

Ez az eljárás gyors tájékoztató ellenőrzésre alkalmas ugyan, de nem hatá
rozza meg mennyiségileg a szénsavtartalmat. így pl. üzemi ellenőrzéskor semmi
féle tájékoztatást nem nyújt az esetleges szénsavtöbblctre (anyagnorma túllépés
re) vonatkozóan.

A szabvány szénsavtartalom meghatározására ismerteti a Tompos szerint 
átdolgozott bariumhidroxidos (3), a gravimetrikus kálikészülékes eljárást (4), 
valamint a Römer -  Barát féle módszert (5).
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Ezek a módszerek pontosak ugyan de nehézkesek és időtrablók. Ugyancsak 
hosszadalmas a Mauchsné-féle (6), Török Sz.-féle (7), ill. a Kristóf-ié\c módszer 
is (8).

Mindezek figyelembevételével vizsgálatokat végeztünk az általunk a Fővá
rosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézetben,ilk a Fővárosi Ásványvíz és 
Jégipari Vállalatnál konstruált 1. ábra szerinti készülékkel a szifonfejes palackok 
szénsavtartalmának gyors meghatározására.

A vizsgálati eljárás a következő:
A vizsgálandó szifonfejes palackot 12— 15 °C-ra hűtjük le. A szifonfej kive

zető csövét a nyomásmérő készülék (1. ábra) nyílásba nyomjuk, majd lenyomjuk 
a szifonfej zárószerkezetének karját.

A palack szénsavnyomását a nyomásmérőn (manométer) leolvassuk.
A palackból szikvízet fröccsentünk egy pohárba és a szikvíz hőmérsékletét 

hőmérővel megmérjük. A manométerrel mért értékből -  a hőmérséklet figye
lembe vételével -  az 1. táblázatból leolvassuk a szikvíz szénsavtartalmát g/l-ben

A fenti készülék alkalmas az utóbbi időben egyre elterjedtebb ,,autoszifon ”- 
ban készített szikvíz szénsavtartalmának mérésére is, ill. az autoszifon patro
nokkal az eljárás pontossága ellenőrizhető.

2 . táblázat

Hőm érséklet
C°

Szénsavnyom ás
a tt.

Szénsavtartalom
g / 1

Szénsavpatron 
COj ta r t.  

g-

1. 1 2 , 0 4,2 10,5

2 . 1 1 , 0 3,5 9,5

3. 1 1 , 0 4,0 10,5

4. 1 2 , 0 2,7 7,6 8 , 0

5. 1 2 , 0 3,2 8,58 8,98

6 . 1 2 , 0 2,3 6 , 8 7,0

Az autoszifon patronokkal végzett mérések szerint a patronok szénsavtar
talma mintegy 5% veszteséggel ellenőrizhető (2. táblázat 4, 5, 6. sz. vizsgálat), 
tehát a gyakorlati pontossági követelményeknek a módszer megfelel.

I R O D A L O M

(1) Kottász É V IK E , 5, 310, 1959.
(2) MSZ 18Ö 0-71.
(3) Tompos A .:  ÉVI K E 2, 225, 1956.
(4) MSZ 8 8 0 8 -6 2 , 3.032 p.
(5) Röm er-Barát:_ MSZ 8 8 0 8 -6 2 , 3.033 p.
( 6 ) M auschné: É V IK E , 2, 101, 1956.
(7) Török Sz.: MÉMSZ 1526, 5.22p.
(8) K ris tó f Á .: É V IK E , 77, 269, 1971.
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Szabálysértési eljárások tapasztalatai
R A K O V S Z K Y  L Á S Z L Ó  

B udapest Főváros Tanácsa, Igazgatási Főosztály

Az Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézetek közérdekű munkája nyo
mán rendszerint a szabálysértési hatóságok alkalmazzák azokat a jogkövet
kezményeket, amelyet a minőségi előírásoknak nem megfelelő élelmiszerek 
forgalombahozóira a törvényes rendelkezések meghatároznak.

Budapesten az V. kerületi Tanács VB. Igazgatási Osztályának keretében 
működő Központi Szabálysértési Csoport bírálja el az élelmiszerek minőségé
vel kapcsolatos szabálysértéseket.

Az 1972-ben készült összefoglaló jelentések érdekes elemzési lehetőséget 
nyújtanak a szabálysértési eljárások eredményességére nézve. A jelentések évekre 
visszamenően tartalmazzák a szabálysértési eljárásokra vonatkozó adatokat, 
ezen belül a feljelentések számát, a marasztaló határozatok arányát, akiszabott 
pénzbírságok nagyságrendjét, stb.

Az első, ami szembetűnik, hogy amíg 1967-ig évente több ezer élelmiszer 
hamisítási szabálysértést bírált el a Központi Szabálysértési Csoport, 1968-ban 
az „élelmiszer hamisítás” minősítéssel elbírált ügyek száma 766-ra, majd 1969- 
től kezdve évente alig másfélszázra csökkent. Ez a kép azonban nem fedi a tény
leges helyzetet. Más megvilágításba kerülnek az adatok, ha felismerjük, hogy 
ezek az 1968 október 1-én életbelépett új Szabálysértési Törvény eljárási rend
szerét tükrözik, anélkül azonban, hogy az élelmiszer hamisítások tényleges száma 
ilyen mértékben csökkent volna.

Amíg a korábbi jogszabályok az élelmiszer hamisítással elkövetett szabály- 
sértéseket egyetlen tényállás keretébe foglalták, az új Szabálysértési Törvény 
több tényállásba osztotta ezeket.

A hatályos szabályozás szerint az élelmiszer hamisítások közül azok az ese
tek — és ezek teszik ki a feljelentések többségét —, amelyeket nem a termelő 
üzemekben, hanem a kereskedelmi (vendéglátóipari) hálózatban követnek el, a 
„vásárlók megkárosítása” elnevezésű szabálysértések csoportjába kerültek és 
„élelmiszer hamisítás” elnevezés alatt — lényegében — csak a termelőüzemek
ben elkövetett cselekmények kerülnek elbírálásra.

A helyes értékeléshez tehát figyelembe kell venni az „élelmiszer hamisítási” 
esetek mellett a „vásárlók megkárosításával” elkövetett szabálysértések egy 
részét is és így a következő képet kapjuk:
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Élelmiszer hamisítások 1967-ben: 1652 ügy
Élelmiszer hamisítások és

vásárlók megkárosítása együtt: 1968-ban 2448 ügy
1969- ben 1720 ügy
1970- ben 1387 ügy
1971- ben 1601 ügy.

Miután azonban a „vásárlók megkárosítása” nemcsak az élelmiszerek minő
ségének megrontásával, hanem hamis méréssel, és számolással is megvalósul, -  
és az adatokban ezek az ügyek is szerepelnek —, a tényleges élelmiszer hamisítá
sok miatt indult eljárások száma 1967-től kezdve valójában csökkenő tendenciát 
mutat.

Felmerül a kérdés, hogy tényleg kevesebb-e az élelmiszer hamisítás, mint 
korábban és ha igen, mi ennek az oka?

A kérdés vizsgálatához vegyük alapul a Fővárosi Élelmiszerellenőrző és 
Vegyvizsgáló Intézet által megvizsgált minták számát és ezek közül a kifogásolt 
esetek arányát.

A rendelkezésünkre álló adatok szerint az Intézet:

1967- ben
1968- ban
1969- ben 
1970. I.fé 
1970. II. fé,

71 524 mintát vizsgált meg és ezek 8,0%-át,
58 104 mintát vizsgált meg és ezek 9,0%-át,
50 190 mintát vizsgált meg és ezek 7,7%-át,
25 662 mintát vizsgált meg és ezek 7,1 %-át,
26 862 mintát vizsgált meg és ezek 6,8%-át kifogásolta.

A vizsgálatok száma — 1968-től kezdve — azonos nagyságrendi szinten 
mozgott. A kifogásolt minták aránya azonban jelentős mértékben csökkent. 
Ennek természetes következménye, hogy a szabálysértési feljelentések száma is 
csökkent.

Nem hagyható azonban figyelmen kívül a kiszabott bírságok összegszerű 
alakulása sem, mert nyilvánvaló, hogy szigorúbb bírságolási gyakorlatnak jelen
tős visszatartó hatása van és — feltehetően — ez is hozzájárul a kifogásolt min
ták arányának folyamatos csökkenéséhez.

1967-ben az élelmiszer hamisítás miatt kiszabott bírságok átlaga 472,— Ft- 
ot tett ki. Az akkor még csak hamis méréssel, vagy hamis számolással elkövet
hető „vásárlók megkárosítása” miatt kiszabott bírságok átlaga 246, — Ft volt.

A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának bírságpolitikai irányelveit 
szem előtt tartva, 1971 évben az élelmiszer hamisítással elkövetett szabálysérté
sek bírság átlaga 766, -  Ft-ra, a vásárlók megkárosítása miatt kiszabott bírságok 
átlaga pedig 456,- Ft-ra emelkedett.

Szoros összefüggés ismerhető tehát, a szabálysértési bírságok hatása és a 
kifogásolt minták arányszámának csökkenése között.

Kétségtelen azonban, hogy az ismertetett adatok ellenére, ma is sok olyan 
élelmiszer kerül forgalomba, amely nem felel meg az előírt követelményeknek. 
Az ezzel kapcsolatos panaszok számából következtetve, feltehetően több a tény
leges esetek száma, mint amennyit lelepleznek.

Gyakorlati tapasztalatok szerint valóban sok olyan szabálysértést követnek 
el, amelyeket a szűkre szabott ellenőrzési kapacitás nem tud leleplezni. Egy-egy 
kereskedelmi (vendéglátóipari) egységre a kívánatosnál kevesebb alkalommal 
jut ellenőrzés. Ez kétségtelenül negatív irányban befolyásolja az esetenkint 
szigorú felelősségre vonások visszatartó hatását.
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A helyzet további javítása érdekében tehát a szigorú bírságolás mellett 
feltétlenül szükséges az ellenőrzések számának szaporítása. Ezen belül is első
sorban a termelő üzemekben történő ellenőrzés fokozása, mert a termelőüzemek
ből kikerülő, nagymennyiségű áru több vásárlót érint, mint a kisebb egységekben 
elkövetett ,,helyi” élelmiszer hamisítás. Következésképpen a termelőüzemekben 
elkövetett minőség-rontások társadalmi veszélyessége is nagyobb.

Szót kell ejtenünk a 4/1972 (111. 16) Bk. M. sz. rendeletről is, amely a keres
kedelmi dolgozók munkaviszonyának egyes kérdéseit szabályozza. E szerint nem 
foglalkoztatható a belkereskedelmi hálózati egységekben az — a vásárló közön
séggel közvetlen kapcsolatban álló, vagy egyéb bizalmi jellegű, visszaélés elköve
tésére lehetőséget nyújtó munkakörben dolgozó — személy, aki a társadalmi 
tulajdon, vagy a fogyasztók érdekeit sértő szabálysértésért két éven belül három
ízben megbüntettek.

Ez a rendelkezés a szabálysértési bírságoláson kívül is igen súlyos jogkövet
kezményt jelent az eljárással érintett dolgozókra nézve.

Az általános büntetés politikai elvek szerint is, de különösen az előbb emlí
tett körülményekre tekintettel, tehát mind az ellenőrző szerveknek, mind a 
szabálysértési hatóságoknak fokozott gonddal kell felderíteniük a tárgyi igazsá
got. Ez jelentősen növeli az Élelmiszercllenőrző és Vegyvizsgáló Intézetek és a 
szabálysértési hatóságok felelősségét. Ezért a gyakoribb ellenőrzés és szigorú 
bírságolás követelménye mellett hatványozottan kell biztosítani a törvényessé
get, megnyugtató módon tisztázni a tényállást és e feltételek fennállása esetén 
-  a vétkes személyek következetes felelősségre vonását.

B O L D O G  Ú J  É V E T !
B O N N E  N O U V E L L E  A N N É E !
С Н О В Ы М  Г О Д О М !
G L Ü C K L I C H E S  N E U J A H R !  
H A P P Y  N E W  Y E A R !

Éleimiszervizsgálati Közlemények  
szerkesztő bizottság
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Korszerű laboratóriumi műszerek a Lipcsei Vásáron
R A J  К Y A N  Т А  L N É  és V A J D A  Ö D Ö N  

Fővárosi É lelm iszerellenőrző és Vegyvizsgáló In tézet, B udapest

Az 1972. évi tavaszi Lipcsei Vásárnak ebben az évben is a hagyományos 
jelszó volt a mottója; ,,A világkereskedelemért és a műszaki haladásért”. Mintegy 
70 ország több mint 9000 kiállítója vett részt az 1968. óta 30%-kal megnövelt 
vásárterületen a vásáron. Maguk a szocialista országok 285 000 m2 alapterületen 
állítottak ki, ebből a magyar kiállítók 3500 m'--t vettek igénybe, több mint 
150 magyar ipari üzem és külkereskedelmi vállalat mutatta be termékeit ezen a 
viszonylag kis területen a látogatók nagy érdeklődése mellett. Ismeretes, hogy a 
kiállított termékek rendkívül széles spektrumot ölelnek fel és a műszaki szak
ember számára, különösen, ha szakterülete szűkcbb, nagy önfegyelmet tesz szük
ségessé, hogy lehetőleg saját szakmájának legújabb érdekességeit tanulmányozza 
át elsősorban. Különösen nagy önfegyelemre van szükség akkor, ha a tapaszta
latokról írásban kíván hírt adni egy meghatározott érdeklődési körrel rendelkező 
olvasótábor számára.

Ez utóbbi megfontolás késztet arra, hogy csupán az érdeklődésre leginkább 
számottartó laboratóriumi műszerekről adjunk rövid összefoglaló ismertetést, 
természetesen elsősorban azokról, amelyeknek az élelmiszerek vizsgálatában 
szerepe lehet. (Meg kívánjuk jegyezni, hogy, mint az utóbbi években, idén is 
megnyitották a Tavaszi Vásáron is a lipcsei városközpontban levő csarnokokban 
az élelmiszerek és élvezeti cikkek kiállítását, ahol úgyszólván a világ minden tájá
ról származó termékeket lehetett látni, a legkülönbözőbb fejlettségi fokon, 
amennyire ezt a külső szemlélődés alapján meg lehetett állapítani.)

Egyik az élelmiszervizsgálatoknál is hasznosítható műszercsoport nem 
specifikusan élelmiszervizsgáló műszerekből áll. Ez építőkocka-elven alapuló 
automatizálható analitikai laboratóriumi rendszer, amelyet a VEB Kombinát 
Medizin und Labortechnik, Medingen állít elő. A rendszer alapműszerei a követ
kezők:

Termosztátok, különböző hőmérséklet tartományban és különböző szabályo
zási pontossággal, illetve a rendszerben történő beépítés különböző módjával. 
Érdemes megemlíteni az U 1 típust, amely kis készülékek termosztálására való 
alkalmasságával hívja fel magára a figyelmet, hőmérséklet tartománya — 60 °C- 
tól + 160 °C-ig terjed, szabályozási pontossága +0,02 °C. Nem érdektelen a 
NBE típus sem, amely -60°-tól + 300°-ig szabályoz + 0,02° pontossággal és 
egy kettős szivattyú beépítésével nyitott fürdők szabályozására is alkalmas. 
Ugyancsak említést érdemel az UR típus, (1. ábra) amely regisztráló műszer és 
pontossága ±0,001, hőmérséklet tartománya -6 0  °C-tól +200 °C-ig terjed, a 
regisztrálás azonban csak — lOés + 120°Cközött van. Voltaképpen idesorolhatjuk 
a bemutatott kriosztátokat is, amelyek — 180 és +40 °C között +0,02 pontosság
gal szabályoznak: MK típus és a N 180 típus, amelynek folyékony nitrogén 
hűtőanyaga -  180 és -4 0  °C közötti hőmérséklet szabályozást tesz lehetővé.

321



7. ábra

2. ábra 3. ábra

Viszkoziméterek, ezek közül a BH2 típusú már régen ismert (Höppler viszkozi
méter), új típus az üzemi mérésekre is alkalmas KS210 -60  és +300 hőmérséklet 
határok között 2 és 50 000 cP közötti viszkozitásmérésekre, illetve a Rhcotest 1 
és Rheotesí 2, amelyek nem newtoni folyadékok folyásvizsgálataira alkalmasak,
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pl. a szerkezeti viszkozitásra, dilatáció mérésére, tixotrópia és reopexia vizsgála
tára. A kettő egymástól a mérési tartományokban különbözik, az 7. típusú 
10— 107 cP., 2 típusú pedig 1—3,5-107 cP között használható, természetesen 
különböznek a nyíróerő tartomány és a tolóerő-tartomány határértékei is. (2. 
ábra). Beépíthető továbbá a rendszerbe a Rheoviskosimeter No 202 és No 203 is, 
azonban ezeknek ismertetése felesleges mert sok ilyen típusú készülék van az 
élelmiszervizsgáló laboratóriumokban.

Ugyanennek az automatizálható analitikai rendszernek képezik részét az 
áramlásmérők is pl. az LD típusú (3. ábra), amely 6 att-ig alkalmazható —30 és 
+ 120 °C között, az áteresztési kapacitás +15 °C-os vízre kalibrálva 0,2—1000 
1/óra, levegő esetében +20 °C-ot és 760 Torr-t alapulvéve 2 — 29 000 1/óra. Érde
mes az áramlásmérők közül még megemlíteni a SW 16,1 típusú készüléket, 
amelynek mérési tartománya +15 °C-on 0,5 —3,0 1/óra, illetve 3 —12 1/óra víz. 
A keverőberendezések közül sok egyéb mellett érdemesnek látjuk kiemelni a PR 11 
típust, ennek jelentőségét növeli, hogy sűrített levegő működteti és így robbanás- 
veszélyes helyiségekben biztonságosan alkalmazható. (Forg. nyom. 250 cmp 0,5 
kp/cm2-nél és 2000 cmp 2,5 kp/cm2-nél, levegő szükséglete 20-50 1/perc.

Végül a vizsgáló és segédeszközök közül megemlítjük a 20 RT 20 típusú érett- 
ségméröt, amely gyümölcs és főzelékfélék érettségének megállapítására szolgál. 
Mérési tartománya 10-110 kp, mérési idő 30 sec, (4. ábra). Ebbe a csoportba 
tartozik a Tipifix-nek nevezett, 613 megrendelési számú, az 5. ábrán bemutatott 
pipettázáshoz, titráláshoz és pipetta tisztítására alkalmas készülék.

Végül szeretnénk példaként bemutatni egy az említett cég által készített 
készülékcsoportot, amely a 631 típusszámot viseli és automatizált glükózmeghatá
rozásra alkalmas (6. ábra).

A berendezés 50-500 mg glükóz/ЮЭ ml meghatározására használható, 
hibahatárai a koncentrációtól függően + 2,5 mg és + 12,5 mg/100 ml glükóz között 
van. 40 minta vizsgálata végezhető el óránként, helyszükséglete 4,00x0,60 m, 
összsúlya 215 kg. A spektrálkoloriméter mérési tartománya 420 — 750 nm. A cso
port elsősorban vérglükóz 
meghatározására szolgál, de 
hasonló módon egyéb labora
tóriumi vizsgálatokra is össze
állítható automatikus anali
zátor rendszer. Nyilvánvalóan 
ennek határait a készülékek 
mérési tartománya és egyéb 
jellemzői, illetve az elvégzendő 
vizsgálatok számának nagy
ságrendje határozza meg.

Mint már említettük, ne
hézséget okoz az olvasó elé 
megfelelő válogatást tárni a 

különféle műszerek közül. Úgy 
véljük, hogy néhány mérleg 
fajta érdeklődésre tarthat szá
mot. Megemlítjük a NAGEMA 
VEB Kombinat felsó'tányéros 
precíziós mérlegét 752 típus
számmal, amelynek legna
gyobb megterhelése 160 g, 
a legkisebb leolvasható skála
érték pedig 0,001 g. (7. ábra).
A Fa. H. VIETZKE KG 4. ábra

323



cég légfékes analitikai gyors
mérlegei közül az AVK 1 és 
az AVK 2 típust említjük 
meg, amelyek egymástól csak 
a max. terhelésben (1000, ill. 
2000 g.) különböznek, egyen
súlyi beállóidejük 4 sec. A 
mérlegek egykarúak és ez a 
konstrukció alkalmas arra, 
hogy elkerüljük az emelőkar
hibát, vagy érzékenységi hibát. 
Olyan módosítással is készül, 
hogy 1 skálarész 1 mg-ot rep
rezentáljon és a leolvasás be
épített mikrométerrel történik. 
Említésre méltó ugyanennek a 
cégnek az AV IV S/3 típusú, 
200 g max. terhelésű mérlege, 
20 g-os fix tarasúllyal digit- 
analóg skálával, 0,1 mg-os 
mikrométerrel és 2 másod
perces beállóidővel. A 8. ábra 
mutatja be ezt a mérlegtípust, 
alsó részén van elhelyezve a 
külön kinagyítva bemutatott 
leolvasó rész. Végül had em
lítsük meg a Franz KÜST- 
NER cég (Drezda) félmikro 
mérlegét, amelynek max. ter
helése 100 g, skálacgységc 1 mg 

mikrométerrel 0,1 mg olvasható le. Felfüggesztési rendszerének anyaga zafir, 
digitál-analóg leolvasóval. Beállási ideje valamivel hosszabb az előbbinél: 5 -1 0
másodperc.

6. ábra

Jelölések m agyarázata :
1. A u tom atikus m in tatáro ló , 1.1 m eghajtásszabályozó, 1.2 szabályozó, 1.3 táro ló , 

1.4 szegmensek, 1.5 tányér, 1.6 tovább itó , 1.7 kiemelő, 1.8 szonda, ta rló v a l, 2. adagoló- 
sz iv a tty ú , 3. dializáló rendszer, 4. reak to r rendszer, 5. vezeték rendszer, 6 . spektrálkolori- 
m éter, 6.1 k ü v e lta ta r tó ren d sze r, 7. feszültségszabályozó, 8 . kompenzogrúf, 9. felszivatócsö, 
1 0 . levegőleválasztó, 1 1 . keverő.
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A már említett ME
DIZIN und LABOR
TECHNIK VEB KOM
BINAT, Medingen válto
zatos sorát állította ki a 
laboratóriumban oly nagy 
jelentőséggel bíró keverők- 
nek. A LR 10, LR 40 és 
PR 11 típusú keverők egy
mástól teljesítményben, 
műszaki megoldásokban és 
méreteiben, így természe
tesen alkalmazhatóságuk
ban különböznek, azonban 
egymással kombinálhatók.

Az LR 10 2500, LR 
40 4000, PR 11 2500 per
cenkénti fordulatszám telje
sítésére képes, az első leg
feljebb 7, a második 40 W

7. ábra

teljesítményre. A három 
említett típust a 9. ábrán 
mutatjuk be. A különböző 
tartozékokkal, flexibilis ve
zetékek keverőfejek, ven
tillátor, mágneses keverő, 
stb., kombinálva, minden
nemű laboratóriumi mun
kaigényre összeállítható 
keverő rendszer.

Az optikai mérőmű
szerek közül a Carl ZEISS, 
Jena cég néhány készülé
kéről kívánunk említést 
tenni. A POLAMAT A és S 
automatikus fényelektro
mos polariméterek. Az A 
típus általános polarimet- 
riás feladatok elvégzésére 
alkalmas és használható 
szachariméterként is. A 
méréseket öt különböző 
hullámhosszon lehet vé
gezni, tehát spektropolari- 
méter. Az S típus elsősor
ban cukoripari mérésekre 
alkalmas az ICUMSA elő
írások figyelembevételével.

8. ábra
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A leolvasási pontosság az A típusnál ± 0,005°, S típusnál pedig +0,03 S°. A 
beállítás sebessége 12°/sec. A mérés pontosságát növeli, leolvasását megkönnyíti, 
az egész mérést gyorsítja és kényelmessé teszi a vetített skálás megoldás (10. 
ábra). Mindkét készülék széles körben alkalmazható optikailag aktív anyagok 
mennyiségi meghatározására.

Ugyancsak Zeiss gyártmány az élelmiszervegyészek körében jól ismert 
SPEKOL, amelynek továbbfejlesztett típusára szeretnők ezúttal felhívni a 
figyelmet. Egy-sugarú spektrofotométer, rácsmonokromátorral. Az alapkészülék 
mérési tartománya 365 — 750 nm, a többcélú készüléké ennél szélesebb: 340 — 
850 nm. Az alapkészülék 2 kiivettás, extinkció mérésére és fotometriás titrálásra 
alkalmas, fényelem érzékelővel működik, rutinvizsgálatokra kiváló. A többcélú 
készülék az alapkészülékből fejleszthető ki különböző feltétekkel és kiegészítő 
részekkel, műszerekkel, igen széles körben alkalmazható nemcsak rutinvizsgá
latokra, hanem kutatásokra is. Elvégezhetők turbidimetriás, fluorimetriás, 
rcmissziós mérések. Spektrumtartománya, szélesebb, érzékelője fotocella.

Speciális kiegészítő berendezéssel mikroanalitikai célokra is alkalmazható. 
Al l .  ábrán a sokcélú készüléket mutatjuk be FK fluoreszcencia feltéttel.

A SPECORD UV VIS automatizált, kétsugaras regisztráló spektrofotomé
ter emlékeztet az angol Pyc Unicam cég Sp 800 típusú készülékére. Kitűnően 
alkalmazható rutinvizsgálatokhoz és kutatási feladatok elvégzéséhez egyaránt: 
LITTROW-prizmás monokromátorral működik, mérési tartománya széles. 
185 — 800 nm. A hullámszámskála osztási intervalluma 200 cm-1, a nóniuszé 
20 cm-1, a hullámszám pontossága és reprodukálhatósága +50 cm-1. A transz- 
misszió mérési határai 0-100%, 80-100%, 0 — 20%, 72-127%. Mérési pon
tossága ±0,5%, reprodukálhatóság ±0,2%. Érdemes említést tenni a regisztráló 
berendezés előnyeiről: a regisztráló kocsi gyorsjárata visszafelé, a változtatható 
koordinátarendszer, a mérési terjedelem változtathatósága, több minta regiszt-
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rálhatósága ugyanazon a lapon, az automatikus ismételhetőség, a regisztrálás 
beállítása meghatározott időtartamra.

A ZEISS cég egyik nagy bemutatója az 1972-es Lipcsei Vásáron a SPECORD 
71 IR és 72 IR volt. Mindkettő automatikus regisztráló kétsugaras infravörös 
spektrálfotométer, hullámhossztartománya az előbbinek 4600 — 650 cm-1, utób
binak 1100 — 400 cm-1. Az ÍR 71 prizmája NaCl (67°-os) az ÍR 72-é pedig KBr 
ugyancsak 67°-os. Érzékelője nagyérzékenységű termoelem. Szilárd, folyékony és 
gázalakú minták transzmissziója, illetve extinkciója mérhető a készülékkel. A li
neáris transzmisszió tartománya 0-100%, a mérési pontosság ±1,0%. a repro
dukálhatóság + 0,5%. A készülék mérési lehetőségeinek kiterjesztésére számos 
segédberendezés járulhat, így az UR 10-hez és UR 20-hoz is alkalmazható tem
peráló berendezés, amelynek szabályozó tartománya -  190 °C-tól + 250-ig terjed.

Viszonylag kis alapterületen, de sok érdeklődést keltve jelentkezett a PYE 
UNICAM cég zömmel optikai műszerekkel. Az Sp 1000 infravörös spektrofoto
méter rutinvizsgálatokra alkalmas készülék, kezelése egyszerű. Kétsugaras 
rendszerű, optikai nullázással, az energia program betáplálható. Mérési tarto
mánya 625 — 3800 cm-1. A teljes tartományban 2 —5 perces program állítható 
be. Természetesen regisztráló rendszere van, hullámhossz pontossága +3, ill. 
- 9  cm_1/2000 cm-1 alatt, illetve felett), reprodukálhatóság előbbivel azonos.

SP 1200 nagy felbontóképességű, kutatási feladatok megoldására jól hasz
nálható készülék, mérési tartománya 400 — 4000 cm-1 hullámszám között. 
A program sebessége 5, 10 és 30 percre állítható be regisztráló laponként. Pon
tossága + 1,5 cm-1— +4,5 cm-1, reprodukálhatóság 2 — 6 cm-1. A feloldóképes
ség 1 cm-1. A feloldóképesség 1 cm-1 1000 cm-'-nél és 3 cm-1 3000 cm_1-nél. 
Az SP 8000-es teljesen automatizálható spektrofotométer a látható és az ultra
ibolya tartományban végezhetők mérések a készülékkel és egyaránt alkalmaz
ható a rutin és kutatási munkában. Mérési tartomány 190-850 nm, pontossága 
+ 0,4 —2,0 reprodukálhatóság 0 ,2 -2  nm.

Az SP 1800-as kétsugaras spektrofotométer a látható és az ultraibolya tar
tományban alkalmazható teljesen automatizált mérésekre, a mérési tartomány is 
automatikusan állítható be. Közvetlenül leolvasható a vizsgált oldat koncentrá
ciója. Kiegészíthető az SP 1803 hullámhossz-szelektorral és SP 1805 programo
zóval, a három készüléket összekapcsolva a 12. ábrán mutatjuk be. Megemlítjük 
még az automatizálható atomabszorpciós spektrofotométer, amelynek SP 90 a 
típusszáma, különösen alkalmas egyes fémek kimutatására, a készülékhez mellé
kelt műszerkönyv az egyes meghatározásokhoz szükséges paramétereket táblá
zatban összefoglalva tartalmazza. Ugyancsak atomabszorbción alapuló spektro
fotométer az SP 1950 és 1900, kétsugaras, különleges felbontóképeséggel ren-
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delkező készülék. Óriási 
előnye, hogy a mintában 
levő, zavaró ionok kompen
zálhatok a készüléken.

Megemlítjük, hogy az 
AC sorozat annyiban figye
lemreméltó, mert kiegészí
téseket ad az SP soroza
tokhoz és rendkívüli mér
tékben növelhető ilyen mó
don egy-egy készülék alkal
mazási területe, pontos
sága, reprodukálhatósága, 

stb. Végül érdemes megemlíteni a PYE UNICAM 290, 291,292 és 293 típusszámú 
pH mérőit. Bármilyen elektród alkalmazható, amelynek 0-pontja 7 pH-nál van. 
A készülékek hagyományos skálájúak vagy digitális kijelzésűek.

A PERKIN-ELMER cég kis területen állított ki és így jobbára csak a 
prospektusból kaptunk tájékoztatást, legújabb rendszerű készülékeiről. A külön
böző fajtájú az élelmiszervizsgáló laboratóriumban kitűnően használható mű
szerek olyan bő választéka ismert, hogy teljességre mégcsak megközelítően sem 
törekedhetünk. Néhányat emelünk ki inkább csak jellemzésképpen. Az infravörös 
spektrofotométer 700 teljesen automatizált regisztráló kétsugaras készülék 
szűrőrács monokromátorral. Kezelése roppant egyszerű, beépített írószerkezet
tel. A hullámszám tartomány, mint általában az ilyen típusú készülékeknél, 
4000 cm-1 —650 cm-1. Megjegyezzük, hogy az infravörös spektrofotométerekből 
17 típust mutat be katalógusában a cég. Ezek egymástól teljesítőképességben, 
mérési tartományban, pontosságban és reprodukálhatóságban különböznek és a 
legkülönfélébb célokra alkalmas műszert lehet kikeresni, akár kutatásról, akár 
rutinvizsgálatokról legyen szó. Az ultraibolya és látható tartományban működő 
készülékek száma sem sokkal kisebb, ezenkívül fluoreszcencia spektrofotométe
rek kisebb választékát is ismerteti. Az atomabszorpciós spektrofotométerek 
közül kiemeljük a 306 típusszámút, amely továbbfejlesztett példánya a már évek 
óta működő 303-nak. CZERNY— TURNER monokromátora van két ráccsal.

A lineáris diszperzió reciprok értéke 0,65 nm/mm az ultraibolya tarto
mányban és 1,3 nm/mm a láthatóban. Digitális Icovasón jelenik meg az abszorp
ció %-ban kifejezve, illetve leolvasható az cxtinkció is digitális voltmétercn. 
Automatikusan nullázható és gombnyomással hitelesíthető. Beépített görbület
korrektora van. Az analitikai és preparatív munkára alkalmas gázkromatog- 
ráfok hosszú sorát ismerteti a PERKIN-ELMER katalógus. Ezek egy része 
hazánkban is ismert, itt az F 20 típust emeljük ki, amely lángionizációs detek
torral működik szerves anyagok analíziséhez széles határok között alkalmaz
ható. A hőmérséklethatárok +50 és +375 °C. Alkalmazható izoterm munka- 
módszer, vagy ballisztikus program táplálható be. Különösen érzékeny meghatá
rozásokra teljesen üvegből készült rendszer is használható. A detektor érzékeny
sége igen nagy: 0,012 Amp/C°. A befecskendező egység és a Fl D az oszloptermosz- 
táttól függetlenül fűthető egység, mely az oszlophoz közvetlenül van csavarozva. 
Különösen jól alkalmazható a készülék az élelmiszerkémiai rutinvizsgálatokban.

Mint a bevezetőben már utaltunk rá, az 1972-es tavaszi Lipcsei Vásár ezút
tal is rangos felvonulás volt a legkülönbözőbb műszaki területek technikai, tech
nológiai fejlődésének, fejlesztésének. Ennek szerves tartozéka az analitikai 
munkához elengedhetetlen, a fejlődés által egyre nagyobb mértékben alkalmazni 
kívánt műszerezés. Az élelmiszerek termelésének progresszív növekedése, a 
nemzetközi árucsere gyorsütemű fokozódása egyre inkább megköveteli a minta
vételi és vizsgálati módszerek egyeztetését nemzetközi szinten is.
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Minőségvédelmi oktatás az élelmiszer- és vegyiáru nagykereskedelmi
vállalatoknál

R A V A S Z  L Á S Z L Ó
Élelm iszerellenőrzö és Vegyvizsgáló In tézetek  K özponti Irodája, B udapest

Ma már általánosságban elismert, hogy az élelmiszerek — minden más köz- 
fogyasztási cikket megelőzve — alapvető fontosságúak. Magyarországon jelen
leg a lakosság fogyasztási alapjának közel 50%-át képezik az élelmiszerek. A 
fejlődés irányát figyelembevéve megállapíthatjuk, hogy az élelmiszer iránti keres
let növekedésében a legnagyobb szerepet az 1 főre jutó fogyasztás növekedése 
játszik.

A fogyasztók igényét azonban nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg 
is ki kell elégíteni. A lakosság igénye az élelmiszerek minőségével kapcsolatban az 
életszínvonal növekedésével ugrásszerűen fokozódik. A minőséggel kapcsolatos 
igényeket az élelmiszergazdaságnak az értékesítő hálózattal egyetértésben kell 
kielégítenie. A minőségi igények kielégítésére irányuló tudatos törekvést nevez
zük minőségszabályozásnak. Jurán közismert minőségfejlesztési spirálisa világo
san megjelöli a termelés és értékesítés organikus kapcsolatában, azokat a tevé
kenységi helyeket, amelyeken a termék minőségét befolyásolni, szabályozni 
lehet.

A minőségellenőrzés súlypontját az élelmiszergazdaságban a vállalati belső 
és hatósági külső ellenőrzés képezi. Míg a termelőüzemekben a minőségellenőrzés 
színvonala megfelelő, hatékonysága évről-évre fokozódó, addig a kívánt inten
zitású minőségellenőrzés a terméknek a gyárkaput történő elhagyása után nincs 
megnyugtatóan megoldva.

Az élelmiszergazdasági vezetője felelős azért, hogy az élelmiszeripari, 
üzemek a fogyasztói igényeket mennyiségi, minőségi és választéki tekintetben 
maximálisan kielégítsék. A belkereskedelmi miniszter felelős azért, hogy a fo
gyasztók igényét összegyűjtve azt a termelőhöz eljutassa és biztosítsa, hogy a 
kereskedelem részéről átvett élelmiszerek teljes értéküket megőrizve kerüljenek 
a fogyasztó asztalára. Ennek érdekében a kereskedelemnek is meg kell szerveznie 
a saját belső és külső ellenőrzését.

A kereskedelem külső, hatósági jellegű ellenőrzését a Kereskedelmi Minőség- 
ellenőrző Intézet s a Kereskedelmi Felügyelőségek végzik. A Kereskedelmi Minő
ségellenőrző Intézet színvonalasan végzi munkáját. Két havonta egy-egy megyé
ben ellenőrzi az élelmiszeripari és mezőgazdasági termékek minőségét. Az ellen
őrzéséről készített jelentésben tett javaslatok végrehajtását, a tapasztalt hibák 
további fennállását vagy megszűntét utóellenőrzéssel kontrollálja. Ez az ellen
őrzési forma az ellenőrzési időszakban fennálló állapotok rögzítésére alkalmas. 
Szankcionálási jog hiányában azonban megállapításainak visszatartó hatása 
csak gyengén érvényesül.

A Kereskedelmi Felügyelőségek, amelyek átszervezésük óta a tanácsok 
kereskedelmi osztályaihoz tartoznak, feladata a kereskedelmi, üzleti szabály
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zatok, a fogyasztói árak és az árképzési rendelkezések betartásának ellenőrzése, 
továbbá a szájlítás, tárolás, raktározás, és árukezelés szakszerűségének, az áru 
mérésének, elszámolási módjának, a kiállított fizetési jegyzék helyességének 
vizsgálata stb.

A KERMI és a Kereskedelmi Felügyelőségek ellenőrzési tevékenysége nem 
mentesítheti a kereskedelmet az alól, hogy belső vállalati ellenőrző hálózatot 
kiépítse s a népgazdasági, fogyasztói és vállalati érdekek figyelembevételével 
működtesse.

Az élelmiszer és vegyiáru nagykeresledelmi vállalatok annak érdekében, 
hogy a termelő vállalatoktól csak a szállítási szerződésben kikötött jó minőségű 
terméket vegyék át, annak eredeti jó tulajdonságait a kiskereskedelemmel tör
ténő átadásáig megőrizzék fokozatosan kiépítik s erősítik minőségellenőrző háló
zatukat. Korszerű, hatékony ellenőrzést azonban kiépíteni csak akkor lehet, ha 
elegendő szakképzett minőségellenőr áll a vállalat rendelkezésére. Ennek a felis
merésének az alapján 1970 júniusában megszervezték a központi és a vállalati 
minőségellenőri tanfolyamokat.

Központi minőségellenőri tanfolyam
A központi minőségellenőri tanfolyam irányítását és felügyeletét a Bk. M. 

Oktatási Főosztálya, valamint az Élelmiszer- és Vegyi Kereskedelmi Főosztálya 
látja el. A tanfolyamon előadók biztosításával, gyakorlatok végzésére alkalmas 
laboratóriumok rendelkezésére bocsájtásával a Kereskedelmi Minőségellenőrző 
Intézet közreműködik.

A központi tanfolyamon 13 nagykeresledelmi vállalat 39 munkatársa vesz 
részt. A tanfolyami hallgatók kijelölésében gondosan jártak el. Általában egy-cgy 
tapasztaltabb, nagy áruismerettel és gyakorlattal rendelkező s két fiatalabb, 
érettségizett vagy főiskolát végzett dolgozót jelöltek a részvételre.

Vállalati minőségellenőri tanfolyam
A vállalati tanfolyamokat a vállalatok maguk szervezik a központi tan

folyamra kiadott irányelvek alapján. Míg a központi tanfolyam tematikáját a 
Minisztérium hagyta jóvá, s azt az egész oktatási idény alatt szigorúan be is 
tartották, addig a vállalati tanfolyamok a központi tanfolyamhoz igazodva, 
saját adottságaik figyelembevételével szervezik — az előadásokat. Ezen azt kell 
érteni, hogy a DÉLKER Vállalat mint a déligyiimölcs-import monopol szerve 
jelentősen több órában s nagyobb mélységben ismerteti a déligyümölcsöket a 
tanfolyamon, mint más nagykereskedelmi vállalat. A Budapesti Fűszért s a 
Pest — Komárom — Nógrád megyei csak az élelmiszer tárgykörből, a Vcgyiáru- 
nagykcreskcdelmi Vállalat csak vegyiáru témakörből tart vállalati tanfolyamot.

Oktatási irányelvek
A tanfolyan célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező 

szakembereket képezzen, akik az élelmiszer- és vegyiáruk területén képesek haté
konyan érvényesíteni a vállalati felelősséget a forgalombahozott áruk minő
ségéért.

A tanfolyam olyan szakemberek képzését kívánja megalapozni, akik az áru 
anyagi tulajdonságainak (összetétel, felhasználhatóság, eltarthatóság, árukezelés 
közbeni viselkedés stb.) és az egyes árucsoportokra, azok választékára vonatkozó 
előírások ismertében, nagy biztonsággal képesek dönteni az áruk átvételéről. 
Ismerik továbbá a mintavétel szabályait, a minőségellenőrzéssel foglalkozó



jogszabályokat, előírásokat s minőséghibás terméknél reális javaslatot tudnak 
tenni az értékcsökkenésre.

Az oktatás módja és formája
Az 1970 szeptemberében kezdődött tanfolyam két és féléves. Ez idő alatt 

a központi tanfolyamon 40 foglalkozáson kapnak elméleti és gyakorlati képzést 
a résztvevők. Ez óraszámra vetítve 140 elméleti és 100 gyakorlati óra.

Az elméleti és gyakorlati órák anyagát jegyzetben kapják meg. A gyakorla
tokon elsősorban olyan vizsgálatokkal foglalkoznak, amelyeket a raktári átvé
telkor maguk is el tudnak végezni, illetve el kell végezniük. Pl. érzékszervi vizs
gálat, tiszta súly, töltősúly megállapítás, hibás szemek, darabok százalékos 
arányának meghatározása stb.

A foglalkozásokat a nyári szünetet leszámítva minden hónap első péntekén 
és szombatján tartják.

A résztvevők az első év végén beszámoltak a tanultakról. A beszámolón 
1 fő kivételével mindenki részt vett s ezért lemorzsolódásról a központi tanfolya
mon nem beszélhetünk.

A vállalatok a vállalati tanfolyamokat a központi tanfolyamhoz hasonlóan 
szervezték. A foglalkozások óraszámát, az elméleti és gyakorlati órák arányát 
adottságaiknak megfelelően állapították meg.

Az anyagközlés mélysége
Az anyagközlés mélységeinek megállapításánál a tanfolyam vezetőségét, az 

vezette, hogy az oktatás keretében mint a központi, mint a vállalati tanfolyam 
résztvevői megismerkedjenek a korszerű minőségellenőrzéssel s annak magas 
színvonalú végzését elsajátítsák. Ennek érdekében elsősorban a minőséget meg
határozó, a minőségellenőrzést szabályozó rendeleteket, utasításokat, előíráso
kat kell olyan mélységben megismerniük, hogy azokat a gyakorlati munkájuk
ban is hasznosítani tudják. A főbb árucsoportok minőségi követelményei 
összefüggéseikben úgy kell megtanulniuk, hogy azok alapján nagy biztonsággal 
dönthessenek az áru átvételéről, intézkedéseket adhassanak ki a különleges áru
kezelésre, gyors értékesítésre, illetve a fogyasztói és vállalati érdekeket egyaránt 
figyelembe véve reális javaslatot tehessenek az értékcsökkenés mértékére.

A tanfolyam különös gondot fordít arra, hogy a résztvevők megismerjék 
az új korszerű csomagolóanyagokat, csomagolóeszközöket, azoknak az áru 
minőségét megőrző főbb tulajdonságait s a helyes, célszerű raktározást, raktári 
anyagmozgatást. Ennek érdekében a központi tanfolyam hallgatói mintafüzetet 
kaptak a jelenleg élelmiszerek és vegyiáruk csomagolására használt anyagokból, 
amelyet minősítéskor etalonként is használhatnak.

Külön előadás foglalkozik az élelmiszeradalékokkal (állományjavítók, 
antioxidánsok, színezékek, zamatosítók stb.) azok minőségjavító és egészségügyi 
vonatkozásaikkal.

A gyakorlati órákon igen nagy súlyt fektetnek az érzékszervi vizsgálatokra.
A központi tanfolyam hallgatói az alkalmassági vizsgán is résztvettek.

A tananyag
Az előadott anyag Csuzy P-né, Ravasz L.: Élelmiszervizsgálatok a vendég

látóiparban, Zimányi Alajos és munkatársai: Az élelmiszerek áruismerete 1 — 11 
őiskolai tankönyvpótló jegyzetre valamint országos, ágazati szabványokra és 
ninőségi törzslapokra épül fel. Ezenkívül 25 témakörben az említett anyagokhoz 
capcsolódó, azt kiegészítő jegyzetben írták meg az előadók azokat a korszerű

3 3 1



ismereteket, amelyeket a nagykereskedelmi minőségellenőröknek az élelmiszerek 
és vegyiáruk területén el kell sajátítaniuk.

A tanfolyam vezetősége arra törekedett, hogy a hallgatóknak olyan anyagot 
bocsásson a rendelkezésére, amely naprakész állapotban ismerteti az árucsopor
tot, választékát, csomagolását, minőségi követelményeit.

E tekintetben hézagpótló munkáknak kell tekinteni a száraz főzelékekkel, a 
déligyümölcsökkel, kefe és ecsetárukkal, festékek, lakkok, hígítók és festék
eltávolítókkal, a csomagolás eszközeivel, a csomagológépekkel és segédgépekkel, 
a csomagolás megtervezésének műszaki, közgazdasági és kereskedelmi feltételei
vel foglalkozó jegyzeteket, amelyek jelentős mértékben olyan ismeretanyagot 
fognak össze, amelyek eddig megjelent tankönyvekben, jegyzetekben nem sze
repelnek.

Hézagpótlónak tekinthetjük a műanyag- és gumiárukkal, a halkonzervekkel 
és a raktározással foglalkozó jegyzeteket is.

A résztvevők aktivitása a tanfolyamon
A résztvevők úgy az elméleti, mint a gyakorlati foglalkozásokon aktívak. Az 

aktivitást a felszólalók nagy száma, az élénk vita, valamint a tanfolyam vezető
ségéhez írásban is beküldött számos konzultációs kérdés igazol.

A részvevők aktivitása nagymértékben elősegíti a tanfolyam egyik céljának 
megvalósítását azt, hogy a nagykereskedelemben a minőségellenőrzéssel foglal
kozók egységes értelmezésében és állásfoglalásában, a fogyasztók érdekvédel
mében nagy hatékonysággal végezzék a minőségellenőrzést és a minőségi át
vételt.

A Megyei (fővárosi) Élelmiszerellenőrző- és Vegyvizsgáló Intézetek hálózati 
ellenőrzéseik során megfelelő partnereket fognak találni a tanfolyamot végzett 
nagykereskedelmi minőségellenőrökben.

Ez év végén a 13 élelmiszer és vegyiáru nagykereskedelmi vállalatnál 520 
tanfolyamot végzett elméleti és gyakorlati tudással rendelkező minőségellenőr 
fog dolgozni. Tevékenységük nagy mértékben fogja növelni a kereskedelmi minő
ségellenőrzés hatékonyságát, ami kedvezően fogja éreztetni hatását a fogyasztók 
érdekvédelmében is.

A nagykereskedelmi vállalatok tervezik, hogy évente a felmerült témák 
számából és mélységétől függően néhány előadásból álló továbbképzésben része
sítik a minőségellenó'ri tanfolyamot végzett s középfokú minősítését nyert dol
gozókat. A szabványmódosításokról, a minőségellenőrzéssel kapcsolatos köz
ben megjelenő jogszabályokról a hatósági minőségellenőrző intézetek, K.ERMI, 
OÉTI is KÖJÁL-ok állásfoglalásairól a nagykereskedelmi minőségellenőrző 
hálózatot rendszeresen informálni fogják.

A tanfolyamot végzett minőségellenőrök munkája véleményünk szerint 
jelentős mértékben fog hozzájárulni ahhoz, hogy a nagykereskedelmi vállalatok 
csak kifogástalan minőségű terméket vegyenek át, annak minőségét a szakszerűen 
végzett tárolás alatt megőrizve teljes értékűen adják át a kiskereskedelemnek.
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