Növényvédô szerek az élelmiszerekben. Megesszük a csomagolást? Az utolsó szó a mikrobáké. Doppingolunk, és nem
is tudunk róla? Magyarország talán legfontosabb élelmiszeripari kiállításán, az OMÉK-on jelentették be az „Ésszel a kosárba!” cikksorozat indulását. A Laboratorium.hu tudományos portálon a nagyközönségnek és az élelmiszeripar szereplôinek szánt élelmiszer-biztonsági cikkeket egy több mint 25 éves hazai tapasztalattal rendelkezô laboratórium osztja
meg a nagyközönséggel.

Ésszel a kosárba!
A karácsonyig tartó kampány célja:
segíteni a fogyasztókat abban, hogy
minél biztonságosabb termékeket vásároljanak, az élelmiszeripar szereplôinek pedig megmutatni, mire kell kiemelten figyelni a minél jobb minôségû és versenyképesebb termékek
elôállításához és forgalmazásához.
A tudományos weboldal legújabb
cikksorozatát a WESSLING Hungary Kft.
független laboratórium szakértôi a közel
kétmillió élelmiszerminta vizsgálata alapján szerzett tapasztalataikkal segítik.
A kampányt indító két cikkben az
élelmiszerekben található növényvédô
szerekrôl és mikotoxinokról, azaz a
mikroszkopikus gombák által termelt
mérgekrôl esik szó.
A mezôgazdaságban használt növényvédô szerek (peszticidek) nélkül a
Föld lakosságának élelmezése ma elképzelhetetlen feladat lenne. A megengedett határérték felett azonban veszélyt jelenthetnek az egészségünkre.
Mit mondanak a statisztikák? Mi a helyzet külföldön és itthon? Hogyan vizsgálják ezeket a vegyületeket? Mire kell
vigyázni a vásárláskor?
Az Ésszel a kosárba! kampány elsô
cikke a növényvédô szerekrôl szól —
Növényvédô szerek az élelmiszerekben címmel. A növényvédô szerek témájához szorosan kapcsolódva ki kell
mondani, hogy a permetezés nélkül bizony elszaporodnak a kártevôk, virulnak a penészgombák. A növényeken
élôsködô mikroszkopikus gombák egy
része a felmelegedô éghajlaton nagyobb hajlamot mutat mikotoxinok (a
gombák által megtermelt mérgek) elôállítására. Ezek a méreganyagok egyaránt károsítják a takarmányozott állatokat és a gabonából elôállított élelmiszert fogyasztó ember egészségét. Mit
tehet a vásárló? Ez utóbbiakról szól az
Ésszel a kosárba! kampány második
anyaga — Mikotoxinok maszkabálja
címmel.
Növényvédô szerek
az élelmiszerekben —
a cikk röviden:
• Növényvédô szerek nélkül nincs
modern mezôgazdaság.
• Csak határérték felett jelentenek
veszélyt az egészségre.
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• Hatérérték alatt akkor lehetnek
veszélyesek, ha a hatásuk öszszeadódik.
• Ezért fontos a rendszeres laboratóriumi vizsgálat.
• Magyarországon szerencsére
alacsony a határérték feletti gyümölcsök és zöldségek aránya.
• Vigyázat az EU-n kívüli gyümölcsökkel és zöldségekkel!
• Vásároljunk körültekintôen, mindig mossuk meg a terméket!
A teljes cikk olvasható: https://laboratorium.hu/esszel_a_kosarba_novenyvedoszerek_az_elelmiszerekben

A mezôgazdaságban használt növényvédô szerek (peszticidek) nélkül a
Föld lakosságának élelmezése ma elképzelhetetlen feladat lenne. A megengedett határérték felett azonban veszélyt jelenthetnek az egészségünkre.
Mit mondanak a statisztikák? Mi a helyzet külföldön és itthon? Hogyan vizsgálják ezeket a vegyületeket? Mire kell
vigyázni a vásárláskor? Az Ésszel a kosárba! kampány elsô cikke a növényvédô szerekrôl szól. A növényvédô
szerek témájához szorosan kapcsolódva ki kell mondani, hogy a permetezés nélkül bizony elszaporodnak a kártevôk, virulnak a penészgombák. A növényeken élôsködô mikroszkopikus
gombák egy része a felmelegedô éghajlaton nagyobb hajlamot mutat mikotoxinok (a gombák által megtermelt
mérgek) elôállítására. Ezek a méreganyagok egyaránt károsítják a takarmányozott állatokat és a gabonából
elôállított élelmiszert fogyasztó ember
egészségét. Mit tehet a vásárló? Ez
utóbbiakról szól a az Ésszel a kosárba! kampány második anyaga.
Mikotoxinok maszkabálja —
a cikk röviden:
• A növényeken élôsködô mikroszkopikus gombák egy része
a felmelegedô éghajlaton nagyobb hajlamot mutat mikotoxinok (a gombák által megtermelt
mérgek) elôállítására
• A legtöbb ismert mikroszkopikus
gomba toxinját — az Aspergillusfajok által termelt aflatoxinok
mellett — a fuzáriumok termelik

• A kalászosok vizsgálatára azért
van különösen nagy szükség,
mert a magyar emberek étrendjében nagy súllyal szerepel a gabonafélékbôl készült ételek fogyasztása
• A mikroszkopikus gombák toxinjait és a növényvédô szerek maradékait a modern laboratóriumokban elválasztástechnikai
módszerekkel elemzik.
• A szóban forgó toxinok azonban elbújhatnak az analitikus szeme elôl!
• Csak ellenôrzött forrásokból vásároljunk, figyeljük a feliratokat és az
idôszakos szennyezettséget!
Teljes cikk: https://laboratorium.hu/
esszel_a_kosarba_mikrotoxinok_maszkabalja

A Laboratorium.hu immár közel 400
cikkben számol be azokról a közérdekû,
tudományos hírekrôl, módszerekrôl,
amelyek leginkább az élelmiszer-biztonsághoz és a környezetvédelemhez kapcsolódnak — a laboratórium szemszögébôl, közérthetôen, mindenkinek.
Az OMÉK-on rendezett konferencián több olyan területet is bemutattak a
WESSLING szakértôi, amelyekrôl az elkövetkezô hónapokban hamarosan
szó esik majd: többek között az élelmiszerek csomagolóanyagaiból történô
káros kioldódást, a patogén mikrobák
jelenlétét élelmiszereinkben (és az
azok kimutatására kifejlesztett gyors
mûszeres vizsgálatokat), vagy az étrend-kiegészítôkben található tiltott
szerek feltérképezését.
A Laboratorium.hu cikkeiben számokat, statisztikákat, vizsgálati módszereket, kémiai magyarázatokat és
hasznos tanácsokat egyaránt összegyûjtöttek a szakértôk. A változatos tematikájú anyagokat szeptembertôl karácsonyig olvashatják az Ésszel a kosárba! rovatban.
Forrás: www.laboratorium.hu

