
KÜLFÖLDI LAPSZEMLE

KONZERVIPAR

FERCHLAND, D.:
Eljárás és berendezés darabos termékek 
konzervdobozokba való folyamatos cso
magolására
(Verfahren und Vorrichtung zum kon
tinuierlichen Verpacken portionierter 
Einwaage in Konservendosen.)
Die Lebensmittel Industrie, 20, 215, 
1973.

Az eljárás elsősorban nagydarabos 
termékek, pl. halak, húsáruk, uborka 
stb. dobozolására alkalmas. Az eddig 
használt kézi műveleteket gépesítet
ték. Ez a konstrukció az összes kon
zervdoboz megtöltését lehetővé teszi 
a gép átszerelése nélkül. A különféle 
termékek dobozolásához szükséges el
térő csomagolási időket a szállítószalag 
sebességének szabályozásával érik el.

Bende E. (Győr)

KIZILOVA L. A.:
Néhány szó a konzervek savanyodásá- 
ról
( Kvoproszu prokiszanyija konszervov.)
Konszervnaja i Ovoscseszusilnaja Pro- 
mislennoszty 1973, 8. sz. 36.

Szerzők bemutatják a konzervek 
savanyodását okozó bac. stearother- 
mophilus fejlődési dinamizmusát és 
spóraképződését 55°C-on, burgonya — 
pepton táptalajon, és a gyermektáp
lálkozásban használt zöldség és hús
zöldség püré készítményekben. Meg
állapították, hogy a baktériumok sza
porodása és spóraképződése a „Rizses 
sárgapüré”, a „Gyümölcsleves püré” 
és a Rizses májleves püré” konzer- 
vekben 55 °C-on közel azonos módon

zajlik le, mint a táptalajban, de las
sabban és gyengébb mértékben. A 
konzervbe került bac. stearother- 
mophilus baktérium spórái a hosszú 
tárolás alatt 37,2 és 5 °C-nál romlást 
nem idéztek elő és fokozatosan el
pusztultak.

Varga Zs. ( Kalocsa )

SZOLOVJEVA E. I., BERLJANT O. 
P„ CIKÉRMAN I. B.
A metationtartalom meghatározása 
gyümölcs nyersanyagokban és konzer- 
vekben
(Opregyelenyije szogyerzsanyija meta- 
tiona v plodovom szürjo i konszervah.)
Konszervnaja i Ovoscseszusilnaja Pro- 
mislennoszt 1973, 8. sz. 34.

Szerzők megadják a gyümölcsökben 
és konzervekben levő metation és a 
vele analóg metilnitrofosz meghatáro
zási módját vékonyréteg kromatográ- 
fia segítségével.

Varga Zs. (Kalocsa)

KAMNEVA Z. P„ LISZAKOVA N. P.: 
Jani szorbitban és xilitben
(Dzsem na szorbite i kszilite.)
Konszervnaja i Ovoscseszusilnaja Pro- 
mislennoszt 1973, 7. sz. 16.

A cikkben új termékekről tájékoz
tatnak, ezek polialkoholokban eltett 
szilva és birsalma jam. A szirup jobb 
behatolását a gyümölcsbe különböző 
előkészítő műveletekkel teszik lehe
tővé, mint pl. blansírozás vízben, főzés 
polialkohol szirupban atmoszférikus, 
illetve konstans nyomáson. Megadják 
a szilva jam és birsalma jam kémiai 
összetételét.

Varga Zs. (Kalocsa )
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KÜLFÖLDI LAPSZEMLE

HALIPAR

DANILOW, M„ SCHEWTSCHENKO, 
W., és DUBSKAJA, L.:
Fagyasztott halak minőségének válto
zásai hosszabb ideig tartó tárolás során
(Qualitätsveränderungen bei Gefrierfisch 
nach lämgerer Lagerung.)
Die Lebensmittel Industrie, 20, 214, 
1973.

A szerzők gyorsfagyasztott tőkehal 
és sügér hosszú ideig (max. 6 hónap) 
tartó tárolásánál fellépő minőségi jel
lemzők változásait követték nyomon. 
A fagyasztás után a -  18 C°-on tárolt 
halakban a trimetilamin, az amino- 
nitrogénésa szabad aminosavak meny- 
nyiségét vizsgálták a tárolási idő 
függvényében. A trimetilamin- és az 
amino-nitrogén-tartalom mindkét hal
faj eseteben a tárolási idő folyamán 
nőtt, a vizsgált 17 aminosav közül 12 
esetben végig nőtt, 5 esetben pedig 
előbb nőtt, majd csökkent a szabad 
aminosav-tartalom.

A táblázatosán közölt eredmények
ből látható, hogy az amino-nitrogén- 
és a szabad aminosav-tartalom össze
függ egymással. A korrelációs koeffi
cienst meghatározva, értékét 0,79-nek 
találták.

Bende E. (Győr)

MÉZ

TSCHOQOWADSE, SCH., K., 
KOBLIANIDSE, G. L. és 
DE.MBIZKIJ, A. D.:
A méz aromaanyagai.
(Die aromatischen Stoffe des Honigs.)
Die Lebensmittel Industrie, 20, 225, 
1973.

A különböző földrajzi helyekről 
származó mézek elsősorban aroma

anyagokban térnek el egymástól. 
Ezeknek a vegyületeknek meghatá
rozása és azonosítása nagyon nehéz, 
mivel egyrészt nagyon kis mennyi
ségben vannak jelen, másrészt külső 
tényezők hatására könnyen elbomla
nak. A szerzők Grúzia különböző vi
dékeinek 21 mézmintáját vizsgálták 
meg. A 27 illékony aromavegyiilet 
közül gáz-folyadék kromatográfiás 
módszerrel 17-et azonosítottak.

Szabó A. (Győr)

EGYÉB

BLÜHER, H., HERMANN, H., 
WOLF, J. és RAEUBER, H. J.:
A konzisztenciával ekvivalens „fajlagos 
alakváltoztatási munka” és a penetro- 
méteres mérések közötti összefüggés
(Zum Zusammenhang zwischen der 
konsistenzäquivalenten Kenngröße ,,spe
zifische Gestalt änderungsarbeit'’ und 
Penetrometermessungen.)
Die Lebensmittel Industrie, 20, 163, 
1973.

Eddig az élelmiszerek fajlagos alak
változtatási munkáját a Wolodke- 
witsch-féle szilárdságmérő készülékkel 
vizsgálták. A szerzők az AP 4/1 (VEB 
Feinmess, Drezda) automatikus pe- 
netrométer átalakításával határozták 
meg a fajlagos deformációs munkát. 
A főtt húsokkal végzett kísérletek azt 
mutatták, hogy a penetrométerrel 
meghatározható P^-érték és a fajlagos 
alakváltoztatási munka (Ag) között 
erős korreláció (r = 0,984) van. (A Pw 
a behatolási mélység -  idő görbe alatti 
terület reciproka). Az összefüggés a 
következő általános függvénnyel ír
ható le:

Pw = a e10 Ag + b
Bende E. (Győr)
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KÜLFÖLDI LAPSZEMLE

SÖRIPAR

NI ELEBOCK, C., HÄMMERLING 
A.:
Enzimek alkalmazása a sörgyártásban.
(Grundlagen der Applikation von En
zymen zur Herstellung von Bierwürze.)
Die Lebensmittel Industrie, 20, 305, 
1973.

A sörgyártásban a magas nyersárpa- 
hányad feldolgozása miatt szükséges a 
/1-glükanáz adagolása, amely az árpá
val bevitt nagy vizkozitást okozó glü- 
kánt lebontja. Laboratóriumi kísér
letek során kidolgoztak olyan módszert, 
amely lehetővé teszi a nyersárpa fel- 
használását 60%-os arányban. Bizo
nyos mennyiségű enzim adagolásával 
kiküszöbölhetők a derítésnél és szűrés
nél fellépő nehézségek.

A nyersárpa felhasználása változást 
jelent a technológiában. A hagyomá
nyos eljárásnál a maláta glükántar- 
talma jelentősen lecsökkent, míg a 
nyersárpában a teljes glükán mennyi
ség lebontatlan állapotban van. Kísér
leteket végeztek az árpából, a cefréből, 
a sörléből és a sörből kinyert glükán 
oldattal.

Különböző mennyiségű /Kglükanázt 
adagoltak az oldathoz, és mérték az 
oldat viszkozitását az idő függvényé
ben. A kísérletek eredményét diag
ramokon ábrázolták.

Az enzim-mennyiség és a nyersárpa- 
mennyiség között az alábbi összefüg
gést adták meg:

E/g( 100 kg) = 44,53 + 3,36 RG -  
-0,07732 (RG)2 + 0,000708 (RG)3

E = enzimpreparátum 1 glükonáz 
egység/mg

RG = nyersárpa-hányad.
Takács T. (Győr)

EHLIES, H., HÄMMERLING, A.

60% nyersárpa-hányad feldolgozásá
nak tapasztalatai a sörgyártásban

(Ergebnisse der Verarbeitung von 60 
Prozent Rohgerste bei der Bierwürzege
winnung.)

Die Lebensmittel Industrie, 20, 308, 
1973.

Laboratóriumi és üzemi kísérletek 
során a sörgyártáshoz 60% nyersárpát 
és 40% malátát használtak. Az infú
ziós eljárásnál jobban alkalmazható, 
mint a hagyományos (főzéses) esetben.

A kísérletek igazolták, hogy a meg
felelő enzimadagolás, a műszaki és 
technológiai paraméterek betartása 
mellett a végerjedési fok túlzott esése 
megakadályozható anélkül, hogy a 
kapacitás csökkenne.

Végül a sör érzékszervi tulajdonságai 
jelentősen javulnak.

Az infúziós eljárás előnyei: — Az 
enzimaktivitás jobb hasznosítása, a fő
zésnél fellépő károsodás kimarad.

— Könnyű a folyamat programo
zása.

— A hő- és villamosenergiafelhasz
nálás alacsonyabb.

Az infúziós eljárás hátrányai:
— Nagyobb követelményt támaszt 

az aprítás terén.
— A végerjedésfok tartása nagy 

figyelmet igényel.

Takács T. (Győr)
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A Budapesti Baromfifeldolgozó Vállalatnál levegős előhűtő alagutat helyez
tek üzembe.

A Győri Baromfifeldolgozó Vállalat üzemeit bővítették, modern gépsorokkal 
szerelték fel.

Befejezték a második (vegyes) feldolgozóvonal, valamint a kazántelep be
ruházását a Sárvári Baromfifeldolgozó Vállalatnál.

A minőség biztosítása és fejlesztése érdekében szükséges intézkedések
Az üzemi minőségellenőrző hálózat függőségi viszonyának megszüntetése, 

hatáskörének és jogkörének kiterjesztése.
Olyan érdekeltségi (premizálási, bérezési) rendszer kialakítása, mely ösztönöz 

a jobb minőségű termék előállítására.
Megfelelő mintavételi és minősítési szabványok kidolgozása, illetve a szab- 

ványszerűsítési munkák elvégzése.

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE

BORIPAR

VOLCSOK A. N.:
Szőlőlé elpárologtatása szabad felületről

( Iszparenyije vinogradnovo szoka szó 
szvobodnoj poverhnosztyi.)
Konszervnaja i Ovoscseszusilnaja Pro- 
mislennoszty 1973, 8. sz. 38.

Szerző kifejti a hő- és tömegkicseré
lési folyamat tapasztalatait a szőlőlé 
szabad felületről történő elpárolog- 
tatásánál. A kísérleteket saszla faj
tából készült minőségi borral végezték. 
A kapott mérési eredményeket a meg
felelőségi elv követelményei szerint 
dolgozták fel. A pontok logaritmikus 
koordinátarendszerben való kiegyenlí
téséhez egy egyenletet kaptak, mely a 
megfelelőség elvének paraméterei közti 
összefüggést fejezi ki. A kapott egyen
let alkalmazására példát mutatnak be 
az anyagkicserélődési koefficiens (a 
párologtatás intenzitása) kiszámításá
hoz, a CH —245 —63 egészségügyi elő
írásokat figyelemben tartva.

Varga Zs. (Kalocsa)

SÜTŐIPAR

NAGAJCSENKO L. I.:
A kölesfelfűjt technológiai tulajdon
ságai és kémiai összetétele
(Tehnologicseszkije szvojsztva i himi- 
cseszkij szosztavvozdusnovo psena.)
Konszervnaja i Ovoscseszusilnaja Pro- 
mislennoszty 1973, 8. sz. 41.

Szerzők közük a kölesfelfújt és egyéb 
növényi magvakból készült felfújtak 
készítésének és tanulmányozásának 
tapasztalatait. Optimális kísérleti kö
rülmények között tanulmányozták a 
köles technológiai tulajdonságait. Meg
állapították, hogy a köles képessége a 
felfújt szerkezet kialakítására felül
múlja a búzáét, árpáét és nem marad el 
a kukorica, rozs stb. mögött sem. Meg
határozták a kölesfelfújtban a kemé
nyítő, fehérje, lipid és oldható szén
hidráttartalmat, valamint az ásványi 
összetételt. Beltartalmi érték tekin
tetében a kölesből készült felfújt ter
mék megelőzi az egyéb gabonafélékből 
nyert termékeket.

Varga Zs. (Kalocsa)
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KÜLFÖLDI LAPSZEMLE

FELDMAN A. L. és MTSAI

Zöldségkonzervek dúsítása fehérje hid- 
rolizátumokkal
(Obogascsenyije ovoscsni/i konszervov 
belkovimi gidrolizátami.)
Konszervnaja i Ovoscseszusilnaja Pro- 
mislennoszty 1973, 8 sz. 23.

Szerzők 5-féle zöldségkonzervnél 
vizsgálták a dúsítás lehetőségét fe* 
hérje hidrolizátumokkal -  SzL-1 jelű 
szója — fermenttel, fehérje pasztával, 
valamint metioninnal. Megállapítot
ták, hogy a fehérje-adalékokkal ké
szült konzervek jobb organoleptikus 
tulajdonságokkal rendelkeznek és ma
gasabb biológiai értékűek, mivel az 
összes nitrogéntartalom 1,5 —2-szere- 
sére növekszik és a termék limitáló 
aminosavakkal egészül ki.

Varga Zs. ( Kalocsa )

GORELIK L. D. és MTSAI:

A ftalofosztartalom csökkenése az 
almapüré gyártásánál.
(Sznyizsenyie szogyerzsanyija ftalofosza 
pri proizvodsztve konszervov ,,Piire iz 
jablok” )
Konszervnaja i Ovoscseszusilnaja Pro- 
mislennoszty 1973, 7. sz. 21.

A közölt kísérleti eredmények mu
tatják a konzerválás és fagyasztás ha
tását az almában visszamaradt ftalo- 
fosztartalomra. Kimutatták, hogy az 
almapüré gyártása folyamán a peszti- 
cidtartalom csökken, mely csökkenés a 
kiindulási nyersanyaghoz viszonyítva 
(%-ban) a blansírozás után 51%, pa- 
szírozás után 28%, sterilizálása után 
16-25%.

A nyersanyag fagyasztása csak kis

mértékben befolyásolja a ftalofosz ma
radványok mennyiségének csökkené
sét.

Varga Zs. (Kalocsa )

GROMOV A.A. és MTSAI:
Üvegcsomagolású gyermekkonzervek 
folyamatos pasztörizálási módja
( Linyija nyeprerivnoj paszterizacii kon
szervov v sztekljannoj taré dija delej.) 
Kfttiszervnaja i Ovoscseszusilnaja Pro- 
mislennoszty 1973, 7. sz. 14.

Szerzők közük az 1—58-as üveges 
gyümölcslevek folyamatos pasztöri
zálási módját. A berendezés biztosítja 
a magas hőfokúléki szerelést, infravörös 
megvilágítás segítségével történő pá
raelszívást és pasztörizálást folyamatos 
üzemben. A módszer hatásosságának 
megállapítására alapvető technikai
gazdaságossági mutatókat vezettek be 
a Leninről elnevezett Ogyesszai Kí
sérleti Konzervüzemben.

Varga Zs. ( Kalocsa)

KURTOV I. A.:
Célszerű előkészítő' műveletek az őszi
barack szárításához
(Racionalnije metodi podgotovki per- 
szikov к szuske.)
Konszervnaja i Ovoscseszusilnaja Pro- 
mislennoszty 1973, 7. sz. 17.

A cikkben kísérleti adatokat közöl
nek az őszibarack javított előkészítési 
műveleteiről a napfényen történő szá
rítás előtt. Szerző meghatározta a lúg- 
hámozás, a kénsavval történő szaturá- 
1 ás és a blansírozás végrehajtásának 
feltételeit, az üzbég SzSzK-ban leg
elterjedtebb nyersanyagfajták speci
fikus tulajdonságainak tanulmányozá
sával.

Varga Zs. ( Kalocsa )
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A megemlékezés után az Elnöki Tanács nevében Szépvölgyi Zoltán, a Fővárosi 
Tanács elnöke a Munkaérdemrend arany fokozata kitüntetést adta át Vajda Ödön 
igazgatónak, a Munkaérdemrend ezüst fokozatát pedig Ojtozy Kristóf né és Gál Ilona 
osztályvezetőknek.

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi miniszter részéről Szilágyi József osztály- 
vezető az intézet három dolgozóját tüntette ki az „Élelmiszeripar Kiváló Dolgo
zója” kitüntetéssel.

A társintézetek nevében Hertelendi György, a zalaegerszegi Megyei Élelmiszer
ellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet igazgatója köszöntötte a jubiláló intézetet és ki
fejezte azt a kívánságát, hogy az intézetek közötti együttműködés az elkövetkező 
években is virágzó legyen.

A munkaértekezlet Csikesz Józsefné zárszavával ért véget, aki az intézet to
vábbi eredményes munkájához sok sikert kívánt.

LÓRÁNT BÉLA

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE

SEYFARTH, W. és WESENBERG,
J.:
Technológiai rektifikációs problémák 
vizsgálata gabonalepárlókban. I. A 
gabonapárlatban levő' fermentációs 
melléktermékek analitikájáról.
( Untersuchung technologischer Rektifi
kationsprobleme in der Kornbrennerei. 
I. Zur Analytik der Gärungsneben- 
bestandteile in Kornrektifikaten.)
Die Lebensmittel Industrie, 20, 174, 
1973.

A gabonalepárlás speciális problé
mái átfogó elemzést igényelnek. A 
technológiai paraméterek megállapí
tása a melléktermékek vizsgálatával 
szorosan összefügg. Ezek az anyagok 
— .amelyek a harmonikus aromaössze
tétel biztosítását szolgálják — a kö
vetkező vegyületcsoportokba sorolha
tók be: magasabb szénatom-számú ali
fás alkoholok, rövid és közepes lánc
hosszúságú szabad monokarbonsavak, 
észterek, aldehidek és ezek acetátjai, 
kénvegyületek (merkaptánok és tio- 
éterek), összetettebb anyagok (pl. he
terociklusos vegyületek).

A vizsgálatokat érzékszervi analízis, 
hagyományos kémiai és finomanaliti
kai módszerekkel végezték el, az utób
bin belül spektroszkópiai, kromatog
ráfiás, papírkromatográfiás és vékony
réteg kromatográfiás eljárásokat is
mertetnek.

Szabó A. (Győr) 

SEYFARTH, W., és WESENBERG,
J"
Technológiai rektifikációs problémák 
vizsgálata gabonalepárlókban. 2. Ala
csony szénatom-számú alkoholok és 
észterek gázkromatográfiás meghatá
rozása gabonapárlatokban
( Untersuchung technologischer Rektifi
kationsprobleme in der Kornbrennerei.
2. Bestimmung der niederen Alkohole 
und Ester in Korndestillaten mittels 
Gaschromatographie.)
Die Lebensmittel Industrie, 20, 219, 
1973.

A szerzők rövid összefoglalást adnak 
a könnyen illő fermentációs termékek 
gázkromatográfiás meghatározására.
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icugyaijaK a Kerueses vegyuieteK ii- 
zikai és fizikai-kémiai dúsítását, és 
olyan eljárást ismertetnek, amely 23 
észter vagy Cj — C8 lánchosszúságú al
kohol mennyiségi meghatározását teszi 
lehetővé. A szétválasztást direkt injek
tálással végezték, 3 m-es kolonnát, 
10%-os trietanolamint és porolit hor
dozót használtak, 90 C°-on. Bemutat
ják a részletes kromatogramokat is.

Szabó A. (Győr) 

SEYFARTH, W., és WESENBERG,
J"
Technológiai rektifikációs problémák 
vizsgálata a gabonalepárlókban. 3. A 
nyers gabonapárlat kezdeti alkohol
koncentrációjának jelentó'sége a rekti- 
fikáció folyamán
( Untersuchung technologischer Rektifi
kationsprobleme in der Kornbrennerei.
3. Zur Bedeutung der Äthanolausgangs
konzentration des Kornrauhbrandes für 
die Rektifikation.)
Die Lehensmittel Industrie, 20, 266, 
1973.

A szerzők elsősorban az azeotrópos 
desztillációval, ezen belül a kezdeti 
alkoholkoncentrációnak a desztillá- 
cióra gyakorolt hatásával foglalkoznak 
A különböző aromakomponensek (ecet
savas etilészter, propanol-1, propanol- 
2, 2-metilpropanol-l, butanol-1, ecet
savas i-amilészter, 3-metil-butanol-l, 
ecetsavas n-amilészter, pentanol-1) el- 
gőzölögtetési tényezőinek az alkohol-

Koncentraciotoi való függését gra
fikusan adják meg. A kísérletek alap
ján a rektifikációhoz 65 tf%-os etanol- 
tartamú nyers gabonapárlatot java
solnak. Ez a töménység a jelentős 
energetikai megtakarítás mellett mint
egy 40 tf%-os, finom aromájú, köny- 
nyen illő terméket eredményez. Táb
lázatosán összefoglalják a különböző 
alkoholtartalmú (35-70 tf%) minták 
érzékszervi analízisének eredményét.

Szabó A. (Győr)

WOLF, J. és RAEUBER, H.-J.:
Az AP 4/1 penetrométer alkalmazása 
gélszerű élelmiszerek konzisztenciájá
nak vizsgálatára
(Verwendung des Penetrometers A P 4/1 
mit Schreibvorrichtung zur Konsistenz
beurteilung von gelartigen Lebensmitteln.
Die Lebensmittel Industrie, 20, 255, 
1973.

A gélszerű élelmiszerek (pl. sajtok, 
kolbászok, zselatin) konzisztenciájá
nak mérésére a Wolodkewitsch-féle 
konzisztencia-vizsgáló készülékkel 
mért adatokat összehasonlították az 
AP 4/1 penetrométerrel nyert ered
ményekkel. Azt a következtetést von
ták le, hogy a penetrométer a behato
lási ellenállás és a konzisztencia kö
zött fennálló korreláció miatt jól hasz
nálható a kocsonyás anyagok konzisz
tenciájának meghatározására.

Bende E. (Győr)
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KÜLFÖLDI LAPSZEMLE

VEGYES

VLAD A. VLAD ALEXANDRINA.:

Bacilus cereus által okozott ételmér
gezés
( Intoxicatia alimentara pe Buciiul 
cereus.)
Microbiologia (Buc.) 17, 531, 1972.

A szerzők Bacilus cereus által oko
zott tömeges ételmérgezést ismertet
nek, amelyet egy diákotthonban ész
leltek. Adiákotthon lakóinak 81,2%-a 
8 —11 órával tej fogyasztása után 
enyhe tünetek közepette megbetege
dett. A betegség tünetei gyakori híg
vizes széklet és hányinger voltak, a 
megbetegedettek közérzete jó volt, 
lázat és fejfájást egy alkalommal sem 
figyeltek meg. A betegség, pontosab
ban a hasmenés 5 —10 óráig tartott, 
ameddig a fertőzött étel a tápcsator
nából kiürült. Gyógykezelésre nem volt 
szükség és nem is vettek orvosi be
avatkozást igénybe.

Az elvégzett bakteriológiai vizsgá
latok során a kórokozó B. cereus a 
tejből, az üstből, amiben felforralták 
a tejet és a megbetegedettek székle
téből nagy mennyiségben kitenyész
tett; más feltétlen, vagy feltételes kór
okozó nem volt kimutatható.

Végezetül a szerzők néhány iro
dalmi adatot (magyart is) ismertet
nek.

Nikodemusz I. ( Budapest)

AHUNDOV, F. G.:
Ásványi műtrágyák hatása a karfiol 
minőségére Azerbajdzsánban
(Vlijanyije doz mineralnih udobrenyij 
na kacsesztvo cvetnoj kapuszti b usz- 
lovijah Azerbajdzsana.)

Konszervnaja i Ovoscseszusilnaja Pro- 
mislennoszty 1973, 7. sz. 26.

Szerző kísérleti eredményeket kö
zölnek arról, milyen hatással vannak a 
műtrágyaadagok a karfiol minőségére, 
rövid távú eltarthatóságára és a kon
zerválásnál mutatott állóképességére. 
Vizsgálták még a karfiol kémiai össze
tételének változását a tárolás és szál
lítási mód függvényében. Megállapí
tották a legmegfelelőbb műtrágya
adagokat, melyek Azerbajdzsán fő 
zöldségtermesztő zónáiban alkalma
sak.

Varga Zs. (Kalocsa)

AHUNDOV F. G., HANMAMEDOV
A. J.:
Műtrágyák hatása a paradicsom minő
ségére és eltarthatóságára
(Vlijanyije mineralnih udobrenyij na 
kacsesztvo i szohranyjajemoszty toma- 
tov ).
Konszervnaja i Ovoscseszusilnaja Pro- 
mislennoszty 1973, 8. sz. 32.

Szerzők tanulmányozták a műtrá
gyák hatását a paradicsom minőségére, 
kémiai összetételére és eltarthatóságá
ra eltérő talaj-és éghajlati zónákban. 
Azerbajdzsán területén. Megállapí
tották, hogy a talaj- és klimatikus vi
szonyoktól függően a paradicsomnak 
legmegfelelőbb műtrágya adag az 
Apseron körzetében levő kéntartalmú 
talajnál N90PJ20K60, a Kuba-Hacs- 
masszki erdős-rétes talajnál pedig 
N90Pl5oKe0.

Varga Zs. ( Kalocsa)
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Boldog Új évet!

С новым годом!

Glückliches Neujahr! 

Happy New Year! 

Bonne Année!
Budapest 1 974.

Élelmiszervizsgálati  K öz lem ények  
szerkesztősége


