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Die Mustervorbereitungsmethoden bei der Rückstandsbestimmung von Her
biziden vom Thiocarbamat-Typ in Lebensmitteln wurden untersucht. Zum Nach
weis der Thiocarbamat-Verunreinigung (EPTC, Butylat) bzw. zu ihrer quantitativen 
Bestimmung in Lebensmittelmustern unterschiedlichen Ursprungs wurden die 
Farbreagenzien N-,2,6-Trichlorbenzochinonimin und N-Chlor-2,6-dibrombenzo- 
chinonimin verwendet. Die von den Verfassern entwickelte Methode erwies sich an
wendbar zur Kontrolle der chemischen Verunreinigung von Obst- und Gemüsepro
dukten.

DETERMINATION OF RESIDUES OF THIOCARBAMATE HERBICIDES 
IN FOODS OF VEGETABLE ORIGIN

К. Fodor — Csorba, T. Kőmives, A. F. Márton and F. Dutka

The methods of sample preparation at the determination of residues of herbi
cides of thiocarbamate type in foods were investigated. The colour reagents N,2,6- 
trichlorobenzoquinoneimine and N-chloro-2,6-dibromobenzoquinoneimine were 
used for the detection of the thiocarbamate contaminants (EPTC, butylate) and 
of their quantitative determination of food samples of various origin. The method 
developed by the authors proved to be suitable for control of the chemical conta
minants in fruit and vegetable products.
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197S. december 13-án a megyei, fővárosi élelmiszerellenőrző és vegyvizsgáló 
intézetek Igazgató Tanácsa Budapesten tartotta ülését, Dr. Vajda Ödön, a MÉM 
ÉVK igazgatójának elnökletével. Az ülés legfontosabb napirendi pontjai voltak: 
A fogyaszthatósági határidő, illetve a minőségmegőrzési időtartam megállapítása 
iránti eljárás, tájékoztató a beruházások állásáról, a műszaki fejlesztési lehetőségek
ről, tájékoztató a műszerfejlesztés távlati koncepciójának kidolgozásáról, az infor
mációs rendszer továbbfejlesztése a gyártmánykönyv és a gyártmánylapok útján, 
kiegészítés az intézetek 1978. évi értékeléséhez, irányelvek az intézeti havi jelentés 
elkészítésére és hasznosításának továbbfejlesztésére, az Igazgató Tanács 1979. évi 
munkaterve, tájékoztató az 1978. évi hálózati jelentés elkészítéséről.

Az Igazgató Tanács ülésén részt vett Dr. Glózik András a MÉM Állategész
ségügyi és Élelmiszerhigéniai Főosztályának vezetője és a hatósági élelmiszer 
minőségellenőrzés, valamint ennek a munkának az irányításával összefüggő kér
désekben adott tájékoztatást. Az ülés meghívattjaként Dr.Pigler József, a MÉM 
Élelmiszeripari Higiéniai Ellenőrző Szolgálat igazgatója méltatta az élelmiszer- 
ellenőrzésben érdekelt ágazati intézmények együttműködésének fontosságát.

Ezután Fakó Éva főosztályvezető-helyettes és Dr. Vajda Ödön, az Igazgató 
Tanács elnöke a szervezettel és a működéssel kapcsolatos kérdésekről tájékoztatták 
a tanácskozás résztvevőit.
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