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BEVEZETÉS
A post harvest kifejezés definíció szerűen a betakarítás után tevékenységeket jelenti,
a tovább-feldolgozásig vagy a fogyasztásig. Bár a fogalomkörbe bele tartoznak a
szántóföldi növények (kalászos, ipari, fehérje, olaj), jelen tanulmány célja és feladata
a Magyarországon - ezen belül a Homokhátságon - gazdaságosan termeltethető,
kertészeti termékek feldolgozásával foglalkozik.
Mivel a gyümölcsök egy részénél a feldolgozási lépések hasonlók, így ott logikus
összevonásokat eszközöltünk, elsősorban terjedelmi okok miatt.
A zöldségeknél nem térünk ki a csemegekukorica feldolgozására. A gyümölcsöknél
nem foglalkozunk a diófélékkel.
A tanulmány elsősorban az elsődleges feldolgozási lépésekre koncentrál, így
számos élelmiszeripari műveletet csak érintőlegesen említünk.
A post harvest tevékenységek felölelik a betakarítás – válogatás – tisztítás – tárolás
– csomagolás - szállítás láncolatát.
Multidiszciplináris jellege miatt több tudományág ismereteit szintetizálja, hasznosítja.
A post harvest tevékenység kezdete a növény, amelynek termését dolgozzuk fel. Az
első és meghatározó az adott növény faj, fajta biológiai alapjainak ismerete.
Szükséges tudni a feldolgozás során lejátszódó folyamatok (kémiai, biológiai, fizikai
és biokémiai) alapjait, a folyamatba történő beavatkozás lehetőségeit. Ismerni kell az
alkalmazott technológia sajátosságait, lehetőségeit és korlátait. Tisztába kell lenni a
tevékenység közgazdasági hátterével, az eredményes gazdálkodás alapelveivel.
Végül, de nem utolsó sorban figyelemmel kell kísérni a világban zajló változásokat,
hogy a lehetséges veszélyeket elkerüljük, az adódó lehetőségeket képesek legyünk
kiaknázni.
A tanulmány részei a következők:
•

Technológiai ismeretek

•

Fontosabb gépek ismertetése, működési elvük bemutatása

•

Erőforrás igény (emberi és természeti) kalkuláció

•

Környezetvédelmi szempontok bemutatása

•

Csomagolás-fejlesztési lehetőségek bemutatása
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A szakmai ismertetés elején röviden vázoljuk az ágazat helyzetét a
Homokhátságon. A technológiák bemutatása előtt egy rövid általános ismertetést
adunk, amelynek célja a fogalmak leírása valamint a technológiák szempontjából
kulcsfontosságú alapvető ismeretek átadása. Ezek nélkül ugyanis
technológiák, sem a folyamatok nem érthetők meg világosan.

sem a
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1. A HOMOKHÁTSÁG NÖVÉNYTERMESZTÉSE
A Homokhátság három megye területén fekszik. Ezek Pest megye, Bács-Kiskun
megye és Csongrád megye. A növénytermesztésen belül a gyümölcstermesztés 22,5 %, a zöldségtermesztés 1-1,5 % arányt képvisel az összes mezőgazdasági
területből.
A gyümölcsféléknél az alma, a meggy, a szilva illetve Csongrád megyében az
őszibarack a legjelentősebb.
1.1. A zöldség és gyümölcságazat rövid bemutatása
Az ágazat jelenlegi helyzetének bemutatását azért tartjuk szükségesnek, hogy
összefüggésében lehessen látni a feladatokat illetve az egymásra épülő részleteket.
Magyarországon a zöldség- és gyümölcságazat sokoldalú szerepet tölt be a
nemzetgazdaságban.
Hazánkban a szőlő- és gyümölcstermelés adottságai kiválóak. A gyümölcsterület
összesen 97,5 ezer ha, melyből mintegy 8 ezer hektár nem éri el az ültetvény
méretet. A szőlőültetvények területe közel 91 ezer hektár. Az ültetvények kor- és
fajtaösszetétele, valamint a telepítés rendszere igen kedvezőtlen, melynek
korszerűsítése fontos, versenyképességet növelő feladat, hiszen a magyar
gyümölcsök íze, zamata a nemzetközi piacokon is elismert.
Természeti adottságaink és termesztési hagyományaink lehetőséget adnak jó
minőségű zöldség és gyümölcs termesztésére, mely termékekkel nemcsak a hazai
fogyasztási igényeket elégíthetjük ki, de a nemzetközi piacokon több faj sikeresen
értékesíthető.
A zöldség-gyümölcs ágazat a mezőgazdasági termelésnek értékben a 10-14
százalékát adja, a növénytermelésnek 15-25 %-át. A gyümölcságazat 1998. évi
bruttó termelési értéke (folyó áron) 47,9 milliárd forintot, a zöldségágazaté 98 milliárd
forintot ért el.
Mind a szőlő, mind pedig a gyümölcs ültetvényekre jellemző az elaprózott
birtokszerkezet, a törpebirtokok túlsúlya. A szőlőültetvények 89%-a, a gyümölcsösök
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66%-a fél hektárnál kisebb. (Ugyanezen méretkategóriába tartozó birtokok
összes területi részaránya a szőlőnél 30%, a gyümölcsösnél csupán 9%.)
Jó piaci lehetőségekkel rendelkező fajok: a meggy, cseresznye, körte, kajszi, a
bogyós gyümölcsök közül a málna és a hazai piacra a szamóca, a héjasokból a dió.
Nehéz piaci lehetőségekkel kell számolni az almánál, őszibaracknál, szilvánál.
A Homokhátsághoz tartozó három megyében az összes gyümölcstermő terület
2837,12 ha, amely megyénként az alábbiak szerint oszlik meg:
Megye

Mezőgazdasági terület

Pest megye
Bács-Kiskun megye
Csongrád megye

90484,98
200329,53
59030,21

Homokhátsági rész
gyümölcstermő terület
794,04
1386,50
656,58

A nem termő gyümölcsterület aránya közel 3-szorosa a termő területének. A
zöldségtermő terület lényegesen nagyobb mind három megyében.

Az egyes gyümölcs-fajok aránya a Homokhátságon a gyümölcsterületekből
( Forrás:ÁMÖ 2000 )
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kajszi

Csongrád megye homokhátsági
területei

őszi

egyéb

Az egyes gyümölcsfélék megoszlása a Homokhátsági területeken
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A termelés gazdaságosságának növelése érdekében át kell tekinteni a fajta
megújítás kérdését. A kiaknázatlan piacok és piaci szegmensek felkutatása
hasonlóan lényeges feladat.
1. 2. Termelési tendenciák, alapanyag termelés és beszerzés
A zöldség- és gyümölcsfeldolgozás az élelmiszeripar egyik legdinamikusabban
fejlődő ága. 1992. évi adatokhoz viszonyítva, amikor az élelmiszertermelő ágazatok
bruttó termelési értékének 8%-át képviselte a zöldség-gyümölcs feldolgozás, 199798-ra ez a mutató 10,5%-ra emelkedett.
A zöldség-gyümölcstermesztés az elmúlt évtizedben jelentős visszaesést szenvedett
el. A tulajdonviszonyok változásával módosult a művelésbe vont területek nagysága,
a kereslet, a fajtaösszetétel. Emellett az időjárási tényezők kedvezőtlen hatásával is
számolni kellett. Az EU-államok export-offenzívája következtében a kínálat nagysága
és összetétele is változott.
A zöldség-gyümölcs feldolgozás alapvetően hazai nyersanyagokra támaszkodik, de
minden évben vannak olyan termékek, amelyekből az időjárás problémái, a
termeltetések esetleges szervezetlensége, a nem kellő minőségű, vagy nem
elegendő nyersanyag okán, a pontatlan szállítások miatt a feldolgozó cégek importra
szorulnak.
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2. TECHNOLÓGIAI FEJEZET
A kertészeti termékek betakarítása után elő kell készíteni a terméket értékesítésre
vagy ipari feldolgozásra, ezt a műveletsort manipulálásnak, előkészítésnek nevezik.
A gyümölcsfélék többségét kézzel takarítják be és a manipuláló helyiségbe
általában rekeszekbe, ládákba, vagy tartályládákba kerül. A manipulálás során a
göngyölegekből a terményt kíméletesen a manipuláló gépsor fogadó garatjába öntik,
majd mosó, illetve tisztító folyamatokon megy keresztül. A felöntött gyümölcsből kézi
válogatással elválasztják a szabványoknak nem megfelelő frakciókat. Az egyes
minőségi kategóriákon belül ez után az előírásoknak megfelelő méretosztályozás
következik. A manipuláló gépsorok végén tehát minőség és méret szerint
szétválasztott termékegységek állnak rendelkezésünkre, melyeket a kereskedelmi
igényeknek megfelelően kézzel vagy gépekkel csomagolnak.
A zöldségek kezelése sok szempontból hasonló a gyümölcsökéhez. A zöldségek
nagy részét ma már géppel takarítják be, ezért a termék tisztítása, vagy mosása itt
nagyobb szerepet játszik. Ez egy sor műszaki és környezetvédelmi problémát vet fel.
A zöldségfélék általában kevésbé érzékenyek, mint a gyümölcsök, ezért az ezen a
területen alkalmazott válogató és osztályozó berendezések egyszerűbbek, nagyobb
teljesítményűek és olcsóbbak.
2.1. Zöldségek és gyümölcsök általános bemutatása
A gyümölcsök és a zöldségek jelentős helyet foglalnak el az emberi táplálkozásban.
Értékes anyagaik, kedvező étrendi hatásuk, érzékszervi jellemzőik indokolják
állandó, rendszeres fogyasztásukat. A növényi nyersanyagok, így a gyümölcs- és
zöldségfélék is, friss állapotban csak az év egy bizonyos részében állnak
rendelkezésre. Az egész éven át történő egyenletes fogyasztást biztosítják a
különböző tartósítási eljárások.

A tartósítás segítségével megőrizhetők a

nyersanyagok értékes anyagai, növelhető a fogyasztás időtartama, lehetővé válik a
termékek romlásmentes tárolása, szállítása, értékesítése.
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A tartósítás ugyan élelmiszeripari tevékenység, de a post-harvest technológiák
során a célunk ugyanaz. Vagyis megakadályozni a termények ( a zöldségek és
gyümölcsök ) minőségromlását, megőrizni vagy lehetőség szerint javítani a
betakarítás során elért minőséget.
A folyamatos ellátás érdekében az egyidőben, nagy mennyiségben termelt
alapanyagot megfelelően tárolni kell. A betárolt terményben a biokémiai folyamatok
(anyagcsere,

sejtlégzés)

tovább

folynak.

Ezek

következtében

a

gyümölcs

tulajdonságai, értéke változik. Emiatt fontos olyan tárolási körülmények biztosítása,
amelyek visszaszorítják ezeket a változásokat és megőrzik a gyümölcs minőségét,
élvezeti értéket és nem utolsó sorban az árát.
Ami a technológiákat illeti meg kell keresni az adott növényfaj, fajta sajátságaiból
kiinduló,

a

termelő

lehetőségeinek

figyelembe

vétele

melletti

élelmiszer

előfeldolgozási (post harvest) technológiákat. Ehhez az egyik első lépés a célpiacok,
a célközönség kijelölése. Nem nehéz belátni, hogy egészen más technológia
szükséges egy 100 km-en belüli piac kielégítésére, mint egy kontinensnyi távolságra
lévőére.
Néhány szükséges információ a technológia megválasztásához:
−

Növény faja, fajtája

−

Érési, romlási sajátosságok

−

Tárolási időigény

−

Vevői elvárások

−

Speciális követelmények

−

Tárolási lehetőségek

−

Csomagolási igény és lehetőségek

−

Szállítás módja, távolsága

Kiemelten kell megemlíteni a zöldségek és gyümölcsök élvezeti értékét, hiszen
ezeket nem csak azért esszük, hogy egészségesek legyünk, hanem azért is, mert
finom ízeik miatt örömet okoz fogyasztásuk. Zöldségeink és gyümölcseink íz és

10
aroma tartalma nemzetközi összehasonlításban is a kiemelkedő. Ezt több
tényező együttesen eredményezi, de mindenképpen meghatározóak éghajlati
adottságaink.
Ezért vált nemzetközileg ismertté a magyar paprika, a fűszerpaprika (még
őshazájában Amerikában is), a hagyma, a dinnye, az alma, a meggy, a kajszi és
lehetne a sort folytatni.
2.1.1. A zöldségfélékről általában
A zöldségféléket sokféleképpen csoportosítják a különböző szakkönyvek botanikai
besorolásuk, termőhelyük, habitusuk (jellegzetes külső vonásaik) szerint. A
fogyasztók

számára

a

legkézenfekvőbb

csoportosítás

a

zöldségnövények

táplálkozásra felhasználható, rendkívül változatos fogyasztásra szánt részének
ismerete, ezért ezt foglaljuk össze az alábbiakban.
A zöldségfélék döntő többsége egyéves, lágyszárú növény, de van közöttük néhány
évelő növény is, ilyen például a torma, a sóska, a spárga, a rebarbara és a
metélőhagyma.
A zöldségfélék termesztésekor rendkívül változatos a termesztési cél, mivel a
zöldségfélék fogyasztásra kerülő részei is nagyon különbözőek.
Gyökérzöldségek:
sárgarépa, petrezselyem, retek
Hagymások:
vörös- és fokhagyma
Gumósok:
burgonya, csicsóka
Szárukért termesztett zöldségek:
spárga, karalábé (módosult szár)
Levélzöldségek:
saláta, spenót, sóska, de zárt levelét fogyasztjuk a fejes- és vörös káposztának, kínai
kelnek is.
Virágkezdeményét fogyasztjuk:
karfiol, brokkoli, articsóka
Termését fogyasztjuk:
paprika, paradicsom, uborka, sárgadinnye, görögdinnye, spárgatök, sütőtök, cukkíni
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Hüvelytermését fogyasztjuk:
zöldbab, cukorborsó
Zsenge magját fogyasztjuk:
zöldborsó, fejtenivaló bab, csemegekukorica
Érett magját fogyasztjuk:
szárazbab, lóbab, pattogatnivaló kukorica
E csoportosításból is látszik, hogy a zöldségféléknek nemcsak a fogyasztásra
alkalmas része rendkívül változatos, de a szedési érettség is különböző.
A mérsékelt égövi országokhoz hasonlóan a zöldségnövények nagy része
hazánkban szabadföldön is megterem. A friss zöldségek fogyasztási időszakának
kiszélesítése érdekében a zöldségfélék egy részét termesztő berendezésekben
termesztjük,

üvegházban,

fóliasátorban,

fólia

alagútban.

A

melegigényes

zöldségféléket, például a dinnyéket, a paprikát, paradicsomot a fejlődés kezdeti
időszakában fóliával, fátyolfóliával takarjuk a szabadföldi területeken is.
A zöldségnövények betakarításánál a zöldségfélék jellemzőire kell tekintettel
lennünk, amelyek az alábbiak:
- frissen fogyaszthatóak, azonnal felhasználásra kerülnek
- könnyen romlanak
- gyorsan veszítenek beltartalmi értékükből
- nem érnek egyszerre
- szedésük gyakran egyedenkénti megfigyelést igényel (dinnyék)
- szedésük nagyrészt kézzel történik
- a gépi betakarítás különleges eszközöket és nagy pontosságot igényel
A zöldségnövények betakarítási időpontját a következők határozzák meg:
- a termesztés módja
- a termés fejlettségi állapota
- a felhasználás módja
- az időjárás
A termesztés módjai közül a betakarítás időpontja az üveg alatti és fóliás
termesztésben, a hajtatott zöldségnövények körében jól szabályozható a fogyasztók

12
igénye szerint. Szabadföldön a korai termékeknél elsősorban a szedésre
érettség a döntő, a késői termékeknél fontos időzítési tényező a tenyészidőszak
igazítása a az őszi időjáráshoz paprika, paradicsom, uborka betakarításakor az első
őszi fagy a meghatározó, a másodterményeknél az őszi karfiolnál, kínai kelnél is a
fagy a meghatározó, a gyökérzöldségek, póréhagyma betakarítását a talaj állapota,
nedvessége, fagyása határozza meg.
A termés fejlettségi állapota, a felhasználási vagy szedési érettség azt jelenti, hogy
a termék elérte azt az állapotot színt, méretet, amelyet a fogyasztó igényel és a
szabvány a különböző zöldségnövények áruértékeként előír.
Jó példa erre az uborka, amelyet a legkülönbözőbb méretekben szedünk. A
csemegeuborka 6-9 cm-es. a berakó-uborka 9-12 cm, a salátauborka ennél jóval
nagyobb, elérheti kígyóuborka termesztésekor az 50-70 cm-t is A divatos
minitermékek között megtaláljuk az 1-3 cm-es uborkát is. A vöröshagyma akkor is
értékes áru, ha zsenge zöldhagymaként szedjük fel, ha már fejes hagymát kötünk
csomóba főzőhagymaként vagy ha száraz, színes buroklevelű hagymát takarítunk be
téli tárolásra, folyamatos ipari feldolgozásra.
A biológiai érettségi állapot azt jelenti, hogy a zöldségfajok magja érett és
továbbszaporításra alkalmas. Ez az érettségi állapot egyes zöldségnövényeknél
egybeesik a fogyasztási érettséggel, ilyen például a fűszerpaprika, a sütőtök, a
görögdinnye, a szárazbab.
A felhasználás céljai között a legjelentősebb különbség a friss fogyasztásra szánt
termék és a konzervipari felhasználás között van, de jelentős különbséget okozhat a
felhasználás helye is, mert a szállítási távolságtól függ a szedési állapot. Erre legjobb
példa a paradicsom, amelynél nemzetközi színskála van érvényben és az szinte
kilométerre és súlyra meghatározza a szedési érettséget
Az időjárás a szabadföldi termesztésben jelentős módosító tényező a betakarítási
módok és célok vonatkozásában. A magas hőmérséklet sietteti az érést, ez kritikus
lehet a zöldborsó zsengeségének megőrzésében a betakarítás, szedés időszakában.
A korai fagy megsemmisítheti a paprika és paradicsom termésének nagy részét. A
tartós esőzés akadályozza a gépi betakarítást, de a kézi szedést is lassítja és
fokozza a zöldségfélék szennyeződését és károsodását.
Jelentős különbség a zöldségfélék betakarításában, hogy egy menetben vagy
ismétlődő szedésekkel takarítjuk be a termést. Egyszerre szedjük például a
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vöröshagymát, a gyökérzöldségeket, a konzervparadicsomot. Folyamatosan,
több szakaszban szedjük az uborkát, a paprikákat, a káposztaféléket.
A zöldségfélék betakarítása nagyrészt szezonális, de fogyasztásuk folyamatos. Ezért
betakarítás után a zöldségféléket hosszabb- rövidebb ideig tárolni kell. A cél mindkét
esetben azonos: megőrizni az áru frissességét a szedéstől a fogyasztásig,
felhasználásig.
Időtartam szerint a tárolási módok két nagy csoportját különböztetjük meg:
- átmeneti
- tartós tárolás.
Az átmeneti tárolás néhány napig tart, amíg az áru eljut a fogyasztóhoz,
feldolgozásra kerül.
A tartós tárolás arra szolgál, hogy a fogyasztó igényét folyamatosan tárolt
termékből elégítsék ki, erre a tárolási módra alkalmasak a hagymafélék,
gyökérzöldségek, káposztafélék.
A zöldségfajok tárolhatósága nagyon eltérő. Vannak olyan zöldségek, amelyek csak
néhány napig (gomba, spenót), mások hónapokig tárolhatóak veszteség nélkül
(vöröshagyma, sárgarépa).
A legelterjedtebb tárolási módok a következők:
Szabadtéri tárolás
•

árkos, barázdás

•

prizmás

•

gúlás, szalmabálás

•

halmos.

A szabadtéri tárolás egyszerű, olcsó, de nem szabályozható és nagy veszteséggel
kell számolnunk.
Zárt térben történő tárolás
•

verem

•

pince

•

raktárak, kamrák
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Az egyszerű zárt téri tárolók megvédik a termékeket a legveszélyesebb időjárási
hatásoktól, fagytól csapadéktól, de az ideális körülmények nem teremthetők meg.
Szabályozható zárttéri tárolók
•

szellőztethető tárlóberendezések

•

hűtőtárolók

•

szabályozott légterű tároló.

Ezekre a létesítményekre az a jellemző, hogy megoldott a mesterséges szellőztetés,
a fűtés, hűtés, a szabályozott hőmérsékleten kívül változtatható a levegő
nedvességtartalma. A legkorszerűbb (CA), szabályozott légterű zöldségtárolókban
változtatni tudjuk az oxigén és széndioxid arányát is.
2.1.2. A gyümölcsfélékről általában
A hazánkban általánosan fogyasztott gyümölcsöket öt nagyobb csoportba
sorolhatjuk. Ezek a következők:
Az almafélék csoportja:
Alma,
Körte,
Birs,
Naspolya.
A csonthéjas gyümölcsök csoportja:
Cseresznye,
Meggy,
Kajszi,
Őszibarack,
Szilva.
A bogyósgyümölcsök csoportja:
Szamóca (földi eper),
Málna,
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Szeder,
Szedermálna,
Piros- és feketeribiszke (ribizli),
Köszméte (egres, piszke, pöszméte),
Yosta (rikö),
Termesztett bodza.
A héjas gyümölcsök csoportja:
Dió,
Mandula,
Mogyoró,
Gesztenye.
A déli gyümölcsök csoportja:
Banán,
Citrom,
Grapefruit,
Narancs.
A gyümölcsöket gyakorlatilag kizárólag szabadföldi körülmények között termesztik.
Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a gyümölcsök többsége fán terem és ezek a
fák nem férnek be a szokvány termesztő-berendezésekbe. Üvegházban vagy fólia
sátorban csak szamócát, közismert nevén földi epret és málnát termelnek. A déli
gyümölcsöket importból szerezzük be, mivel azok hazánk éghajlati körülményei
között nem termeszthetők.
Az árutermelő gyümölcsösökben a fák nagyrészt oltványok, ami azt jelenti, hogy a
gyökeret alkotó alanyra van oltva vagy szemezve az értékes fajta, mely a
termőfelületet képezi. Ezzel biztosítható, hogy kiváló áruértéket jelentő gyümölcsöt
teremjenek a fák.
A friss fogyasztásra szánt gyümölcsöket általában kézzel takarítják be. A szüret
könnyebbé

tétele

érdekében

a

sérülésekre

érzékeny

fajoknál

a

korszerű

ültetvényeken a fák koronája, azaz termőfelülete olyan alacsonyra van kialakítva
(2,5-3 m), hogy a rajta levő termés nagy része a földön állva is leszedhető legyen.
Így könnyebben elkerülhető az, hogy a gyümölcsökön sérülések keletkezzenek a
szedés alatt.
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A tartósítóipar számára rázógéppel is be lehet takarítani a gyümölcsöket, mert
ma már rendelkezünk olyan kíméletesen dolgozó rázógépekkel és szakszerű
betakarítási technológiákkal, melyek alkalmazása során sem a gyümölcsök, sem
pedig a gyümölcstermő növények nem károsodnak számottevően.
A szedés időpontját úgy kell megválasztani, hogy a gyümölcs fogyasztásakor legyen
a felhasználás szempontjából megfelelő érettségi állapotban. Egyes gyümölcsök
érése a szedéssel be is fejeződik, a továbbiakban már csak csökken a
fogyaszthatóságuk. Ilyenek a meggy, a málna, a szeder, a ribiszkék, a héjas
gyümölcsök és a déli gyümölcsök a banán kivételével.
A többi gyümölcsben a szedés után is folytatódnak az érési folyamatok. Ezek az
utóérő gyümölcsök.
Ennek megfelelően az alábbi érettségi fokozatokat különböztetjük meg:
1. Azonnali fogyasztásra érettség (szájérettség). A gyümölcs mérete, színe, íze
és egyéb beltartalmi összetevői teljesen kialakultak. A gyümölcshús szilárdsága
(keménysége) a fogyasztás szempontjából ideális, de tárolásra, szállításra nem
alkalmas, mert ezekhez már túl puha. Ilyen érettségi állapotban gyakorlatilag csak a
termő növényről közvetlenül szedett gyümölcs fogyasztható.
2. Fogyasztásra érettség. A gyümölcs mérete, színe, íze és egyéb beltartalmi
összetevői gyakorlatilag kialakultak. A gyümölcshús szilárdsága (keménysége) az
azonnali fogyasztás szempontjából esetleg még nem ideális, de rövid tárolásra,
szállításra alkalmas, mert ezekhez elég kemény.
3. Szállításra érettség. A gyümölcs mérete, színe, íze és egyéb beltartalmi
összetevői a nem utóérő fajoknál kialakultak, az utóérőknél a hosszabb távú, esetleg
több napi tartó szállítás alatt alakulnak ki. A gyümölcshús szilárdsága (keménysége)
lehetővé teszi ezt a hosszabb szállítást is. Gyakorlatilag ugyanilyen érettségű
gyümölcsök alkalmasak néhány (2-5) napos átmeneti tárolásra is.
4. Tartós tárolásra alkalmas érettség. Ilyen tárolásra csak az utóérő gyümölcsök
alkalmasak, melyeket olyan érettségi állapotban szedtek le, amikor még csak a
méretük, esetleg színük alakult ki megfelelően, de ízük és szöveti állományuk csak a
tartós tárolás alatt végbemenő utóérést követően válik a fogyasztás számára
kellemessé.
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5. Élelmiszer tartósítására alkalmas érettség. Ez a tartósítás módjához és
technológiájához igazodó érettségi állapot. A befőtt készítésére általában a
szállításra alkalmas érettségű, a gyorsfagyasztásra-házi mélyhűtésre a fogyasztásra
érett gyümölcsök a leginkább megfelelőek. A lekvár-, dzsem- és szörpkészítésre
igazán az azonnali fogyasztásra alkalmas érettségű gyümölcsök felelnek meg
leginkább.
Az egyes gyümölcsfajok tárolhatósága között nagyon nagy különbségek vannak. A
bogyósgyümölcsök közül a szamóca és a málna a legszakszerűbb körülmények
között is csak néhány napig tárolható minőségi veszteségek nélkül. A többi bogyós
és csonthéjas gyümölcs legfeljebb 4-6 napig tartható el rövidebb időtartamú
(átmeneti) tárolással. Más gyümölcsök kedvező körülmények között több hétig,
hónapig is elállnak.
A legkorszerűbb tárolókban, ahol a hőmérséklet és a légnedvesség (relatív
páratartalom) mellett még a levegő összetétele is szabályozott (CA és ULO tárolók),
akár egy évig is eltartható például a téli alma. Fontos tudni, hogy valamennyi
tárolástechnológiai elem teljesen veszélytelen a tárolt gyümölcs fogyasztói számára.
A nem teljesen szakszerűen végzett tárolás során betegségek keletkezhetnek a
gyümölcsökön. Ezeket két csoportba sorolhatjuk: élettani eredetűek és fertőzésből
eredőek.
Az élettani betegségeket a gyümölcsök rossz tápláltsága (kalcium vagy mikroelemek
hiánya miatti betegségek), kedvezőtlen időjárási körülmények (gyümölcshús
üvegesedése), nem megfelelő érettségi állapotban történő szedés, a túlságosan
alacsony tárolási hőmérséklet (fagyás), esetleg a tároló kedvezőtlen levegőösszetétele

(széndioxid

okozta

“fulladásos”

barnulás)

okozhatja.

Ezek

az

elváltozások rontják a gyümölcsök külső megjelenését, élvezeti értékét vagy
tárolhatóságát, de teljesen ártalmatlanok a fogyasztók egészsége szempontjából.
A fertőzések következtében fellépő betegségek közül leggyakoribb a moníliás
penészedés. Ez emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszi a gyümölcsöket, mivel a
növényi betegséget okozó gomba olyan anyagokat is termel, amelyek az emberi
szervezetet szintúgy megbetegítik.
A nagy értéket előállító árutermelő gazdaságok vagy azok értékesítő szövetkezetei
gyakran

már

csak

korszerű

technikával

felszerelt

tárolókkal

dolgoznak.
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Természetesen

nem

csak

ilyen

korszerű

körülmények

között

lehet

eredményesen tárolni a gyümölcsöket. Az egyenletesen hűvös pincékben, sőt
kamrákban is elállnak akár hónapokig is a jól tárolható gyümölcsök, mint például a
legnagyobb mennyiségben fogyasztott gyümölcsünk, a téli alma. Gyakorlati tanács,
hogy az ilyen, eltartásra szánt almát érdemes egyenként papírba csomagolni, és a
ládákba tenni. A kis csomagok csökkentik az almák hőmérsékletének ingadozását,
kedvező levegő-összetételt okoznak, és bizonyos mértékig akadályozzák az
esetleges fertőzések terjedését is. Minden esetre az nagyon fontos, hogy a nagyobb
veszteségek elkerülése érdekében legalább havonta ellenőrizni kell az így tárolt
gyümölcsök állapotát.
2.1.3. A friss zöldségekre és gyümölcsökre vonatkozó minőségi előírások
A friss zöldségek és gyümölcsök minőségével és méretével kapcsolatos előírásokat
a szabványok foglalják össze. Ezek a szabványok mind a hazai, mind a nemzetközi
kereskedelemben érvényesek, mivel az ENSZ EGB szabványait - mint európai
szabványokat - alkalmazza a Magyar Köztársaság is 1996. január 1. óta. Ezeket a
szabványokat előírás néven a Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius
Hungaricus), melynek rövidítése: MÉ, tartalmazza.
Az európai és a magyar szabványok tehát azonos szerkezetűek és azonosak a
követelményeik (azonos műszaki tartalmúak).
A minimumkövetelmények lényegében azokat az elvárásokat foglalják össze,
amelyektől az adott termény az, ami, és emberi fogyasztásra alkalmas.
Ezért ezek majdnem minden terménynél a következők:
“Az adott minőségi osztályra vonatkozó követelmények és megengedett
eltérések mellett a termény következő tulajdonságai minden osztályra
vonatkozóan kötelezőek:
•

ép, egész,

•

egészséges, nem lehet rothadás vagy más minőségcsökkenés miatt
fogyasztásra alkalmatlan,

•

tiszta, gyakorlatilag mentes minden látható idegen anyagtól,

•

kártevőktől és növényi betegségektől mentes,
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•

nem természetes felületi nedvességtől mentes,

•

mentes minden idegen szagtól és/vagy idegen íztől.

•

a termény legyen gondosan szedett.

•

a termény fejlettsége és állapota olyan legyen, hogy:

•

megfeleljen a szállítás és kezelés feltételeinek,

•

megfelelő állapotban érkezzen rendeltetési helyére.”

Az EU-ban a gyümölcs- és zöldségtermékeket minőségi tulajdonságaik, a
megengedett hibák mértéke szerint legfeljebb 4 minőségi osztályba sorolják, ezek az
Extra, I., II., és III. osztályok.
Az EU-ban kívánalom, hogy az I. osztály képezze a gyakorlatban a kereskedelembe
kerülő áru jelentős része, így a fogyasztó olyan helyzetben legyen, hogy ez a
minőségi osztály legyen számára a rendszeres beszerzési forrás.
Az osztályok közül I. és II. minden terméknél előfordul, Extra és III. nem
mindegyiknél.
(Az EU minőségi szabványokban az "osztály" és a "minőségi osztály" tartalmilag
azonos fogalmak, melyek megfelelnek a német "kereskedelmi osztály"-nak.)
Extra osztály
Az ebbe az osztályba sorolt termék legyen kíváló minőségű.
Alakja, fejlettsége és színe a fajtára vagy a kereskedelmi típusra jellemző legyen.
Legyen hibátlan, nem lehet rajta semmi károsodás.
Gyümölcsöknél a szamóca, a szilva és a csemegeszőlő kivételével megengedettek a
nagyon enyhe felületi héjhibák, ha ezek a csomagolt termék általános megjelenését,
a minőséget és az eltarthatóságot nem befolyásolják.
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I. osztály
Ebbe az osztályba az a jóminőségű termék sorolandó, amely a fajtára vagy a
kereskedelmi

típusra

jellemző

tulajdonságú,

figyelembe

véve

a

termőhelyi

adottságokat is. Megengedettek enyhe hibák, ha ezek a csomagolt termék általános
megjelenését, a minőséget és az eltarthatóságot nem befolyásolják.
Mégha kevésbé szigorúak is az I. osztály minőségi követelményei mint az extra
osztályé, az ilyen terméket gondosan kell válogatni.
II. osztály
Az ebbe az osztályba sorolt termékek legyenek piacképesek. Ide azok a termékek
tartoznak, melyek nem felelnek meg a magasabb osztályok előírásainak, de kielégítik
a minimumkövetelményeket. Megengedettek hibák, ha a termékek a minőségre,
eltarthatóságra

és

a

megjelenésre

vonatkozó

lényeges

követelményeknek

megfelelnek.
III. osztály
A zöldségfélék egy részénél a vonatkozó szabvány tartalmaz a III. osztályra
vonatkozó leírást is.
A III. osztály használata az EU-ban jelenleg nincs engedélyezve. Csak rendkívüli
körülmények között engedélyezheti a használatát az EU Bizottsága rendelet útján,
korlátozott időtartamra.
Az ebbe az osztályba tartozó termékek feleljenek meg a minimumkövetelményeknek
és a II. osztály minőségi feltételeinek, azonban több lehet a megengedett hiba mint a
II. osztálynál.
(Az osztályok közül I. és II. minden terméknél előfordul, Extra és III. nem
mindegyiknél. )
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2.1.4. A friss zöldségekre és gyümölcsökre vonatkozó élelmezés egészségügyi
előírások
A növényvédőszerek felhasználását az 2000. évi XXXV. Törvény szabályozza.
Ennek a rendeletnek a végrehajtásról pedig a 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet és a
6/2001. (I. 16.) FVM r. rendelkezik. Mivel évente újabb szerek látnak napvilágot, az
engedélyezett szerek száma is változik, tehát használat előtt feltétlenül át kell
tanulmányozni a hatályos jogszabályokat, az aktuális engedélyezett szereket és azok
felhasználási lehetőségeit, korlátait.
A

kertészeti

termesztésben

használható

engedélyezett

növényvédőszerek,

gyomirtószerek és esetlegesen használt növekedést, terméskötődést tartalmazó
szerek listáját, felhasználási javaslatait egy évenként megjelenő kiadvány, az
Engedélyezett növényvédőszerek és termésnövelő anyagok című könyv tartalmazza.
Ebben

a

kiadványban

szerepel

valamennyi

olyan

készítmény,

amelyre

a

Fölművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetgazdálkodási és
Növényvédelmi Főosztálya a körültekintő vizsgálatok alapján engedély-okiratot adott
ki.
A növényvédőszerek egy része nem mérgező. A növényvédőszerként engedélyezett,
de az emberi szervezetre káros hatóanyagok kijuttatásuk után hosszabb-rövidebb
idő alatt elbomlanak a növényben. Ennek a lebomlásnak az időtartamát valamennyi
szernél

megtalálhatjuk

a

kézikönyvben,

valamint

a

növényvédőszerek

csomagolóanyagán lévő felhasználási javaslatban. Minden esetben, amikor mérgező
anyaggal kell védekeznünk a kórokozók, kártevők, gyomok ellen, két időpontot kell
ellenőriznünk. A munka-egészségügyi várakozási idő azt mutatja, hogy mikor lehet
újra dolgozni a permetezett területen, mikor lehet érinteni a növényt, a talajt, mikor
lehet károsodás nélkül belélegezni a terület levegőjét. Ez a várakozási idő a
vegyszerektől függően 0-tól 7 napig terjedhet. A másik fontos tudnivaló, amely
elsősorban a fogyasztókat érinti, az élelmezésügyi várakozási idő. Ez azt jelzi, hogy
a termék a növényvédelmi permetezés után mikor fogyasztható. Ez az időszak a
legtöbb növényvédőszer használata után 1-3 hét, de vannak olyan szerek,
amelyeknél jóval hosszabb, 1-2 hónap is lehet.
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A kereskedelembe bekerülő gyümölcs és zöldség termékeket rendszeresen
ellenőrzik a szermaradványok szempontjából. A termelőnek nyilatkoznia kell az
utolsó három permetezés idejéről, az általa használt növényvédőszer hatóanyagáról,
töménységéről. Így csak káros anyagoktól mentes termék kerülhet a vásárlóhoz. Az
emberi szervezetre ártalmatlan kémiai anyagok, szermaradványok mennyiségét
nemzetközi és hazai szabványok határozzák meg, és a fent említett kézikönyvben
ezek az adatok szintén megtalálhatóak.
Nagyon fontos kritérium a fentiek maradéktalan betartása, mert az esetlegesen
kimutatott szereknél egészségkárosító hatás lehet, valamint nagyon komoly
gazdasági kár, ha a termelőt vagy feldolgozót kizárják a további beszállítási
lehetőségből, akár végérvényesen.
A

kémiai

szerek

ártalmatlanok.

közül

Egyes

a

műtrágyák

zöldségeknél

helyesen

nitrogén

adagolva

tartalmú

az

trágyák

egészségre
túladagolása

következtében a fényszegény téli hónapokban üvegházi vagy fóliás termesztésben
az egészségre káros nitrát halmozódhat fel, de hangsúlyoznunk kell, hogy szakszerű
trágyázás sohasem okozhatja az emberi szervezetre káros kémiai anyagok
felhalmozódást a zöldségekben és gyümölcsökben.
2.2 Az élelmiszerek romlásos jelenségei
A nyers élelmiszerek élő sejt- és szövetrendszere a romlási folyamatokkal szemben
a terményeknek természetes immunitást biztosít. Ez az immunitás azonban csak
addig tart, amíg az anyagban a természetes életfunkciók, anyagcsere folyamatok
zavartalanul folynak. A leszedett terményben megváltoznak a biológiai folyamatok
jellege, ennek következtében változik az összetétel, az érzékszervi tulajdonságok, a
külső megjelenés. Egyes anyagok esetében minőségjavulás is létrejöhet, de egy
optimális érték után bekövetkezik a gyors romlás. A termék értékes anyagai
megsemmisülnek, esetleg egészségre káros (toxikus) anyagok keletkeznek, az
élelmiszerek emberi fogyasztásra alkalmatlanná válnak.
A növényi vagy állati eredetű élelmiszerek felhasználásig különböző változásokon
mennek keresztül. A kedvező változások javítják az élelmiszerek minőségi
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tulajdonságait, fokozzák élvezeti értékét. Ilyen előnyös változás pl. a gyümölcsök
érése, utóérése, továbbá az alkoholtartalmú italok, sajtok, húsipari készítmények
érzékszervi tulajdonságainak (színének, ízének, illatának, állományának) kialakulása
az érlelés és tárolás alatt. Élelmiszereink a kedvező változások optimális
időszakában a legalkalmasabb az emberi fogyasztásra, valamint felhasználásra. A
kedvezőtlen elváltozások viszont jelentősen csökkentik az élelmiszerek értékét,
hátrányosan befolyásolják a termék minőségét, romlásnak viszont még nem
tekinthetők. Ilyen jelenség pl. a zöldségek fonnyadása, a csokoládé kiszürkülése,
egyes italok üledékképzése, melyek mind csökkentik az élelmiszerek értékét. A
romlás

olyan

mélyreható

változás,

melynek

során

az

élelmiszer

emberi

fogyasztására, illetve ipari feldolgozására alkalmatlanná válik. A megromlott
élelmiszer biológiai és élvezeti értéke csökken (undort keltővé válik), minősége
annyira megváltozik, hogy fogyasztása az egészségre ártalmas lehet. A tápanyagok
károsodnak, az érzékszervi tulajdonságok (szín, íz, szag, állomány) romlanak.
A gyümölcsök, zöldségfélék romlása:
•

fizikai

•

kémiai – beleértve az enzimes változást is - és

•

biológiai okokra vezethető vissza.

Fizikai eredetű változások
A fizikai tényezők az élelmiszerek kémiai összetételében nem okoznak minőségi
változást, általában a helytelen szállítás, kezelés és tárolás következtében az
élelmiszerek alakjában, felületében, állományában történik változás. Az élelmiszerek
víztartalmának változása gyakori jelenség. Ha az élelmiszerben nagyobb a vízgőz
nyomása, mint a levegőben, akkor az élelmiszer vizet ad le, vagyis szárad. Ilyenkor a
termék tömege csökken, felületén kéreg keletkezik, megrepedezik és keménnyé
válik. Ellenkező esetben az élelmiszer vizet vesz fel a környezetéből, nedvesedik,
ami

elsősorban

állományváltozást,

csomósodást,

folyósodást,

ragacsosságot

eredményez és kedvez a romlást okozó mikroorganizmusok elszaporodásának. A
hőmérséklet változása is befolyásolja az élelmiszerek minőségét. A hőmérséklet
emelkedésekor

a

zsírtartalmú

élelmiszerek

megolvadnak,alakjukat

vesztik,
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kiszáradásuk gyorsul. A hőmérséklet csökkenésével az élelmiszerekben lévő
víztartalom megfagy. A keletkező jégkristályok roncsolják a sejtfalat, és a termék
felengedésekor

az

értékes

sejtnedv

kifolyik,

a

káros

mikroorganizmusok

elszaporodnak, az áru puha állományúvá válik. A mechanikai változások, pl. az ütés,
nyomás, rázkódás roncsolják a sejtszerkezetet, így hamarosan megindul a
mikrobiológiai romlás, elsősorban a gyümölcs- és zöldségfélék esetében. A fény
hatására megváltozik az élelmiszerek jellegzetes színe, megindul az avasodás.

Kémiai eredetű változások
Egyes nem enzimes kémiai folyamatok gyakran vezetnek az íz, az illat és a szín
elváltozásaihoz. Ezeket főként oxidációs folyamatokvagy az un. Maillard-reakció
okozzák. A szabad levegőn lévő élelmiszer romlásában az oxigén hatása jelentős
lehet. E hatást rendszerint gyorsítja a magasabb hőmérséklet, a fény (a nap
közvetlen vagy visszavert sugárzása) és egyes, katalizátorként ható fémek. Fény és
oxigén hatására oxidálódnak a telítetlen zsírsavak, a karotinoidok (pl. a paprikapor
fakulása).
Maillard-reakció

okozhatja

például

a

tartósított

gyümölcslevek

és

gyümölcsszárítmányok sötétedését tárolás közben. E barnulási folyamat a
redukálócukrok és az aminosavak kondenzációs reakciója, aminek során sötét színű
melanoidinek keletkeznek. A barnulás mértéke függ a tárolási hőmérséklettől, a
termék víztartalmától, valamint a levegő ill. az oxigén mennyiségétől.
Enzimek okozta romlási folyamatok
Hőkezeletlen nyersanyagokban különösen gyakori az enzimes ( biokémiai ) eredetű
romlás. A leszedett gyümölcs, a felszedett gyökérzöldség és más, nagy vízaktivitású
növényi részek a szedés után is élő sejtekből állnak, és a növény saját enzimjeinek
(a szöveti enzimeknek) a hatására folytatódnak bennük a légzés és más anyagcserefolyamatok. A légzés alapformája a növényi szövetben felhalmozott tartalék
szénhidrátok oxidációja szén-dioxiddá és vízzé. Ezáltal csökken a beltartalmi értéket
jelentő szénhidrátok, pl. az édes ízt adó cukrok mennyisége. A szedést követő
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változások közül tipikus a növényi sejtfalak köztes lamelláját alkotó protopektin
lebomlása oldható pektinekké, ami a termény állagának puhulásában mutatkozik
meg (túlérés).
Az utóérési folyamatok között gyakori egyes szerves savak (pl. az almasav) enzimes
oxidációja, ami a savtartalom csökkenését okozza az egyébként jól eltartott
gyümölcsben. Egyéb enzimes átalakulások szintén a beltartalmi érték és az
érzékszervi tulajdonságok változásához vezetnek. A növényi szövet, gyümölcs vagy
zöldség erős nyomás vagy ütés hatására felületi sérüléseket szenved. Külső
mechanikai erő hatására a sejt belső rendezettségét biztosító, az életfolyamatok
szempontjából rendkívül fontos membránok felszakadnak, a sejt képtelen lesz
normális életműködés folytatására.
Mikrobiológiai eredetű romlások
Az élelmiszerek romlását legnagyobb mértékben a különböző mikroorganizmusok
okozzák. Ezek az élelmiszeren elszaporodva, enzimjeik segítségével lebontják az
élelmiszerek értékes vegyületeit és azokat a saját anyagcseréjükben használják fel.
Eközben saját anyagcseretermékeik felhalmozódnak. Ezáltal az élelmiszer elveszti
eredeti érzékszervi tulajdonságait: állagát, színét, ízét, zamatát, sőt csökken
beltartalmi

értéke

is.

A

mikroorganizmusok

anyagcseretermékei

gyakran

elszíneződést, kellemetlen ízt okoznak. Esetleg egészséget károsító anyagok is
felgyülemlenek, pl. az egyes penészgombák által termelt mérgek (mikotoxinok).
2.3. A kertészeti termékek manipulálásának műveletei, gépei
A kertészeti termékek különbözőségéből adódik, hogy egy-egy fajra vagy fajcsoportokra eltérő műszaki megoldásokat kell alkalmazni. Ezért a gépek sokfélesége
miatt a teljes témakörről részletes ismertetést nem tudunk adni, inkább a korszerű
megoldásokat és az érdekességeket emeljük ki.
A jó minőségű késztermék iránti igény meghatározza mind a gyártástechnológia,
mind a hozzá kapcsolódó raktározási-előkészítési folyamatokat is.

26
2.3.1 Alapanyag-fogadás
Az üzem területére az alapanyagok elsősorban ömlesztett, rekeszes vagy
konténeres formában érkezhetnek. A kevésbé érzékeny és sérülékeny anyagoknál
(burgonya, hagyma) tárolást célszerű eleve konténeres módon megoldani, ezért a
legszerencsésebb, ha a termelőktől/szállítóktól eleve ilyen formában kérik meg a
szállítást.
Az anyagmozgatás gépesítése természetesen megoldható, erre mutat be egy példát
az alábbi kép is. A gép láda illetve konténer töltését végzi, a méréssel egyidőben.

Ládatöltő-mérleg gép
Előnye, hogy a mérlegelést is el lehet végezni és nemcsak az átvételnél, hanem a
készárú mérlegelés-töltésnél alkalmazható. Hátránya, hogy a szennyezett anyag
tömegét is méri. Létezik olyan felhordó is, amelyben nincs mérlegelő egység.
Ömlesztett anyagfogadás esetén biztosítani kell, hogy a termény a legrövidebb időn
belül megfelelő körülmények közé kerüljön és a számára optimális raktározási
körülmények (hőmérséklet, páratartalom stb.) biztosítva legyenek.
2.3.2 Alapanyag-minősítés
A minősítés alapja a szabványban leírt paraméterek, illetve az átvételi specifikációk
lehetnek. A legfontosabb beltartalmi összetevők, amelyek a minőségre és a
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gazdaságosságra elsődlegesen kihatnak, a következők lehetnek: tisztaság
(idegen anyag tartalom), nedvességtartalom.
Az élelmiszer-biztonság és a minőségi követelmények miatt célszerű már az üzemi
tevékenység

megkezdésekor

a

termelőktől

megkövetelni

a

szükséges

dokumentumokat (pl. növényvédelmi napló, vetőmag minőségi bizonylat).
2.3.3 Alapanyag-átvétel
Az átvétel során két fontos feladatot kell ellátni, az egyik a mennyiség
meghatározása, amely a pontos elszámolás és a későbbiek során a tárolási,
feldolgozási veszteségek kiszámításának alapja.
A gyökér zöldségeknél nagyobb gondot okozhat, hogy a földes, esős időben sáros
termény mennyisége kisebb a valóságosnál.
Gyümölcsféléknél általánosságban a nem kelően tiszta terménynél lehet ilyen jellegű
probléma.
Ekkor történik meg az előzetesen bevizsgált (és elfogadott) anyag mennyiségi
átvétele. A minőséghibák közül néhányat tolerálni lehet, azonban a nem megfelelő
minőségű alapanyag keveredése esetlegesen a jó terménnyel többlet gondot
okozhat. Ez a magas nedvességtartalom, a nem megfelelő egészségi állapot, a
túlzott szennyezőanyag tartalom stb. esetén fordulhat elő. Éppen ezért ilyen
esetekben célszerű az átvételnél külön választani a kérdéses tételeket.
A mennyiségi átvétel egy egyszerű módja a mérlegelés.

A mérlegelés történhet

ládánként, konténerenként vagy egy tételben pl. teherautó. A tételenkénti mérlegelés
egyik nagyon komoly előnye, hogy a minőségi (szemrevételezés) átvétel is
egyidőben megvalósul. A hibás, sérült darabokat ki lehet válogatni. Hátránya, hogy
nehézkes és lassú, nagyobb anyagmennyiségek esetén nehezen magvalósítható.
Olyan feldolgozók esetében, amelyek jelentős idegen árut dolgoznak fel, az átvétel
során a termelői tételeket egyenként meg kell jelölniük, különben az azonosíthatóság
és a nyomonkövethetőség nem biztosítható. Ennek pedig olyan következménye
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lehet, hogy minőségi kifogás esetén a szállítót kizárják. Nagyon súlyos gondot
okozhat például a nem megengedett növényvédőszerek használata, vagy az
egészségügyi várakozási idők be nem tartása. Márpedig a termék útját csak úgy
lehet nyomon követni a vásárlótól a termelőig, ha a feldolgozó pontosan be tudja
azonosítani, hogy egy kérdéses tétel melyik termelőtől származik.
2.3.4 Alapanyag tárolás
A különféle zöldségfélék termesztése, betakarítása, valamint a feldolgozása között
rendszerint jelentős idő telik el. Ezen idő alatt gondoskodni kell a növény változás
nélküli tárolásáról, amely nem egyszerű feladat, hiszen élő anyagról van szó, amely
megfelelő körülmények között élettevékenységet folytat. Ezen élettevékenységek
azonban sokszor a feldolgozó számára károsak, így kerülni kell azokat.
A tárolás szükségességével, megoldásaival a későbbiekben részletesen
foglalkozunk.
Az anyagmozgatás és készlet kezelés megkönnyítése érdekében javasolható a
konténeres tárolás. Ezáltal egységnyi alapterületen nagyobb mennyiségű áru
raktározható, a termény szállítás során kevésbé sérül, a minőséghibás tételek
könnyebben

kiszűrhetőek

és

eltávolíthatóak,

valamint

az

üzemre

adás

gépesíthetősége révén élőmunka ráfordítás (nehéz fizikai munka) takarítható meg.
Mindezen előnyökön kívül a sokféle termék együttes tárolása csak így oldható meg
gazdaságosan.
Sérülékeny

termények

esetében

illetőleg

nagyobb

árkategóriába

tartozó

terményeknél a tárolás rekeszekben történik.
Azon terményeknél, ahol lehetséges a halomban tárolás is, jó megoldás a halom
szellőztetése, amelyre egy példát ad az alábbi kép.
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Szellőző csatorna ömlesztett tároláshoz
A csatorna a tárolóban lefektethető, toldható. A felületén nyílások vannak, amelyen a
levegő eltávozik és a halomban lévő növények között található fáradt, nedves és
meleg levegőt kicseréli frissre. A felület kialakítását mutatjuk be az alábbi ábrán.

A szellőző csatorna felülete közelről
A raktározás a gyümölcsök esetében hosszabb időt is jelenthet. A korszerű
módosított légterű tárolás során lehetőség van több hónapos tárolásra is.
Az idény jellegű növényeknél (pl. paprika, spárga) a tárolás lehet, hogy csak néhány
napig tart, majd a csomagolt terményt tárolják.
2.3.5 Mosás, kőkiválasztás és mágneses tisztítás
Az egyik legfontosabb lépés egy termék piaci sikerében, hogy milyen a minősége és
milyen a csomagolása. Mindez természetesen árfüggő, így végső soron az ár döntő
szerepet kap.
Annak ellenére, hogy a csomagolás nagyon lényeges és erre a későbbiekben igen
részletesen ki is térünk, a termény megjelenése, tisztasága döntő. Fontos a
fogyasztónak, de a kereskedőnek is, hiszen a tetszetős, tiszta áru ma már nem
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egyszerűen

verseny

előnyt

jelent,

hanem

alapkövetelmény.

Ezen

követelmény teljesülése nélkül legfeljebb a regionális piacokon (vélhetően ott sem
sokáig) lehet megjelenni.
A tisztítás különböző fizikai és/vagy mechanikai tulajdonságok különbözőségén
alapuló szeparáló művelet. Leggyakrabban a mosást értjük alatta, de fontos
kihangsúlyozni a mágneses tisztítás jelentőségét is.
A mezőgazdasági árutermelőktől beérkező alapanyag sokfajta szennyeződést
tartalmazhat, amelyek egy része a tárolhatóságot rontja, másfelől pedig a
feldolgozás során okozhat problémákat. A nagy mennyiségben jelenlévő sár, por,
rög, fémszennyeződések nemcsak a késztermék minőségét befolyásolják károsan,
hanem a gépi berendezésekben is komoly problémákat okozhatnak. Az aprítógép
fémrészeinek illesztési hézaga olyan kicsi, hogy már egy kisebb kemény rész (pl.
gépalkatrész) törést, deformációt idéz elő.
A nyersanyagok feldolgozása során többszörösen beiktatott művelet a mosás. Célja
a nyersanyag felületére tapadt fizikai (föld, por, növényi anyagok stb.), kémiai
(növényvédőszerek)

és

mikrobiológiai

szennyeződések

minél

tökéletesebb

eltávolítása.
Mosáshoz az anyag jellegének megfelelő mosógépet, berendezést kell használni.
Figyelembe kell venni, hogy a nyersanyagba a mosóvíz behatol (diffundálódik), ezért
a diffúzióval szembeni ellenállást ismerni kell, hasonlóan a termény nagyságát,
alakját

is.

A

felületre

tapadt

szennyeződések

lehetnek

vízoldhatók

vagy

oldhatatlanok. Eltávolításukra kétféle lehetőség van, az oldás és a mechanikus
ledörzsölés.
A mosás művelete három részből áll: áztatás, mosás, öblítés. A talajrészek hathatós
eltávolítása érdekében jó szolgálatot tesz az áztatás. Az áztatás során a nyersanyag
felületére tapadt erősen kötött szennyeződések fellazulnak, könnyen eltávolíthatókká
válnak. Az eltávolítás a mosási szakaszban történik. Az öblítés általában nem
körüláramló, hanem rápermetezett vízzel történik azért, hogy a szennyeződést a
mosóközeg itt már ne hordja át egyik darabról a másikra és az ne tudjon visszajutni a
nyersanyag felületére.
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A mosás általában a feldolgozás legelső műveletei közé tartozik, de egyes
esetekben

a

technológiai

folyamat

során

többször

is

alkalmazható

(pl.

szennyeződéssel járó feldolgozó művelet után). A mosásnak mindenkor igen
alaposnak kell lennie, de ügyelni kell arra, hogy közben a termény ne roncsolódjék, a
kioldási veszteség ne legyen nagyobb az elkerülhetetlennél, az ozmózisos nyomásra
fellépő felrepedés ne lépjen fel, vagy csak minimális mértékű legyen. Jól vezetett
mosással

a

nyersanyag

felületén

található

10-5-109

mikrobaszám/g

több

nagyságrenddel is csökkenthető. Ennek a tartósítási műveletek, illetve a késztermék
eltarthatósága szempontjából van nagy jelentősége. A mosáshoz minden esetben
bőséges, folyamatosan áramló, tiszta vizet kell biztosítani. Érvényes ez a
göngyölegek, lezárt készárú (üvegek, dobozok, hordók stb.) mosására is. A mosóvíz
hőmérséklete 12 - 18

o

C. Abban az esetben, amikor a nyersanyag felületéről

viaszréteget kell eltávolítani (pl. uborka, szilva), 45 - 60 oC-os vizzel történik a mosás.
A mosás sok esetben egyéb művelet része, például a meggy, cseresznye, szilva
vagy szamóca száreltávolítását permetező mosással egybe végzik.
Forró vizet használnak a különböző göngyölegmosó berendezésekben.
Gyökérzöldségek, burgonya mosása kiválóan megvalósítható kefés vagy forgódobos
mosó alkalmazásával.

Kefés mosó
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Dobmosó
A

kőkiválasztást

úsztató

rendszerben

egy

lebegtető

(flótációs)

szakasz

közbeiktatásával lehet megvalósítani. Itt gondoskodni kell a kiválasztott kő
szennyeződések eltávolításáról.

Kökiválasztó

33

Érzékeny terményeknél levegővel működő mosógépet , úsztató vagy flótációs mosót
célszerű használni.

Gyümölcs kíméletes mosása

Rendkívül kíméletes mosást biztosítanak a porlasztásos mosó berendezések.
Általában utómosásra használják, a gép ivóvizet permetez az előzőleg a
szennyeződésektől megtisztított terményre.

Porlasztásos (permetezéses) mosógép
Bizonyos növényeknél pedig a mosás művelete vagy nem fontos vagy eleve káros is.
Speciális feldolgozási feladatoknál (pl. levélzöldségek) egyedei kialakítású gépeket
szükséges használni, mert a veszteségek más mosót használata mellett nagyobban
lehetnek.
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A mosás során a fertőtlenítést elősegítendő használható klórozott víz. A kis
mennyiségű klórt tartalmazó víz csökkenti a romlást okozó organizmusok számát baktériumok, gombák - a mosóvízben és a gyümölcsön. (A klórozás sem tudja
azonban megállítani a sérült gyümölcsbe bejutott romlást okozó mikróbák további
fertőzését.)
A klór több formában áll rendelkezésre, lehet fehérített, mint a Purex vagy Chlorox,
uszodai klór (kalciumhidroklorid), ezek folyékony vagy granulált formában kaphatók,
de a legáltalánosabban használt a betakarítás utáni merítésnél vagy mosásnál a
klórgáz.
Három tanács a klór használatához
•

a munkaegészségügyi szabályokat be kell tartani és tarttatni, mert a klór
veszélyes szer.

•

a klóros kezelés hatásosságát javítja a mosóvíz megfelelő hőmérséklete. A
szerves anyagok jelenléte a klórszint csökkenését idézi elő,

•

fontos a klór-szintek folyamatos ellenőrzése a merítő tartályban, mert a klór
több mint 90%-a gyorsan hatását veszti (inaktiválódik) a kezelés alatt. Bár a
romlást okozó organizmusok elpusztításához csak egy percig szükséges a
klór jelenléte (1 ppm), az oldatban 50 ppm feletti koncentráció szükséges az
elegendő aktív hatóanyag biztosításához.

Ha a klórt helyesen használják, akkor segítségével hatásosan higiénikus közeg
biztosítható. Ha megfontoltan használják, akkor a terméken nincs szermaradvány.
Ezt a mosás végén lemosó öblítéssel lehet biztosítani, például porlasztásos
mosógéppel.
A mosás után, amennyiben az anyagtovábbítás vízzel történik, egy kőkiválasztó gép
alkalmazása célszerű illetve szükséges.
Amennyiben a feldolgozás után darabolás, aprítás következik be, úgy a
kőkiválasztás és a mágneses tisztítás előfeltétel. Ennek oka, nemcsak az
élelmiszerbiztonsági előírások, hanem a gépek védelme.
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Gyakran találkozhatunk kombinált gépekkel is, amelyek a mosás és kőtelenítést
egy egységben végzik. Előnyük, hogy kisebb a helyigényük és a gépek teljesítménye
összehangolt.

Mosó és kőkiválasztó gép
2.3.6 Méretre vágás, darabolás
Bizonyos terményeknél a természetes méretek közötti eltérések nagyok. A vevői
igények egyre inkább abba az irányba mozdulnak, hogy egységes méretű, színű, stb.
árut vásárolnak a fogyasztók.
A méret egységesítésnek egyik útja az osztályozás, amelynek során a terményt,
feldolgozás során méret osztályokba sorolják. Erre a műveleti lépésre a válogatás,
osztályozás során még visszatérünk.
Amennyiben a méretek azonossági igénye fennáll, lehetőség van a termény egy
részének eltávolítására, vagyis vágásra.
Magától értetődik, hogy a vágás során veszteségek lesznek, amelyek egy része már
nem dolgozható vissza, nem lehet értékesíteni élelmiszerként. Tehát hulladék
keletkezik. Ez egyrészről gazdasági tény, másrészt pedig felveti a hulladék
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kezelésének problémáját is. Tehát a vásásra csak indokolt esetben kell sort
keríteni és a lehető legkisebb mértékű legyen.
A vágásra spárga esetében feltétlen szükség van, mert csak az egyforma méretű
spárgasípokat veszik át, így itt nincs mérlegelési lehetőség. A méreteknek
azonosnak kell lenniük, fehés és lila spárga esetében pl. 220 mm. Sem a lényegesen
kisebb, sem a nagyobb méret nem megengedett.
A méreteltérésekre az EU szabványok igen szigorúak, hiszen a termék legfeljebb 10
darab (vagy tömeg) százaléka lehet olyan, amely nem felel meg a megadott
méretnek és/vagy a vonatkozó felső ill. alsó mérethatároknak, azonban a következő
felső- vagy alsó méretcsoportba besorolható.
Ha a méretosztályozás nem kötelező, a megengedett méreteltérés a megkövetelt
alsó határokra vonatkozik.
Követelmény továbbá minden göngyöleg tartalmára vonatkozóan (ömlesztve
szállított árunál minden tételre) a származási ország, a fajta vagy kereskedelmi típus,
a minőség, a fejlettség, a szín és a méret (ha méretre osztályozott a termék) és a
betakarítás évjáratának egyöntetűsége. A göngyöleg tartalmának látható része az
egész tartalmat kell, hogy képviselje.
2.3.7 Válogatás, osztályozás
A válogatás célja a feldolgozásra kerülő nyersanyagból a hibás, romlott,
feldolgozásra alkalmatlan egyedek, részek eltávolítása. Ez azért szükséges, mert a
késztermék összetételét, megjelenését, ízét, aromáját, gyakran eltarthatóságát is
veszélyeztetik. A válogatás során el kell távolítani az esetleges idegen anyagokat
(fadarabok, kő, egyéb testek stb.).
A válogatás történhet kézzel és géppel. A kézi válogatás nagy előnye, hogy
egyszerre több szempont figyelembe vétele is lehetséges, az anyag kevésbé sérül,
mint a gépi válogatásnál. Hátránya hogy lassú, munkaigényes, drága. A válogatást
általában válogató szalagok segítségével végzik.
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Erre a műveletre alapvetően vagy a csomagolás előtt kerül sor, így a
becsomagolt árút tárolják, vagy a tárolás után.
Ez utóbbi esetben a válogatás során el kell távolítani mindazokat a terményeket,
amelyek a hosszabb tárolás alatt romlottak meg vagy nem kívánt elváltozásokat
szenvedtek. Ez lehet fonnyadás, foltosodás stb.
A válogatás és osztályozás a post-harvest technológiák egyik nagyon fontos lépése,
hiszen az egyöntetű árualap végső soron ekkor jön létre, hiszen az itt bennhagyott
nem megfelelő darabokat később már nem lehet a csomagból kivenni.
Az osztályozás során az áru egészségi állapota, mérete, színe, alakja szerint lehet
válogatni. Célja a nyersanyag méret és egyéb tulajdonságok (érettség, állomány,
szín) szerinti osztályozása. A művelet során két vagy több osztályú feldolgozható áru
keletkezik. Az osztályozás a termékgyártás egyik fontos művelete. A gépesített
feldolgozás majdnem minden esetben a nyersanyag nagyság szerinti osztályozását
igényli.
Az osztályozás és a válogatás történhet kézzel, géppel és vegyesen. Értelemszerűen
a kézi válogatás lassabb, az élőmunka igénye nagyobb, de gyakran kíméletesebb és
pontosabb is.
Az alábbi képen látható, hogy az élőmunka igény minimális lehet, inkább a sérült
darabok kiválogatására szorítkozik.

Zöldalma válogatása görgősoron
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A méret szerinti osztályozó berendezések két csoportra oszthatók: átmérő szerinti
és hosszúság alapján osztályozó gépek. A különböző konstrukciójú nagyság szerint
osztályozók közös alapvető tulajdonsága, hogy az osztályozandó nyersanyagot
különböző méretű nyílások felett viszik végig. A nyílások mérete az anyag haladási
irányban általában nő. Azokon a helyeken, ahol a nyílások méretei a nyersanyagnál
nagyobbak, ott az anyag átesik és az alatta elhelyezett gyűjtőtartályokba kerül.
A gépi osztályozás a méret szerinti osztályozás során nagy termelékenységgel és
hatékonyan végezhető. Számtalan megoldás létezik, amelyek közül néhány jellemzőt
mutatunk be az alábbiakban.
A hengeres (dob) osztályozóban a termény folyamatosan mozog. A gép vége felé a
méret növekszik, így a nagyobb méretű darabok a végén, a kisebbek a beömlésnél
esnek ki.

Forgódobos osztályozó
A görgős osztályozóban a termény a gép hosszában áramlik, miközben a szélesség
mentén a méret szerint szétválnak. Előnye, hogy igen kíméletesen osztályozza az
anyagot, így a sérülékeny bogyós gyümölcsök is osztályozhatók.
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Görgős preciziós osztályozó
Hasonló elven működik a cseresznye, meggy méret szerinti osztályozására is
alkalmas gép is. A pálcák között a távolság egyre nagyobb, így a szemek egy ponton
kiesnek.

Cseresznye osztályozása pálcás osztályozóval
A pálcás osztályozónál a távolság folyamatosan növekszik, így a termény egy adott
ponton leesik az alatta lévő ládába. Nagy termelékenységű és egyszerű berendezés.
Hátránya, hogy nem elég kíméletes ezért sérülékeny anyag osztályozására nem
alkalmas illetőleg nagyok lehetnek a törési veszteségek.
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Pálcás osztályozó
A burgonya és a hagyma méret szerinti osztályozását végzi az alábbi gép. Kíméletes
és nagy hatékonyságú válogatást tesz lehetővé.

Hagyma és burgonya méret szerinti osztályozó

A legvégén egy kisebb üzemekben rugalmasan alkalmazható komplett feldolgozó
sort mutatunk be, a láda ürítőtől az osztályozóig.
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Egyszerű feldolgozó gépsor kisüzemi célokra

A hosszméret szerinti osztályozásra olyan növények esetében kerül sor, ahol az áru
hosszúsága döntő illetve ahol szabvány írja elő ezen méretet. Ilyen a spárga, de ide
sorolható az uborka (kígyóuborka is), a sárgarépa, a petrezselyem gyökér.
Léteznek speciális hosszméret szerint válogató gépek, de alkalmazható élőmunka is.
Meg kell különböztetni azonban azt az esetet, amikor vágással érjük el a kívánt
méretet (pl. spárga), attól, amikor nem vághatjuk a terméket, annak minőségromlása
nélkül (pl. uborka).
A petrezselyem osztályozására kifejlesztett célgépet a következő kép mutatja be.
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Petrezselyem gyökér osztályozó berendezés

Az alábbi kép egy hagyományos osztályozót mutat be, amely főleg, de nem kizárólag
spárga osztályozására alkalmazható.

A következő képek egy korszerű elektronikus spárga osztályozó látható. A gép
alkalmazásával megfogalmazódtak fenntartások. Ez főként az üzem biztonságra
vonatkozott. Minden esetre a teljesen automatikus gép alkalmazása mellett az
élőmunka igény elhanyagolható.
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Az

érettségi

fok,

szín

szerinti

osztályozás

is

részben

a

késztermék

egyenletessége, részben a feldolgozás egyes fázisainak megfelelő kivitelezhetősége
miatt fontos. Ugyanannak a nyersanyagtételnek különböző érettségű egyedei másmás késztermék előállítására alkalmasak. A gyümölcsök és zöldségfélék érettség
szerinti

osztályozása

leginkább

a

színkülönbség

alapján

lehetséges.

A

színkülönbség alapján osztályozó gépek fotocella segítségével osztályozzák a
különböző érettségű egyedeket.
A szín szerinti osztályozás történhet érzékszervi úton is. Ekkor etalonok alapján
kézzel osztályoznak.
2.4 A hűtés jelentősége és megvalósítása kertészeti termékeknél
A betakarítás után az egyik fontos lépés az eltarthatóság érdekében a megfelelő
hűtés. A hűtéssel elérhető, hogy:
•

az enzimtevékenység csökkenjen

•

a vízvesztést lassítja vagy meggátolja

•

a

mikroorganizmusok

tevékenységét

gátolja

és

lassítja

(penészek,

baktériumok)
•

csökkenti az etilén termelést

Hogy milyen hűtési technikát választunk az számos tényezőtől függ, ezek a
következők:
•

a zöldség és gyümölcs hőmérsékletétől

44
•

a fajtától

•

a csomagolási követelményektől

•

a termelési kapacitástól

•

az esetleges fajták keveredésétől

•

a gazdasági követelményektől

•

a piaci követelményektől és kilátásoktól

A hőelvonásos tartósító eljárások műveleteit összefoglalóan hűtőkezelésnek
nevezzük. A hűtőkezelésnek különböző formái lehetnek :
• lehűtés ( előhűtés )
• hűtve tárolás ( hűtőtárolás )
• fagyasztás, gyorsfagyasztás
A hűtés jelentőségével és hatásaival a tárolás fejezetben is foglalkozunk, ahol
a termények élettevékenységeit is részletesebben elemezzük.
2.4.1. Lehűtés, előhűtés
A romlásos folyamatokban nagy szerepet játszanak az enzimes folyamatok. Az
enzimtevékenység optimális hőmérsékleténél
aktivitás csökken és kb. -40

o

alacsonyabb

hőmérsékleten

az

C alatt alig mérhető. Az enzimek működése

felmelegedés után újra a megfelelő aktivitást mutatja. A fagyasztást követő
felengedés utáni romlási folyamatok miatt fontos mindezekre tekintettel lenni.
A hőelvonás komplex hatásokat fejt ki a mikroorganizmusokra. A hőmérséklet
csökkentésével lassulnak az anyagcsere folyamatok és ezzel a szaporodás
sebessége is. Minden mikroorganizmus csak a rá jellemző, meghatározott
hőmérsékleti tartományban képes szaporodni. A szaporodás teljesen szünetel, ha a
hőmérséklet nem éri el a törzsre jellemző minimális értéket. A hőmérséklet mellett a
környezeti tényezők: a közeg tápanyagtartalma, vizaktivitás, pH érték stb. is
befolyásolják
hőmérséklet

a

szaporodást.

alapján

A

mikroorganizmusokat

csoportosítani,

hozzávetőlegesen határozhatók meg.

bár

ezek

a

lehet

a

hőmérsékleti

szaporodási
zónák

csak
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Az élelmiszerek hűtésekor különösen a hidegtűrő és a hidegkedvelő
mikroorganizmusokra kell figyelni. Közéjük sok, általánosan elterjedt romlást okozó
baktérium (pl. Pseudomonas, Micrococcus), élesztőgomba (pl. Candida) és
penészgomba (pl. Penicillum) tartozik. Az élelmiszerekkel terjedő kórokozók főként
mezofilok és nem szaporodnak 5 oC alatt.
Néhány hidegtűrő mikroorganizmus
Mikróba faj
Salmonellák

Hőmérséklet [ oC ]
6 - 10

Clostridium perfringens

12

Staphyloccocus aureus

7

Vibrio parahaemolyticus

5-8

Bacillus cereus

7

Clostridium botulinum (fehérjebontó típusok)

10

Clostridium botulinum (nem fehérjebontó típusok)

3.3

A hidegtűrő mikroorganizmusok rendkivül elterjedtek a talajban, vizekben, az
élelmiszeripari üzemi környezetben, az élelmiszer felületén lévő mikroflóra gyakori
összetevői.
A lehűtés a hűtőtárolásra kerülő termékek hőmérsékletének csökkentése a
hűtőtárolás hőmérsékletére. A lehűtés, olyan hőelvonási folyamat, mely során a
lehűtendő anyag hőmérséklete csökken. A termény gyors és hatékony hűtése fontos
tényező a minőség megőrzésében, hiszen némely növény a meleg miatt olyan
elváltozást szenved, amely minőségi romlást eredményez, de a biológiai értéket nem
befolyásolja. Ilyen elváltozás a spárga színesedése. Fontos tehát ismerni a hűtés
hatékonyságát.
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Az ábrán is látható, hogy a legintenzívebb hűtést a vízzel történő elűhűtés jelnti, majd
a ventillátorral végzett hűtés és végül a hűtött, de nem áramoltatott levegő
használata.
Sok esetben lehetőség van vizes hűtés alkalmazására, főként olyan növények
esetében ahol a rövid ideig a terménnyel érintkező víz diffúziója nem jelent problémát
(pl. alma, burgonya) vagy kifejezetten előnyös (pl. spárga).
A vízzel történű hűtés során áztathatjuk a terményt vagy a hideg, esetleg jeges vizet
a felületére permetezhetjük. Ez utóbbi megoldást mutatja az alábbi kép is.

Szalagos vízhűtő a szórófejekkel
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Ha a vizes hűtést nem lehet vagy nem kívánjuk alkalmazni, akkor lehetőség van
a termény lehűtésére levegő áramoltatásával is. Az áramló levegőt ventillátorok
mozgatját. Már a környezeti levegő áramlása is eredményez bizonyos mértékű
hűtőhatást. A gyors és hatékony hűtéshez azonban a tárolótérbe behelyezett
termény közé hűtött levegőt kell fúvatni és gondoskodni kell a fáradt, nedves és
meleg levegő kijuttatásáról is. Ellenkező esetben meleg pontok jönnek létre, amely
rendkívül veszélyes lehet a termény minőségére.

A gyümölcsök ventillátorral történő hűtésének egy megvalósítási lehetősége
2.4.2. Hűtve tárolás
A

hűtőtárolásra

kerülő

termékek

hőmérsékletét

lecsökkentik

a

hűtőtároló

hőmérsékletére. Ez a hőmérséklet alacsony, gyümölcs- és zöldségfélék esetében 0 5 oC között. Hűtőtárolás során a hőmérséklet nem süllyedhet a termék fagyáspontja
alá. A tárolási hőmérséklet lassítja illetve gátolja az élelmiszerek fiziológiai, kémiai és
mikrobiológiai változásait. A hűtőtárolás időtartama termékféleségenként nagyon
eltérő, néhány naptól több hónapig terjedhet. A lehűlés (előhűtés) sok élelmiszeripari
ágazatban a gyártástechnológia szerves része.
A mezőgazdasági termények tárolása előtt el kell dönteni, hogy milyen tárolási módot
alkalmazzunk. Az alkalmazott tárolási módokat az alábbi módon oszthatjuk fel:


Szabadföldi tárolás (árkos vagy barázdás, egyszerű verem, prizma,
kishalomos szellőztetés, illetve nagyhalmos szellőztetéses tárolás)
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Zárttéri tárolás (állandó verem, pince, padlás, raktár, tárolóépület)

Hűtőtárolás (hűtőtároló, szabályozott légterű tárolás)

A szabadföldi tárolási eljárásokkal elsősorban a kevésbé érzékeny zöldségfélék és
a burgonya eltartását lehet megvalósítani. A terményeket összegyűjtik, halomba
rakják és egyszerű eszközökkel bizonyos védelemben részesítik a hőmérséklet
ingadozásával és egyéb környezeti tényezőkkel (csapadék, fagy, rágcsálók)
szemben. A légzési hő szabályozását szellőztetés biztosításával kismértékben meg
tudják valósítani.
A hűtőházakat jobb szigetelés jellemzi mint a fenti tárolókat. Közvetlen hűtéssel
vagy légáram segítségével csökkenthető a belső hőmérséklet. Időjárástól függetlenül
megbízhatóan szabályozható a hőmérséklet. A relatív páratartalmat szabályozni kell,
mert alacsony páratartalom esetén fonnyadás léphet fel.
A szabályozott légterű (CA) tárolás azon a tényen alapszik, hogy a leszedés után a
termés tovább és, lélegzik, oxigént vesz fel és szén-dioxidot ad le. A leszedett
termés légzésének erőssége azonban olyan, hogy a folyamat a termés minőségének
romlásával (pl. foltossággal, ráncosodással) jár együtt. Ez a romlás annál
gyorsabban következik be, minél gyakoribb a légcsere. A gyümölcs- és zöldségfélék
eltarthatóságának időtartamát úgy lehet növelni, ha lassítjuk a légzést. Ennek
érdekében lehűtik a termést, ez azonban gyakran nem elegendő. A CA tárolás
lényege, hogy a növények termését alkalmas összetételű, a környező levegőhöz
képest több szén-dioxidot és kevesebb oxigént tartalmazó légtérben tartják.
2.4.3. Fagyasztás, gyorsfagyasztás
Mivel a fagyasztás nem tartozik a tipikus post-harvest műveletek közé, ezért csak
igen vázlatosan érintjük a kérdést. A fagyasztás hatásait azért kell megismerni, mert
óhatatlanul találkozhatunk vele (pl. fagyás) és az okokat, a folyamatokat ismerve
felismerhetjük a kockázatait és lehetőségeit.
Fagyasztás: A fagyasztandó élelmiszerek hőmérsékletét a fagyáspont alá
csökkentik, miközben víztartalmuk jelentős része jéggé alakul. A termékek minőségét
jelentősen befolyásolja a fagyasztás hőmérséklete, sebessége, valamint a
fagyasztva tárolás hőmérséklete. A fagyasztott termékek fagyasztása és tárolása -18
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- -40 oC tartományban történik. A tárolhatóság időtartama megfelelő csomagolás
alkalmazása mellett 6 hónaptól néhány évig terjedhet.
Mindig számolni kell meg nem fagyott víz jelenlétével. A kötött víz molekulái a
fagyasztás során mozgásukban korlátozottak, ezért pl. a fehérjék, szénhidrátok stb. a
denaturáció, koncentrációváltozás, pH-érték változás miatt visszafordíthatatlan
(irreverzibilis) változást szenvedhetnek. Alacsonyabb hőmérséklet csökkenti az
irreverzibilis folyamatok bekövetkezését, ezért fontos a fagyasztáskor a -1 - (-)5 oC
tartományon való gyors áthaladás. A fagyasztáskor mindig különbség van a felület és
a középpont hőmérséklete között. A hőmérséklet kiegyenlítődésekor a jég egy része
visszaalakul vízzé.
A jégkristályok mérete a fagyasztás módjától függ. Mikrokristályos szerkezet kis
hőmérsékleten végzett gyorsfagyasztással keletkezik. A kristályok eloszlása
egyenletes. Ha a fagyasztás sebessége kicsi, a szövetekben kis számú, nagyméretű
jégkristály keletkezik. A gyakorlatban is megfigyelhető, hogy a lassan fagyasztott
növényi vagy állati szövetekből felengedés után nagy mennyiségű nedvesség távozik
el. Gyorsfagyasztás esetén az eltávozó sejtnedv mennyisége minimális. Sokáig úgy
gondolták, hogy a nagyobb léveszteséget a lassú fagyasztáskor képződő, nagyobb
jégkristályok mechanikai sejtroncsoló hatása okozza. Ma már egyértelműen tisztázott
tény, hogy elsősorban a sejtekből lassú fagyasztáskor a sejt közötti járatokba
diffundáló sejtnedv idézi elő.
A fagyasztva tárolás alatt bekövetkező változások között megkülönböztetjük a
mennyiségi és minőségi változásokat. A tárolás alatti minőségi változások közül
legfontosabb a jég átkristályosodása, amely a tárolótér hőmérsékletváltozásának
függvénye. A másik elkerülhetetlen folyamat a száradás, amely tömegveszteséget
okoz. Enzimes és más biokémiai folyamatok is lejátszódhatnak, bár ezek
intenzitása erősen hőmérsékletfüggő. A minőségrontó folyamatok nem szűnnek meg,
de gyakorlatilag -4 oC alatt nem okoznak észrevehető változásokat.
A nem enzimes kémiai folyamatok közül az oxidáció idézi elő a legjelentősebb
minőségi változásokat (pl. C-vitamin oxidációja, avasodás stb.) A minőségi
változások az eredetileg kiváló minőségű termék érvékszervi tulajdonságait (szín, íz,
állomány

stb.)

is

megváltoztatják.

A

minőségi

változások

irreverzibilisek,

megmaradnak, vagyis minden változás összegződik. A fagyasztás és tárolás egész
időtartama

alatt

a

minőségi

változás

független

a

változások

sorrendjétől.
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2.5. Kertészeti termékek biológiai légzése és az eltarthatóságot befolyásoló
tényezők
2.5.1. A termény légzése az érés során
A tárolás és a feldolgozás jellemzőinek meghatározásához feltétlen ismerni bizonyos
mélységig a termények állapotváltozása okát és elvét. A következőkben igen
tömören erre térünk ki.
A növényekre két nagy anyagcsere folyamat jellemző: az asszimiláció és a
disszimiláció, vagyis a légzés. A légzés során a szervezetbe beépült energia
felszabadul és felhasználódik a különböző életfolyamatok során. A légzés
folyamatában a cukrok (a hat szén atomot tartalmazó hexózok) egy piroszőlősav
nevű anyagra bomlanak (glikolízis), majd a piroszőlősav CO2-dá és vízzé oxidálódik
(citromsav-ciklus). Természetesen a folyamat rendkívül összetett, számos közbülső
termék (intermedier) keletkezik és a folyamatot különböző enzimrendszerek
szabályozzák. A reakciók sebességét főleg a hőmérséklet befolyásolja. Amennyiben
az O2 mennyisége korlátozott (anaerob körülmények), a CO2 felhalmozódik, a
piroszőlősav átrendeződik a körfolyamatból az erjedési szakaszba, amelynek
végterméke etil-alkohol és acetaldehid lesz.
Klimaktérikus légzés
A gyümölcsöket az érés során bekövetkező légzésintenzitás változása alapján két
csoportba sorolhatjuk:
klimaktérikus

gyümölcsök:

ebbe

a

csoportba

tartozó

gyümölcsöknél

a

légzésintenzitás a kezdődő csökkenés után ismét növekedni kezd, majd elér egy
maximumot (klimaktérikus maximum), ezután ismét csökkenni kezd, de a növekedés
előtti értéknél magasabb szintre áll be. Ilyen gyümölcs az alma, körte, banán,
sárgabarack, őszibarack, dinnye, szilva stb. Az ebbe a csoportba tartozó
gyümölcsöknél az érés kezdetén fokozott etiléntermelés figyelhető meg, melynek
hatására a légzési intenzitás emelkedik, majd a maximumot túlhaladva ismét
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csökkenni kezd, de lassan, és a kezdetinél magasabb szinten marad hosszabb
ideig. Az etilén növényi hormonként viselkedik, amely felelős az érés beindításáért.
nem klimaktérikus gyümölcsök: ezeknél a gyümölcsöknél az érés során a
légzésintenzitás fokozatosan csökken. Az érés megindításában nem játszik szerepet
az etilén, a gyümölcs minőségének megóvására elegendő a hűtőtárolás. Ebbe a
csoportba tartoznak a citrusfélék, kiwi, szőlő, málna, eper. Ide tartoznak a citrusfélék,
az eper és rokonai, ananász, szőlő, cseresznye, meggy stb.
A klimaktérikus gyümölcsöknél a sejtmegnyúlás és növekedés szakaszában a
légzésintenzitás intenzíven csökken, majd egy minimumot meghaladva intenzíven
emelkedik, nagy mértékű fiziológiai változások mennek végbe, ezután a gyümölcs
örgedésével ismét csökken.
A légzési folyamatok nyomonkövetése fontos, hiszen a klimaktérium előtti minimum
ideje felel meg fogyasztás szempontjából az optimális szedési időpontnak. A
klimaktérikus gyümölcsöket a klimaktérium előtt kell leszedni, a teljes érettséget
szedés után is elérik. A tárolás szempontjából is fontos a légzési folyamat vizsgálata,
hiszen a légzés során a gyümölcs értékes tápanyagait használja fel. Ezért a
gyümölcs minőségének megőrzése szempontjából kulcsfontosságú a légzés
intenzitás csökkentése a tárolási körülmények megfelelő megválasztása.
Az éréskor a légzés során O2-felvétel és CO2-leadás történik. Ezzel szemben a
klimaktériumra főképpen a CO2-termelés és kevésbé az O2 felhasználás jellemző. A
felszabadított energiát pl. a víz elpárologtatására használja a sejt, ennek
következtében a gyümölcs ráncosodik.
A légzés intenzitást és a klimaktérium idejét számos tényező befolyásolja:
hőmérséklet: a hőmérséklet csökkenésével a légzésintenzitás csökken, a
klimaktérikus maximum ideje eltolódik, a légzési folyamat egyenletesebbé válik
O2-koncentráció: az oxigénszint növekedésével a klimaktérikus maximum korábban
következik be, de a légzés intenzitása nem változik.
klimaktérikus gyümölcsöknél nő a légzésintenzitás

Ezzel szemben a nem
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CO2 és O2 parciális nyomása: a CO2-koncentráció növelése és az O2
koncentráció csökkentése csökkenti a légzésintenzitást, vagyis javítja a gyümölcsök
tárolhatóságát.
Kálcium (Ca): a sejtek kellően magas Ca-koncentrációja összhatásában hasznos
(több mint 30 biokémiai folyamatban vesz részt). A túl magas kálciumszint azonban
emeli a légzésintenzitást, ezért káros.
gyümölcs fajtája: a különböző fajtájú gyümölcsöknél a klimaktérikus maximum ideje
és a légzésintenzitás változó pl. az avokádó esetén már szedés után néhány nap
múlva bekövetkezik a klimaktérium, míg az almánál csak hónapok múlva (azonos
tárolási körülmények esetén).
A klimaktérikus maximum után a bioszintézisek csaknem teljesen megszűnnek, és
előtérbe kerülnek a bomlási, öregedési folyamatok. Az élettani pusztulás idején
bekövetkező kis mértékű növekedés oka nem a gázcsere növekedés, hanem a
biokémiai folyamatok során bekövetkező CO2-fejlődést (pl. erjedés) vagy a
mikroorganizmusok által termelt CO2-ot mérjük.
A következő táblázatban néhány zöldség és gyümölcs légzési intenzitását
csoportosítjuk.
Gyümölcsök és zöldségek légzésintenzitásának csoportosítása
Osztály

Termény

Nagyon alacsony

Dió, szárított gyümölcsök

Alacsony

Alma, fokhagyma, szőlő, vörös hagyma,
burgonya (érett), batáta

Mérsékelt

Sárgabarack, káposzta, sárgarépa, füge,
fejessaláta, kopasz barack, őszibarack,
körte, bors, szilva, burgonya (éretlen),
paradicsom

Magas

Articsóka, póré hagyma, bab

Nagyon magas

Brokkoli, gomba, kukorica, borsó
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2.5.2. Az etilén szerepe a légzésben
Az etilén szerepét már a század elején felfedezték. Megfigyelték, hogy kerozinos
fűtés esetén, ha az égéstermékek bekerülnek a tárolóba, gyorsul a gyümölcsök
érése, ekkor még nem tudták, hogy mi okozta a jelenséget. 1924-ben fedezték fel,
hogy az etilén okozza az érés gyorsulását, azt azonban még nem tudták, hogy az
etilén csak mesterségesen vagy természetes úton is serkenti-e az érést. Tíz évvel
később mutatták ki az etilén jelenlétét a gyümölcsben.
Az etilén a legegyszerűbb szerves molekula, amely részt vesz az anyagcsere
folyamatokban, például a zsírsavanyagcserében: a zsírok (lipidek) bomlásával nő az
etiléntermelés. Ezen kívül különleges szerepet játszik a légzési folyamatokban:
egyike az érés megindításáért felelős növényi hormonoknak. Feltételezik, hogy az
érési folyamatok megindításához szükséges specifikus enzimek szintézisét serkenti.
Megtalálható mind a klimaktérikus, mind a nem klimaktérikus gyümölcsökben, de az
intenzív etiléntermelés a klimaktérikus gyümölcsökre jellemző. Ezt szemlélteti a
következő táblázat.
Az etilénkoncentráció értéke néhány gyümölcsnél
Gyümölcs

Belső etilén koncentráció[ml/l]

Alma

25-2500

Körte

80

Őszibarack

1-20

Citrusfélék

0.1-0.3

Banán, mangó

0.04-2

Avokádó

30-70

Az etilén hatása a légzésintenzitás növekedésében nyilvánul meg: nem klimaktérikus
gyümölcsöknél

kétszeresére,

míg

klimaktérikusoknál

5-10-szeresére

nő

a

légzésintenzitás az érés során.
A

gyümölcs

természetes

etiléntermelését

elsősorban

az

alábbi

befolyásolják:
élettani kor: minél előrehaladottabb az érés, nagysága annál nagyobb

tényezők
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hőmérséklet: a hőmérséklet emelkedésével 0-25 ºC között növekszik, majd 30
ºC felett lassul majd megszűnik.
oxigénszint: a 8 % alatti csökkenti, míg felette növeli
CO2-szint: a magas CO2-szint a gyümölcs állapotától függően mindkét irányban
befolyásolhatja
egyéb szénhidrogének (propilén, acetilén stb.): a növényi szövetekben emelhetik
külső hatások (stressz, fizikai károsodás, betegségek, fertőtlenítés stb.): növelik az
etilénképzést
gátló

anyagok

(inhibítorok):

egyes

vegyületek

(pl.

amino-etoxi-vinilglicin)

akadályozzák az etilén termelést
2.6 A gyümölcs tárolhatóságát befolyásoló tényezők
A

gyümölcs

tárolhatóságát

több

tényező

befolyásolja,

ezek

közül

a

leglényegesebbeket kiemelve: a hőmérséklet, a páratartalom, a tárolótér levegőjének
összetétele.
A hőmérséklet hatása
A hőmérséklet több folyamatra is hat, amelyek befolyásolják a gyümölcs
tárolhatóságát, vagyis a kitárolás során meghatározott minőségét.
A hőmérséklet növekedésével a reakciósebesség exponenciálisan növekszik, ez
természetesen a biokémiai folyamatokra, az enzimreakciókra is érvényes az enzim
pusztulási (denaturálódási) hőmérsékletig (általában 30-40 ºC). Ebből kifolyólag az
enzimes reakciók sebessége maximumos lefutású görbével írható le. Ha a teljes
szétesés nem is következik be, a sejtek membránszerkezete működésképtelenné
válik: nem képes a folyamatok irányítására és a mechanikai hatásokkal szembeni
ellenállásra. További változások zajlanak le a színanyagok esetében, amelyek
érzékenyek mind a hőbomlásra, mind az oxidációs folyamatokra. Ezek hatására már
50-60 ºC -on is jól látható elszíneződések mennek végbe. E hőmérséklet tartomány
felett már a főtt íz és az üvegesedéssel (átlátszóvá válik) is számolni kell.
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A fentiekkel ellentétben a hőmérséklet csökkentése (egy bizonyos határig)
kedvezően befolyásolja a gyümölcs eltarthatóságát, mivel a biokémiai folyamatok
(sejtlégzés, anyagcsere, öregedési folyamatok) sebessége exponenciálisan csökken
a hőmérséklet csökkentésével. Alacsonyabb hőmérsékleten jelentős mértékben
csökken

a

mikroorganizmusok

(penészek,

baktériumok

stb.)

tevékenysége,

szaporodása is.
A szedés után a gyümölcs lehűthető, amíg a sejtek közötti térből a víz nem fagy ki.
Mivel az intercelluláris (sejtközi) tér kevesebb oldott anyagot tartalmaz, mint a sejtek,
ez a régió fagy meg először (0-2 ºC között). Ha tovább csökkentjük a hőmérsékletet
a sejtközi térben kristályok jelennek meg, nő a sejtközi tér térfogata, de ugyanakkor a
sejtfal rugalmassága csökken, a kristályok a membránt is megsértik. Ennek hatására
az intercelluláris térből a sejtek áramlanak az ionok, nő a sejt ionkoncentrációja, míg
a sejtközi állomány hígul, így a fagyáspontja egyre magasabb lesz, egyre jobban
fagy, egyre nagyobb mechanikai sérülést okoz. A fenti jelenség elkerülése
érdekében az almák csak 1-2 ºC -ig hűtik le, alacsonyabb hőmérséklet esetén
sérülések léphetnek fel, valamint gazdasági és műszaki okok miatt (a szabályozó
körök tehetetlensége folytán nem lehet túl szűk hőmérséklet intervallumot tartani)
nem célszerű alacsonyabb hőmérsékletre hűteni a gyümölcsöket.
A lassú fagyással ellentétben gyorsfagyasztás esetén mikrokristályok képződnek,
amelyek nem okoznak mechanikai sérüléseket, ezért az élelmiszerek hűtőipari
feldolgozása esetén mindig gyorsfagyasztást alkalmaznak a megfelelő konzisztencia
megőrzése érdekében.
A páratartalom hatása
A tárolás során célszerű minél magasabb (<90%) relatív páratartalmat biztosítani.
Abban az esetben ugyanis, ha a relatív páratartalom kisebb, mint az alma
vízaktivitása, akkor víz távozik az almából, hogy a külső tér elérje az egyensúlyi
telítettséget. Ennek következtében csökken a gyümölcs tömege, apadási veszteség
lép fel a sejtek összeesnek, a turgornyomás csökkenése miatt a gyümölcshús veszít
keménységéből,

ropogósságából,

ugyanakkor

a

határolófelületek

(sejtfal,

sejtmembrán) ellenállósága is csökken, átjárhatóbbá válnak a vízveszteség miatt a
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gyümölcs héja ráncosodik a sejtekben kialakuló vízhiány miatt fiziológiai
betegségek lépnek fel. Vagyis a vízvesztés következményeként a gyümölcs élvezeti
értéke, minősége jelentősen romlik. Figyelembe kell azonban azt venni, hogy a túl
nagy páratartalom (<95%) kedvez a penészek szaporodásának.
A tárolótér légösszetételének hatása
A szüret után a sejtek működése továbbfolyik, az anyagcsere termékek (CO2, vízgőz,
illó savak, aromakomponensek stb.) kijutnak a légtérbe, ezáltal a zárt légtér
összetétele megváltozik, ez a változás pedig visszahat a metabolizmusra.
A CO2 koncentráció növelésének hatása
Mivel a légzés során CO2 képződik, ha a légtérben magas a CO2 parciális nyomása
(koncentrációja), az egyensúlyi folyamat eltolódik, vagyis csökken a légzés
intenzitása. A légzési folyamat lassulása mellett más metabolikus folyamatokra (pl.
színanyagképzés) is gátlóan hat. A magas CO2-szint a légzésre gyakorolt gátló
hatását már az ókori Kínában felfedezték. A gyümölcsöket úgy szállították, hogy
intenzív

légzésű

friss

növényekkel,

füvekkel

zárták

egy

hordóba,

ennek

következtében növekedett a légtér CO2-koncentrációja, amely visszaszorította a
tárolandó gyümölcs légzési folyamatát.
Az O2 koncentráció csökkentésének hatása
Az oxigénszint csökkenése a CO2 koncentráció növeléséhez hasonló módon
befolyásolja a légzési folyamatok egyensúlyát: csökkenti a légzés intenzitását.
Azonban az oxigénkoncentráció csökkentése nem választható el a CO2 koncentráció
emelésétől.

A normál légtérhez (»20%

O2) képest az oxigénszint felére

csökkentésével mintegy 10 %-os légzésintenzitás csökkenés érhető el. A túl
alacsony oxigénkoncentráció már káros, lassulnak a metabolikus folyamatok, a
terminális oxidáció megáll, ezáltal anaerób folyamatok indulnak meg: alkoholos vagy
tejsavas erjedés. Ez kellemetlen ízhatás fellépését eredményezi, valamint a
sejtszerkezet is sérül, mivel az alkohol oldja a membránt, a pH-változás miatt pedig a
fehérjék denaturálódnak. Vagyis az oxigénszintet nem lehet minden határon túl
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csökkenteni.

A

kritikus

oxigénkoncentráció

nagysága

hőmérsékletfüggő:

magasabb hőmérsékleten nagyobb a sejtek oxigénigénye, mivel nő a membránok
fluiditása, ezáltal sérülékenyebbek, vagyis a nagyobb energiaveszteség pótlására a
metabolikus folyamatok intenzívebbé válnak. Az almatárolásnál szokásos 2-3 ºC-os
hőmérsékleten a kritikus O2-koncentráció 1%.
Egyéb gázok hatása
A tárolás során folyamatosan keletkező etilén is káros hatású, mivel fokozza a
légzésintenzitást, ezáltal növeli a tárolási veszteségeket, ezért célszerű a légtérből
eltávolítani. Az eltávolításra több eljárást is kidolgoztak, pl. ózonos oxidáció; g- vagy
UV-sugárzással való megsemmisítés, elégetés, kálium-permanganátos oxidáció.
Azonban mindegyik eljárás rendkívül költségigényes beruházásokat kíván.
Az etilén túlzott termelése az öregedési folyamatokat gyorsítja, ezért célszerű a
tárolás során az etiléntermelést visszaszorítani (alacsony hőmérséklet, megfelelő
gázatmoszféra). Ezért különböző gépeket érdemes alkalmazni.

Etilén abszorpciós készülék (az etilén mellett még a az SO2-t és a
hidrokarbonátokat is elnyeli)
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2.7 A zöldség és gyümölcsök tárolása
A zöldségféléket, gyümölcsöket, csemegeszőlőt, gombákat a betakarítást követően a
minőség megóvása érdekében a piacra kerülésig, tovább feldolgozásig illetve a
végső felhasználásig tárolni kell. A tárolás során az adott termék igényeihez igazodó
feltételeket kell teremteni, mivel csak ezek megléte esetén biztosítható a
minőségmegőrzés, valamint a tárolási veszteségek csökkentése.
A különböző termények tárolásának eredményességét elsősorban a tárolási
hőmérséklet és a tárolótér páratartalma határozza meg.
2.7.1 Tárolási körülmények, tárolhatósági időtartam
A következőkben néhány zöldség és gyümölcs ideális tárolási körülményét írjuk le.
Zöldségnövények hűtő tárolásának paraméterei
Termény

Hűtési

Optimális

Optimális

Tárolási

mód(ok)

hőmérséklet

páratartalom

idő

[°C]

[%]

Spárga

F, J

(-1) -5

90-95

1-12 hónap

Zöldbab

T, L, F

5-7

95

7-10 nap

Brokkoli

J

0

95-100

2 hét

Káposzta

T, L

0

98-100

1-6 hónap

Sárgarépa

F

0

95-100

2 hét

Karfiol

F, V

0

95-98

3-4 hét

Uborka

L, F

7-10

95

2 hét

Tojásgyümölcs

T, L

8-12

90-95

1 hét

Zöldhagyma

F, J

0

95-100

3-4 hét

Levélzöldség

F,J

0

95-100

1-2 hét

Fejessaláta

V

0

98-100

2-3 hét

Zöldborsó

F, J

0

95-98

1-2 hét

Paprika

T, L

7-10

90-95

2-3 hét
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T, L

3-5

90-95

5-8 hónap

T

10-13

50-70

2-3 hónap

Cukkini

T, L

7-10

95

1-2 hét

Csemegekukorica

F, J

0

95-98

5-8 hónap

T

13

90

6-12 hónap

T, L

7-10

90-95

1 hét

Burgonya
Tök

Édesburgonya
Paradicsom

Hűtési módok jelölései: T - tárolótér hűtés, L - kényszer léghűtés, F - folyadék hűtés,
J - jéggel hűtés, V - vákuum hűtés
Gyümölcsök hűtőtárolásának feltételei és az elérhető tárolási időtartam
Gyümölcsfaj

Tárolási

A hűtőlevegő

Elérhető tárolási

(fajta)

hőmérséklet

relatív

időtartam

[°C]

nedvességtartalma[%]

[nap]

- Jonathan

2

90

120-180

-Golden Delicius

1

92

120-180

- Starking

1

92

120-180

-1, +1

90-95

120-150

1

85-90

10-20

0, +1

85-90

7-15

Szilva

-0.5, +1

85-90

15-30

Cseresznye

-0.5, +1

85-90

10-30

Köszméte

0, +1.5

85-90

50

Ribiszke

0

90

10-20

Málna

0

85-90

3-5

Szamóca

0

85-90

1-2

-1, +2

85-90

30-90

T

10-16

90

Alma

Körte
Őszibarack
Kajszibarack

Csemegeszőlő
Görögdinnye

60
2.7.2 Hűtött tárolás
A hűtött terménytárolás (cool storage) során a kertészeti termékeket ládákba, illetve
tartályládákba rakják. A tartályládákat a hűtőtérben megfelelő elrendezésben
helyezik el. A hűtött tárolók a terem levegő paramétereit hűtőaggregátorok
segítségével állítják be, melyeknek működését ma már elektronikus érzékelő és
vezérlő egységek segítik. A tárolótérben kialakuló levegő mozgás intenzitása a
szellőztetett tárolókhoz viszonyítva lényegesen alacsonyabb.
Létezik egy nagyon fontos elv, amelyet célszerű szem előtt tartani. A tervezés során
kell a lehető legjobb hűtőkamrát kialakítani és nem folyamatosan „barkácsolni”. A
rossz kialakítás, a nem megfelelően elhelyezett befúvók, az elégtelen szellőzés
mind-mind probléma, pluszmunka, energia. Vagyis hosszabb távon veszteség forrás.
Egy jó kialakítású tárolóterem hűtőlevegő befúvóit szemlélteti az alábbi kép.

A következőkben az irodalomban megtalálható gyakorlatias információkat tartalmazó
anyagokat ismertetjük.
Miért szárad ki jobban a zöldség a felső ládákban? Vagy miért romlik meg olyan
korán a zöldség annak ellenére, hogy egy új hűtőház áll rendelkezésre? Ilyen és
ehhez hasonló kérdéseket tesznek fel a szaktanácsadóknak minden télen a gyakorló
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szakemberek. A tárolási veszteségek okait rögtön a hűtőtárolóra fogják. Gyakran
a

nem

megfelelően

kialakított

hűtőtárolóra

terelődik

a

gyanú

-

sokszor

igazságtalanul.
Az életben gyakori, hogy egy kis hibának nagy hatása van. Egy helytelen zöldséges
láda felrakás "melegfészekként" hat a hűtőtárolóban. Ebben a mezőben a termény
hőmérséklet gyakran 2-4 °C-kal magasabb, mint a beállított átlaghőmérséklet.
A "melegfészket" meg kell szüntetni. A magas tárolási hőmérséklet gyorsítja az
öregedési folyamatokat és növeli a nedvességveszteségeket.
Elkerülhetetlen, hogy a meleg gócokban a zöldségek légzéséből származó hőt
optimális

szellőztetéssel minden rakatból eltávolítsuk. A sikeres hűtőtároló

üzemeltető a tároló padozatra a rakattervet felfesti.

A hűtőtér oldalnézete

A hűtőtér felülnézete
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A levegőkör kialakulása érdekében a felső ládasor felett megfelelő távolságot kell
hagyni. Nem szabad a levegő irányába a hűtőgép elé ládákat helyezni.
Az

egyenletes

légrés

a

hűtőgép

levegőáramának

irányában

megfelelő

hőmérsékleteloszlást biztosít.
Az optimális ládatávolság a hűtőaggregát ventilálásának irányában, annak
elhelyezkedésétől, a levegőmennyiségtől és a ládanagyságtól függ. A rakatsorban a
rakattávolság legalább 8-10 cm legyen, egyes esetekben 20-25 cm is lehet. A
tartályládák szélső részein bekövetkező anyag kiszáradás annak a jele, hogy a köz
túl szűk. Ebben az esetben érdemes egy számítást végeztetni!
Gyakori rakatolási hibák:
a.) A tartályládákat a hűtőaggregát elé helyezik.
b.) Az aggregáttal átellenes oldalon a tartályládák és a fal közé rakatokat tesznek (a
levegőcirkulációt megakadályozzák). Érdemes néhány tonnával több terményt a
hűtőházba betárolni, ha ezzel a teljes mennyiség rosszabb minőségét és nagyobb
veszteségeit idézzük elő?
Az alábbi helytelen rakatképzést mutat. A légcsatorna elzárása a hűtőaggregát
szellőzési irányában, a terményhőmérsékletet a tartályládák többségében megemeli.
Ebben az esetben a tartályládákat túl közel állították a falhoz. A levegő útja így csak
a rakat felső és elülső részén vezethet. A következmény:a hátsó tartályládákban a
hőmérséklet emelkedése, valamint a felső és első tartályládáknál a fagyveszély
kialakulása (különösen petrezselyem esetében).

Helytelen ládakiosztás
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A relatív páratartalmat pontosan kell mérni. Ismeretes, hogy a hűtőház magas
relatív páratartalmának csökkenése szükségtelen tömegcsökkenéshez vezet.
Téves az az általános nézet, hogy a háztartásokban alkalmazott hajszálas
páratartalom mérő itt is megfelel. A hűtőtárolókban uralkodó +1 °C és 90%
páratartalom esetén ez a készülék túlzottan pontatlan.
A légrés elzárása a tartályládák többségében a hőmérséklet emelkedéséhez vezet.
A falhoz túl közel állított ládák miatt a légmozgás csak elől és a ládák felett alakulhat
ki. Következmény: a) meleg gócok kialakulása, b) esetleges fagykár a felső ládákban
és az első sorban.
Lényegesen egyszerűbb és pontosabb a nedves hőmérsékletet mérni. Ezt a gyártók
egy szívó manométerrel nyomás alatt határozzák meg.

Falhoz közeli hibás ládaelhelyezés
A tárolótér és a hűtőaggregát által kibocsátott levegő hőmérsékleti különbségből már
következtetni lehet a relatív páratartalomra és az igényelt nedvesítésre, mint az a
táblázatból is látható.
Növekvő hőmérséklet különbségnél csökken a relatív páratartalom
Tároló

Hűtőlevegő

Hőmérséklet

Mért

relatív

hőmérséklet

hőmérséklet

különbség

páratartalom

+1

-7

+8

85-92

+1

-4

+5

92-94

+1

-3

+4

97-98
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Minél kisebb a hőmérséklet-differencia, annál kisebb a vízelvonás és nagyobb a
relatív páratartalom.
A gyártók meg tudják mondani a technikai feltételeit, milyen hőmérsékletkülönbséget
kell elérni. Az új berendezéseknél gyakori a túl nagy hőmérsékletkülönbség, ami
műszaki hibából vagy rossz beállításból adódhat. Öreg készülékeknél gyakori a túl
alacsony szintű méretezés.
Ilyenkor meg kell vizsgálni a berendezést, hogy indokolt-e nagyobb teljesítményű
hűtőt beépíteni vagy a hűtőteljesítményt kell csökkenteni.
A készülék folyamatos ellenőrzésére manométer beszereltetése ajánlott, különösen
új berendezések esetében, ahol például a hűtőközeg hiánya vagy más a
berendezéssel kapcsolatos hibák a hőmérsékletet "elvihetik".
Ellenőrző nyomásmérő (manométer) nélkül ez csak a legközelebbi szervizelés idején
derül ki.
Összeségében: a szükségtelen tömeg és minőségveszteség csökkentése érdekében
optimális levegőbevezetésre van szükség. A hűtőtároló padozatára felfestett
rakodási elrendezés biztosíthatja a megfelelő rakatközöket. A hűtőberendezések
hibáinak azonnali jelzésére ellenőrző manométereket kell beépíteni.
2.7.3 Tárolás módosított légtérben
A módosított légterű tárolást (modified atmosphere storage) rövidebb idejű tárolás
esetén használják, főleg a szállításnál és a kiskereskedelemben terjedt el. Egy kis
légterű, zárt tárolóba behelyezik a gyümölcsöket, a légtér a légzés során változik
meg, ún. önbeálló légtér. Ellenőrzési lehetőség nincsen, ezért hosszú ideig nem
tárolható a gyümölcs. Alkalmazzák például úgy, hogy az egész raklapot befóliázzák,
és így szállítják a gyümölcsöket. Egyes gyümölcsökre azonban a módosított
atmoszférájú tárolás hatástalan.
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2.7.4 Szabályozott légterű tárolás
A szabályozott légterű tárolás (controlled atmosphere) azon alapszik, hogy a
gyümölcsök és zöldségfélék betakarítása után a termés tovább él, mert lélegzik:
oxigént vesz fel és széndioxidot ad le. A lélegzés erőssége a fajtól, hőmérséklettől
stb. függ. A légzési folyamat a minőség változásával is együtt jár, általában a romlás
annál gyorsabban következik be, minél intenzívebb a légcsere. A kertészeti termékek
eltarthatóságát tehát úgy lehet növelni, ha lassítjuk a légzést, ez részben hűtéssel
történhet, vagy a hűtést kiegészítjük a levegő összetételének módosításával is.
Régi megfigyelés és alkalmazott tárolási módszer, hogy a külső levegőtől elzárt
terekben (vermek), vagy gyengén szellőztetett termekben a gyümölcsök hosszabb
ideig eltarthatók, aminek oka a légzés által termelt széndioxid feldúsulása.
Újabb felismerés, hogy az oxidációs folyamatokat szabályozó enzimek aktivitása az
alacsony oxigénszint hatására csökken és ezzel a légzési folyamatok lelassulnak. Az
oxigénszint túlzott csökkenése anaerob légzés megindulását eredményezi. Ezt
elkerülendő az oxidatív légzés minimális szintjét fenn kell tartani.
A szabályozott légtér viszonyai között a gyümölcshús szilárdsága és fontosabb
anyagai megmaradnak.
A szabályozott légterű tárolás gyakorlati alapelve tehát abban áll, hogy erre a célra
kialakított különlegesen gázszigetelt helyiségben a levegő alkotók kölcsönös
mennyiségi viszonyai megváltoznak, amivel a tárolás ideje lényegesen megnyújtható
és csökkenthetők az élettani és gombás megbetegedések.
Kétféle típusa ismeretes. Az egyoldali CA-tárolás során csak a CO2 szintjét
változtatják mesterségesen, az oxigén szintje folyamatosan éri el azt a szintet,
amely a gyümölcs légzése során magától beáll (kb. 14-15 %). A kétoldali CAtárolásnál mind az oxigén, mind a széndioxid szintjét mesterségesen állítják be a
folyamatosan szabályozzák, ennek érdekében széndioxid megsemmisítőket,
elnyelőket, kimosókat alkalmaznak.
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A felszabaduló CO2 mennyisége a CA tárolás kezdetén
A betárolt növény
Faj / fajta

A tárolótér (CA)
Hőmérséklete

CO2 tartalom

(°C)

(g/t)

Golden Delicious

2-3

100

Cox

3-4

180-200

Boskoop

3-4

110-130

Jonathan

3-4

150

Conferance

0

80-120

Szőlő

0

60-80

Szamóca

0

300-400

Cseresznye

0

150-180

Kékszilva

0

110

Vörösszilva

0

150

Őszibarack

0

140-160

Fejeskáposzta

0

80-150

Zeller

0

300-400

Karfiol

0-1

320

Sárgarépa

1

300-400

Kelbimbó

1

400

Burgonya

6

25-120

A fenti táblázat a tárolás elején felszabaduló CO2 mennyiségre ad tájékoztató
irányszámokat.
A megkívánt légtér kialakítása úgy is történhet, hogy a tárolt anyag maga állítja be a
légösszetételt. A másik módszer szerint a megfelelő légösszetételt tárolón kívül
állítjuk elő. Sok esetben a megfelelő oxigéntartalom eléréséhez igen hosszú időre
van szükség, ezért ma már a kívánt légösszetétel minél gyorsabb eléréséhez a
második módszert alkalmazzák.
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Az optimális légtér összetétel elérésére több módszer is kínálkozik. Ezekből
néhányat már korábban említettünk illetve az alábbiakban ismertetünk:
- általános szabályozott légterű tárolás, a kívánt légösszetételt (3% széndioxid, 23% oxigén) 2-3 hét alatt kell elérni,
- gyorsított szabályozott légterű tárolás, a tárolás kezdetén a terméket
(elsősorban Golden Delicious alma) az általában javasolt CO2 koncentráció 6-8
szorosában tárolják,
- szabályozott légterű tárolás nagyon kis oxigéntartalmú levegőben, a tárolt
gyümölcs húskeménységének fokozása érdekében 1-1,5%-os oxigén koncentrációt
használnak,
- szabályozott légterű tárolás kezdetben nagyon kis oxigénnel, szintén a tárolt
gyümölcs húskeménységének növelésére használják. A gyorsan lehűtött tároló
oxigénszintjét 1,5-2%-ra csökkentik, amelyet a gyümölcs légzése 0,2-0,5%-ra tovább
csökkent. A 9-14 napig tartó kezelésnél a széndioxid szint 1,5%-nál kisebb. A
továbbiakban az oxigén 1,5%-os, a széndioxid pedig 1%-os értéken állandósul,
- szabályozott légterű tárolás az etilén mesterséges eltávolításával, héjbarnulás
és a gyümölcs húspuhulás megakadályozása érdekében az etilén töménységének
alma

esetében

1

ppm

(1mg/l)

alatt

kell

maradnia.

Eltávolítására

káliumpermanganátos készülékeket vagy katalikus kiégetőket használnak,
- nitrogéngázban történő tárolás, oxigén hiányra kevésbé érzékeny termékek
tárolásánál alkalmazzák. Széndioxid elvonók segítségével gyakorlatilag CO2 mentes
légteret tartanak fenn, az oxigéncsökkentést erőteljesen hajtják végre. Az oxigén
csökkentését főleg külső előállítású nitrogénnel oldják meg,
- nyomás alatti tárolás, a jobb húskeménység és kisebb betegségek iránti
érzékenység érhető el, ha a tárolóban a nyomást néhány tized bar-ral megnöveljük.
Az életfolyamatok lassításában 0,07 bar nyomás kb. 1%-os oxigénnek felel meg,
- szabályozott légterű tárolás egyéb módozatai, elsősorban kisebb mennyiségek
tárolásánál alkalmaznak fóliasátrakat, zsákokat, illetve zacskókat.
A légtér állapotának ellenőrzésére szolgál az alábbi berendezés, amely folyamatosan
méri és regisztrálja a levegőben bekövetkező változást.
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Hordozható berendezés a tárolótér ellenőrzéséhez
A szabályozott légterű tárolók esetében a széndioxid csökkentésére több megoldást
ismerünk. A kémiai úton működő rendszerek két csoportja vált ismeretessé, az
elsőben a széndioxid abszorbeátor nem regenerálható (mészhidrát), míg a második
csoportba tartozók regenerálhatók (pl.: káliumkarbonátos elszívó).
Széndioxid csökkentéséhez alkalmaznak szilikon membrános molekuláris szűrőket
is. Szilikon membránokat alkalmaznak aroma és illatanyagok eltávolítására is.
A tárolóteremben a levegő nyomása a külső légtér nyomásviszonyainak megfelelően
változik, aminek következtében a légtér összetétele módosulhat. A külső atmoszféra
nyomásváltozásai átlagosan 1,1 mbar értéket adhatnak. A teremben uralkodó
légnyomás a hőmérséklet változásával is módosul. A külső és belső légtér
nyomáskülönbsége azonban legfeljebb 0,1 mbar (10 mm vízoszlop) lehet, de az is
csak rövid ideig tarthat. Ez az oka annak, hogy a szabályozott légterű
tárolótermekben nyomáskiegyenlítő berendezést, vagy kis tárolótermek esetében
kiegyenlítő zsákokat helyeznek el.
A módosított légterű tárolás egy speciális esete az önszabályozott légterű (self
controlled atmosphere storage) tárolás során a hűtőtárolás előnyei mellett azt
használja ki, hogy a zárt térben a légzés során az O2-koncentráció csökken,
ugyanakkor a CO2-koncentráció növekszik.
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2.7.5 Alacsony oxigén szintű (ULO) tárolók
A legmodernebb tárolókban, az alacsony O2-szintű vagy ULO-tárolókban (ultra low
oxygene storage) az oxigén koncentrációját »1 %-ra csökkentik. Ez a tárolási mód a
szabályozott légterű tárolás speciális fajtájának fogható fel. 1 %-nál alacsonyabb O2szint nem valósítható meg az anaerób 1 folyamatok erősödése miatt. Ezzel az
eljárással 8-10 hónapig is megőrizhető a gyümölcs minősége. A technológia egyik
továbbfejlesztett változatában etiléneltávolítást alkalmaznak.
Az oxigéncsökkentés is többféle módon mehet végbe, amennyiben az oxigén
csökkentésnek gyorsabban kell végbemennie, mint ahogy önregenerálódik a légtér,
akkor a helyiséget nitrogénnel öblítik ki. Jó eredményt hoztak az ún. oxigén
konverterek (oxigén égető gépek), melyek lángnélküli égetéssel csökkentik az oxigén
szintjét.
A generátorban valamilyen szénhidrogént égetnek el, melyhez a terem oxigénjét
használják fel. A keletkezett széndioxidot , amennyiben a terem levegője
széndioxidban már elég dús,

széndioxid abszorberrel megtisztítják, majd a

gyakorlatilag tiszta nitrogén tartalmú levegőt a terembe visszajuttatják.
Az ilyen tárolók esetében az épület gázszigetelésének molekuláris szintűnek kell
lennie. Ebben az esetben a légösszetételt szabályozó gépeket csak rövid ideig kell
alkalmazni. A megfelelő szigetelést régebben bitumenes bevonattal biztosították,
később hegesztett horganylemezes borítást alkalmaztak, majd elterjedtek a műanyag
tömítések.
Az ULO és az etiléneltávolítást alkalmazó technológiák gyors elterjedésének határt
szabnak a magas beruházási és fenntartási költségek. Az ULO technológia
kétségtelen előnye, a hosszú minőségmegőrzési idő, de költséges. Mind a
beruházási költsége, mind az üzemeltetés drága. A technológia velejárója (talán nem
is hátrányként kell megemlíteni), hogy a megfelelő összetételű légtér kialakítása
időigényes és a tároló nyitása után újra kell szabályozni. Amennyiben a tételt sokszor
kell bontani (piaci hatások miatt), akkor eleve célszerű több, kisebb kapacitású tárolót
építeni, mert így rugalmasabban lehet a piacot kiszolgálni.
1

Anaerobnak azokat a folyamatokat nevezzük, amelyek az oxigén szegény környezetben játszódnak
le (aerob folyamatokhoz oxigén –levegő-szükséges).
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3. KERTÉSZETI TERMÉKEK CSOMAGOLÁSA
A csomagolás alapvető feladata a termék védelme a szállítás és a tárolás során
fellépő mechanikai, klimatikus és biológiai igénybevételekkel szemben, az áru
használati értékének, minőségének megőrzése a fogyasztásig.
Az áru csomagolásának el kell adnia a terméket, vagyis a modern marketing
egyik fontos eszköze és helye. A csomagolásnak emellett tartalmaznia kell minden
szükséges felvilágosítást a fogyasztó tájékoztatása céljából, ezt cimkézésnek
(labelling) nevezzük.
Az élelmiszer-csomagolás célja röviden és áttekintően :
-

az áru higiénikus forgalomba hozatala, védelem minden károsodás ellen;

-

forgalomba hozatal megkönnyítése végett kis egységekre való bontás;

-

azonosítás lehetősége a minőség, eredet stb. megállapítására;

-

felvilágosítás és tájékoztatás az áru összetételére és felhasználására;

-

a vásárlókedv fokozása a tetszetőség révén;

-

a biztonságos szállíthatóság lehetővé tétele.

A hatékony, gazdaságos és minőségi csomagoláshoz az alábbi tényezők
szükségesek:
Csomagoló berendezés. Főként nagy sebességű berendezéseket alkalmaznak. Egy
felügyelő vagy a csomagolók egyike állandóan szabályozza a válogatószalag
sebességét a fajtához és a termény minőséghez.
Meg kell tervezni a csomagolást, vagyis ügyelni kell a termény károsodásának ill.
sérülésének csökkentésére. Minimalizálni kell az esési magasságot, és csökkenteni
az irányváltások számát. Különböző párnázó anyagokkal csökkenthető az ütődések
okozta sérülés. A gépek gyümölccsel érintkező felületére felrakodó szennyeződés
könnyen eltávolítható szakaszos tisztítással, ezzel csökkenthető a termény sérülése.
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Munka egészségügyi és kényelmi szempontokra kell ügyelni, a gépet kiszolgáló
személyeknek megfelelő helyet kell biztosítani a munkavégzéshez. A válogatóknak a
sérült termény felismeréséhez könnyen áttekinthetővé kell tenni a munkafelületet.
A

munkavégzési

körülmények

nagymértékben

befolyásolják

a

munka

eredményességét. A munkásoktól órákig jó teljesítményt várnak, ezért a válogató
munkahelyeket biztonsági berendezésekkel és megfelelő magasságban kell
elhelyezni, vagy a válogatóasztalok magasságát kell jól megválasztani. Törekedni
kell a megfelelő világításra és a zajszint csökkentésére.
3.1. A csomagolás szükségessége
A csomagolás azoknak a műveleteknek az összessége, melyeknek alapvető célja a
termék védelme, illetve szállításra, tárolásra alkalmassá tétele, egységbe foglalása.
A termékek csomagolásának több funkciója különböztethető meg:



A termék megóvása a külső hatásoktól: az élelmiszer védelme a külső környezet
szennyeződéseitől,

a

fizikai

táplálkozásbiológiai

szempontból

igénybevételtől.
értékes

A

csomagolás

alkotórészeket,

segíti

védi
a

a

kedvező

érzékszervi tulajdonságok (íz, illat, frissesség) megőrzését a csomagolástól a
felhasználásig.


Kezelési, szállítási egységek kialakítása: alapvető célja a termék vevőhöz történő
leggazdaságosabb eljuttatása, a szállítási és kezelési költségek mérséklése. A
csomagolt termékből könnyen kezelhető rakodási és szállítási egységet célszerű
képezni, amely térkihasználása jó, és elősegíti a szállítási és kezelési műveletek
gépesíthetőségét.



Tárolási egységképzés: a felhasználásig a terméket többször tárolják. A tárolási
egységképzésnél figyelembe kell venni a raktározás módját és a raktár méreteit. A
tárolási egységképzés feladata a megfelelő csomagolással a tárolási és rakodási
igénybevételekkel szembeni áruvédelem, továbbá a tárolási, illetve a térfogat
foglalási és kezelési költségek minimalizálása.
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Eladási, fogyasztói egységképzés: a fogyasztói egységek kialakítása elősegíti az

értékesítést. Az eladási, fogyasztói egységképzésnél figyelembe kell venni, hogy egy
vagy több személy, család részére értékesítik-e az árut.


Tájékoztatás: a fogyasztó érdeklődésének felkeltése a termék iránt, de az áru se
többet, se kevesebbet ne mutasson annál amennyit tartalmaz. A csomagolás színe,
nagysága, mérete ne tévessze meg a fogyasztót. A csomagoláson lévő ábra és
szöveg egyértelműen, világosan, valósághűen tájékoztasson a termékről.

3.2. Csomagolási módok zöldségeknél és gyümölcsöknél

A következőkben a zöldségek és gyümölcsök hagyományos és korszerű
csomagolását tekintjük át.
Zöldségek:
o Az étkezési paprikát leggyakrabban raschel zsákokba, fa, műanyag vagy
papír rekeszekbe csomagolják. Az igényes csomagolásnál a paprika
minősége védelmében a rekeszeken belül egyenként is csomagolják a
paprikát. Népszerű a tálcás, védőfóliás csomagolás és terjed a kis kiszerelésű,
néhány darabos hálós csomagolás, amelybe különböző színű paprikákat
tesznek.
o A paradicsomot leggyakrabban fa, műanyag vagy papír rekeszekbe
csomagolják.

A

kisebb

kiszereléseknél

leggyakrabban

használt

a

műanyagzacskó. Igényes csomagolásnál a paradicsomot a minőség védelme
érdekében a rekeszeken belül egyenként csomagolják. Népszerű a tálcás
védőfóliás csomagolás is, a fürtös és cseresznyeparadicsomot kisméretű
műanyag vagy papírdobozba csomagolják.
o Az uborkát leggyakrabban fa, műanyag vagy papír rekeszekbe csomagolják.
A konzervuborkát gyakran raschel zsákokban szállítják. A hajtatásból
származó kígyóuborkát egyesével védőfóliába csomagolják.
o A zöldborsót raschel vagy fólia zsákokba, zacskókba csomagolják, abban
szállítják. Az áruházláncokban megjelent az igényesebb tálcás csomagolás.
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o A zöldbabot raschel vagy fólia zsákokba, zacskókba csomagolják, abban
szállítják. Az áruházláncokban megjelent az igényesebb tálcás csomagolás.
o A fejeskáposztát leggyakrabban ömlesztve szállítják és darabra árusítják, de
kapható félbevágott vagy negyedelt káposzta is, amelyet egyre gyakrabban
védőfóliával borítanak.
o A kelkáposztát leggyakrabban ömlesztve szállítják, és darabra árusítják, de
kapható félbevágott vagy negyedelt káposzta is, amelyet egyre gyakrabban
védőfóliával borítanak. Műanyagzacskóban vagy tálcán kaphatók a vegyes
leveszöldségek, amelyeknek fontos alkotórésze a darabolt kelkáposzta.
Gyümölcsök:
o Az almát különböző méretű fa vagy műanyag rekeszekbe, illetve ládákba,
esetleg kartonpapír dobozokba csomagolják. Az igényes csomagolásoknál a
gyümölcsök épségének fokozott védelmét szolgálja a “fészkes” tálcák
használata,

megakadályozva

a

gyümölcsök

egymáshoz

ütődését.

A

legnagyobb szokványos csomagoló eszköz (göngyöleg) a kishűtőláda, 23-24
kg-os befogadóképességével. Esetenként 2-3 kg-os raschel háló zacskóban,
polietilén tasakban vagy műanyag tálcán is forgalomba hoznak almát, de
ezeket a fogyasztói csomagolási egységeket mindig valamilyen nagyobb
gyűjtőcsomagolásba teszik az anyagmozgatás, szállítás során.
o Különböző méretű fa vagy műanyag rekeszekbe vagy ládákba esetleg
kartonpapír dobozokba csomagolják a körtét. Az igényes csomagolásoknál a
gyümölcsök épségének fokozott védelmét szolgálja a “fészkes” tálcák
használata, megakadályozva az érzékeny gyümölcsök egymáshoz ütődését.
A legnagyobb szokványos csomagoló eszköz (göngyöleg) a kishűtőláda, 2324 kg-os befogadóképességével. Esetenként 0,5-1,0 kg-os műanyag tálcán is
forgalomba

hoznak

körtét,

de

ezt

mindig

valamilyen

nagyobb

gyűjtőcsomagolás használatával teszik.
o A cseresznyét és a meggyet különböző méretű fa vagy műanyag
rekeszekbe, esetleg kartonpapír dobozokba csomagolják. A legnagyobb
szokványos csomagoló eszköz (göngyöleg) a 10-es rekesz, 10-12 kg-os
befogadóképességével.Az

igényes

csomagolásoknál

a

gyümölcsök

épségének fokozott védelmét szolgálja a kis dobozok vagy tálcák használata,
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melyek megakadályozzák az érzékeny gyümölcsök egymáshoz ütődését.
Ezeket a fogyasztói csomagolási egységeket mindig valamilyen nagyobb
gyűjtőcsomagolásba teszik az anyagmozgatás, szállítás során.
o A kajszit különböző méretű fa vagy műanyag rekeszekbe, esetleg kartonpapír
dobozokba csomagolják. A legnagyobb szokványos csomagoló eszköz
(göngyöleg) a 10-es rekesz 10-12 kg-os befogadóképességével. Az igényes
csomagolásoknál a gyümölcsök épségének fokozott védelmét szolgálja a
“fészkes”

tálcák

használata

melyek

megakadályozzák

az

érzékeny

gyümölcsök egymáshoz ütődését.
o Az őszibarackot és a nektarint különböző méretű fa vagy műanyag
rekeszekbe, esetleg kartonpapír dobozokba csomagolják. A legnagyobb
szokványos csomagoló eszköz (göngyöleg), a 10-es rekesz, 10-12 kg-os
befogadóképességével.

Az

igényes

csomagolásoknál

a

gyümölcsök

épségének fokozott védelmét szolgálja a “fészkes” tálcák használata,
megakadályozva az érzékeny gyümölcsök egymáshoz ütődését. Esetenként
műanyag tálcán is forgalomba hoznak őszibarackot és nektarint, de ezeket a
fogyasztói

csomagolási

egységeket

mindig

valamilyen

nagyobb

gyűjtőcsomagolásba teszik az anyagmozgatás, szállítás során.
o A szilvát különböző méretű fa vagy műanyag rekeszekbe, esetleg kartonpapír
dobozokba csomagolják. A legnagyobb szokványos csomagoló eszköz
(göngyöleg) a 10-es rekesz, 10-12 kg-os befogadóképességével. Esetenként
műanyag tálcán is forgalomba hoznak szilvát, de ezeket a fogyasztói
csomagolási egységeket mindig valamilyen nagyobb gyűjtőcsomagolásba
teszik az anyagmozgatás, szállítás során.
o A szamócát különböző méretű fa vagy műanyag rekeszekbe, esetleg
kartonpapír dobozokba csomagolják. A legnagyobb szokványos csomagoló
eszköz (göngyöleg) az 5-ös rekesz, 5-7 kg-os befogadóképességével. A
minőség megóvása érdekében 0,5 kg befogadóképességű műanyag vagy
papír tálcában is forgalomba hoznak szamócát, de ezeket a fogyasztói
csomagolási egységeket mindig valamilyen nagyobb gyűjtőcsomagolásba
teszik az anyagmozgatás, szállítás során.
o A málnát különböző méretű fa vagy műanyag rekeszekbe, esetleg
kartonpapír dobozokba csomagolják. A legnagyobb szokványos csomagoló
eszköz (göngyöleg) az 2,5-ös rekesz, 2,5 kg-os befogadóképességével. A
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minőség megóvása érdekében 0,3-0,5 kg befogadóképességű műanyag
vagy papír tálcában hoznak forgalomba málnát. Ezeket a fogyasztói
csomagolási egységeket mindig valamilyen nagyobb gyűjtőcsomagolásba
teszik az anyagmozgatás, szállítás során.
o A köszmétét különböző méretű fa vagy műanyag rekeszekbe, esetleg
kartonpapír dobozokba csomagolják. A legnagyobb szokványos csomagoló
eszköz (göngyöleg) a 10-es rekesz, 11-12 kg-os befogadóképességével. A
minőség megóvása érdekében 0,5 kg befogadóképességű műanyag vagy
papír tálcában hoznak forgalomba fogyasztásra érett köszmétét. Ezeket a
fogyasztói

csomagolási

egységeket

mindig

valamilyen

nagyobb

gyűjtőcsomagolásba teszik az anyagmozgatás, szállítás során.
o A görögdinnyét leggyakrabban halomban szállítják. Napjainkban terjed a
műanyag vagy papír rekeszek használata, az egyedi jelölés. A szeletelve
értékesített görögdinnyét védőfóliába csomagolják.
o A sárgadinnyét leggyakrabban halomban szállítják, napjainkban terjed a
műanyag vagy papír rekeszek használata, a fészkes csomagolás, az egyedi
jelölés.
3.3 Zöldségek és gyümölcsfélék korszerű csomagolási módjai, eszközei
A zöldség és gyümölcs csomagolása során élesen el kell választani a fogyasztói és
az ipari csomagolásokat. Annak ellenére, hogy sok tekintetben megegyeznek, egy
nagyon lényeges eltérésről nem szabad megfeledkezni. A fogyasztói csomagolásnak
olyannak kell lennie, hogy a vásárló a terméket az otthonában vagy szabadban el
akarja fogyasztani. Tehát lehetőségek szerint előtisztított, a pillanatnyi igényének
megfelelő mennyiséget vásárol. Ez nem azt jelenti, hogy kizárólag kis kiszerelésben
lehet forgalomba hozni, hiszen az egyes terményekből különböző lehet a
fogyasztásra kész mennyiség. Jelen pillanatban az árról, a fogyasztó árakról és a
csomagolás költségeitől el kell vonatkoztatni, kizárólag a megoldásokat kívánjuk
bemutatni. Ezek közül jó néhánnyal találkozhatunk hazánkban is, részben
Magyarországról, részben importból származó áruk kapcsán.
Szó volt már arról, hogy a csomagolásnak létezik egy marketing feladata is, azaz a
termék eladásban részt kell vennie. Ez nem újdonság, hiszen a színes, dekoratív
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csomagolás mindig is fontos volt. Amiben új, hogy egyre tudatosabban
használják a csomagolást reklám hordozóként (média). Tehát nemcsak a termékről
ad kötelező és kiegészítő tájékoztatást, hanem esetleg a gyártó, forgalmazó cégről
is. Ez utóbbinak egyszerű, de praktikus példája a cég emblémájának, logójának
megjelenítése.
A magyar mezőgazdaságnak ebben az irányban sokkal merészebbnek kell lennie,
éppen azért, hogy önálló márkákkal és névvel jelenjenek meg az EU piacán.
A következőkben bemutatunk és röviden ismertetünk néhány csomagolási módot a
hozzá tartozó berendezéssel.
A gyártó cégek ismertetésétől eltekintünk, a gépek műszaki paramétereit csak
annyiban ismertetjük, amennyiben a megértéshez szükséges.
Célunk a módszerek bemutatása és nem a gép gyártók adott gépének
reklámozása.
Minden most közölt csomagolási módnak létezik alternatívája (néha több is) más
gyártótól származó gépe és hasonlók az alkalmazott csomagolóanyagok is.
A felsorolást a kisebb egységű, általában fogyasztásra kész mennyiségek
csomagolási megoldásával és gépeivel kezdjük, majd a végén bemutatásra kerül
néhány nagyobb méretű csomagolási megoldás is.
Hálós csomagolás
Csomagolás

Csomagológép(ek)
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Előnye, hogy rendkívül egyszerű, szinte minden ellenállóbb zöldség és gyümölcs
csomagolható.
A gépek az egyszerű, kézi működtetésűtől az automatáig teljes a skála. Kisebb és
nagyobb csomag egyaránt készíthető.

Kézi működtetésű

Félautomata

Automata

Az áru látszik a csomagolásban, bár nem teljesen és ez a fogyasztók néha nem
kedvelik.
Hátránya, hogy sérülékenyebb anyag csomagolására nem használható.
A hálós csomagolásnak létezik fejlettebb változata is, amelynek alapelve hasonló,
mint az egyszerű hálósé.
Hálós csomagolás füllel
Csomagolás

Csomagológép(ek)
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Kétféle fülmérettel (fogó) készülhet. Az első szinte csak a szállítást segíti.
Nagyobb igényvevételnél szükséges lehet az erősítése szalaggal (bal oldali kép
belső). A másodiknál a nagyobb felület révén a tájékoztatás és a reklám lehetősége
nagyobb.

Kisebb fogóméret

Nagyobb fogóméret

Fólia tömlős csomagolás
Csomagolás

Csomagológép(ek)

Előnye, hogy egyszerű a módszer is és a gép is. Tetszetős, a fogyasztó látja a
terméket. Lehetőséget ad különböző tömegű csomagok létrehozására, vagyis nem
kell a csomagoknak azonos tömegűnek lenniük, bár az a gyakori.
Hátránya, hogy a terméket nem védi kellően.
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Tálkás csomagolások
A tálakat régebben kizárólag hálóval vonták be, ma egyre jobban terjed a fóliás
borítás. Ez utóbbi esetben a fólia perforált, lég és pára áteresztő.
Mindkét csomagolás esetén lehetőség van a csomagolásra pántot elhelyezni, amely
a kezelést teszi könnyebbé, a vásárló a gyűjtő csomagból könnyebben ki tudja
emelni a számára szimpatikus csomagot. A pántszalagra kötelező és hasznos
információ egyaránt elhelyezhető. Így például a termék azonosítást lehetővé tevő
gyártási kód is helyet kaphat a szalagon.

A tálka anyaga sokféle lehet, a felhasználási céltól függően. A színe leggyakrabban
áttetsző, de tetszés és igény szerint színezhetők. A tál anyagával szemben
támasztott követelmény, hogy ellenálljon a hidegnek, hiszen hűtést igénylő terméket
csomagolnak bele, jól alakítható legyen. A szilárdsága igazodjon a töltőtömeghez és
a terményhez. A tálak előnye, hogy könnyűek, hátrányuk, hogy a környezetbarát
elveknek nem vagy nehezen felelnek meg. Bár ez az itt felsorolt összes anyagra
többé-kevésbe igaz.

Tálkás, hálós csomagolás
Csomagolás

Csomagológép(ek)
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Előnye, hogy tetszetős, könnyen kezelhető a csomagolás. Hátránya, hogy a
versenytársak hasonló termékeitől kevésbé válik el, valamint a termény vízvsztése
gyorsabb.
Tálkás, fóliaborítású csomagolás
Csomagolás

Csomagológép(ek)

Előnye, hogy attraktív (tetszetősebb), jobban védi a terményt és egyedibb
megjelenést kölcsönöz az árunak. Hátránya, hogy a csomagolás kissé költségesebb,
de a különbség nem túl jelentős. Szintén megvalósítható pántolt kivitelben is.
Az automata csomagolóvonalakba épített, nagyobb teljesítményű gépcsalád
különlegessége a nemzetközi szabadalmi oltalom alatt álló hidraulikus rendszer. Ez
biztosítja a tálcák egyenletes sebességű előrehaladását, meggátolva így a bennük
levő folyadék kilötyögését. A nagyteljesítményű automata tálcalezáró gépek tálcaadagolóval, különböző típusú töltő/adagoló egységgel, a csomagolóvonal végén
vissza-zárható

„snap-on”

fedél

berendezéssel egészíthetők ki.

felrakó,

vagy

kartondobozba

csomagoló
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Nagy teljesítményű tálcázó-csomagoló gép
A tálcalezáró gépek bármilyen hőhegeszthető, előregyártott alumínium, karton+PE,
műanyag (pl. polipropilén, polisztirol, többrétegű) tálcák, poharak lezárását elvégzik.

Ládás csomagolás
Csomagolás

Csomagológép(ek)

A tárolás utáni minőség megőrzési időtartam kiterjesztésében kap szerepet

a

termékek egyedi csomagolása is, melynek legfejlettebb változata a védőgázas
csomagolási rendszer.
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A szabályozott légterű csomagolás (Modified Atmosphere Packing) alkalmazása
az 1990-es évek kezdetétől nagymértékben elterjedt, és Európából átkerült az USAba is. A módszert elsősorban nyershúsok, baromfi, hal, delikatesz készítmények,
gyümölcsök és zöldségek eltarthatóságának növelésére alkalmazzák. Kifejlesztették
a

technológia

komplex

rendszerét,

amely

a

csomagolóanyagot,

a

gyűj-

tőcsomagolást, a gépi berendezést és a légteret ellenőrző műszereket egyaránt
magába

foglalja.

A

módszer

különféle

termékek

esetében

eltérő

módon

alkalmazható. Egyes termékek csomagolásánál az élelmiszert gázzáró fóliatasakba
helyezik, amelynek légterében - a légmentes hegesztés előtt - az oxigént
széndioxidra, nitrogénre vagy egyéb semleges gázra cserélik ki, majd a csomagot
hűtött térben tárolják. Más termékek, például zöldségek és gyümölcsök esetében a
betakarítás után a fiziológiai folyamatok (légzés, párologtatás stb.) tovább
folytatódnak. Így a fóliába csomagolt termékek légzését felhasználva átalakítható a
csomagolás gázösszetétele, az oxigénkoncentráció lecsökken, a széndioxid pedig
növekszik. Ebben az esetben vékony, esetleg porózus szervetlen anyagokkal
társított szelektív gázátbocsátó képességű fóliákat célszerű a csomagoláshoz
alkalmazni, amely a termékek számára egy csökkentett, de a normális aerob
légzéshez még elégséges oxigénmennyiséget biztosít.
A védőgázas csomagolásnak egyre nagyobb a jelentősége. Az adott friss termék
minél hosszabb idejű és jó minőségű eltartásához az alkalmazandó gáz kiválasztása
mellett, meg kell adni az optimális csomagolóanyag-minőséget is. A konkrét célnak
megfelelően pl. jó gázzáró, érést lassító, etilén-elnyelő adalékos vagy éppen
lyukacsos, szellőző, gázáteresztő fóliák alkalmazásával érhetjük el a kívánt
eltarthatóságot. Minden esetben külön kell megtervezni az egyes csomagolások
kialakítási és lezárási technológiáját, illetve gondos marketing munkával választandó
ki a jellegzetes csomagolási forma.
A legtöbb gyümölcs nagy víztartalmú. A növényi szövet sejtközi terében a relatív
nedvesség értéke 100%. A leszedett termék gyorsan fonnyadni kezd, környezetének
fokozatosan vizet ad le, súlya intenzíven csökken. Ezért a tárolási mikroklímában
célszerű a környezeti relatív nedvességtartalmat 80-90% körüli értéken tartani. A
legmegfelelőbb csomagolási módszerek kiválasztása során komoly figyelmet
érdemel azonban az előbb említett, egyébként kedvező, nagy nedvességtartalom
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hatására

felgyorsuló

bakteriális

fertőzések

megelőzése

is.

Ezen összetett feladat megoldásában kínál alternatív lehetőséget egy új módszer,
amely már Amerikában és Angliában jól bevált és elfogadott, a tárolást elősegítő
bevonat-képző technika alkalmazása a friss áruk minőségmegőrzése érdekében.
A csomagológépek mellett fontos említést tenni a mérésről, mérlegelésről.
A mérés történhet kézzel, egyenként mérlegelve vagy automata mérleggel. A kézi
mérlegelés gyakorlatot igényel, az élőmunka igénye nagy és a helyigény is nagyobb.
Ennek ellenére nem csak hátránya van.
A gyakorlott szem a hibás terméket is észreveszi, így azt még csomagolás előtt el
lehet távolítani. Idénymunkában végezhető, így foglalkoztatási szempontból előnyös
lehet, hiszen a képzetlenebb munkavállalók is jövedelemhez juthatnak. Jó
munkaszervezéssel meg lehet oldani, hogy mindig a megfelelő munkaerő álljon
rendelkezésre a szükséges munkafolyamatokhoz.
Nagyobb mennyiségek és kevésbé érzékeny anyagok (burgonya, hagyma)
esetében azonban célszerű tömeg összemérő mérleget és a hozzá kapcsolódó
csomagológépet (pl. hálós) használni, mivel a tömegmérés pontos, a veszteségek
pedig általában kisebbek. Kézi érésnél ugyanis nem feltétlen lehet eltalálni a kívánt
tömeget és gyakran „túltöltik” a csomagolási egységet, hogy a vevői reklamáció
elejét vegyék. Így előállhat, hogy a sok-kicsi-sokra-megy elve alapján tetemes
veszteséget kell elkönyvelni.
A korszerű összemérő rendszerek nem térfogat, hanem valódi tömeg mérés elvén
működnek. A több kamrába (garatba) található összemérendő anyag tömegét
kamránként mérik és a gép kiválasztja azt az 5-10 kamrát, amelynek az egyenkénti
tömeg összege pontosan akkora, mint a beállított érték. Ezáltal nem kell sem alulsem túltöltéstől tartani.
A mérlegre az előzetesen tisztított és válogatott anyagot felhordók juttatják, a mérleg
után csomagológép található.
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Az ábránkon három ilyen típusú berendezés látható.

3.4. Csomagoló anyagok és eszközök
A csomagoló anyagok és eszközök eddigi ismertetésén túl a következő pontban
részletesen is foglalkozunk néhány jelentősebb, elsősorban nagyobb mennyiségű
áru tárolására szolgáló csomagolóanyaggal.

Kitérünk a legjellemzőbb műanyag

rekeszek és eldobó edények ismertetésére is.
3.4.1 Fa göngyölegek
A fagöngyölegeket nyár- és fenyőfélékből készítik. Exportgöngyölegek esetében
egyutas, belföldi forgalomhoz többutas göngyölegeket gyártanak.
Az exportládákat 2,5 mm vastag 600 mm hosszú és 160 mm széles szeletelt
facsíkokból készítik tűzőgépek segítségével.
Fából készül a mezőgazdasági tartályláda, melynek méretei 1200 x 800 x 800 mm.
Gyümölcs, zöldség és egyéb mezőgazdasági termékek begyűjtésére, szállítására,
átmeneti és tartós tárolására, valamint hűtőtárolásra szolgál, emelővillával vagy
emelőkocsival négy oldalról kezelhető. Máglyázva tárolható.
Nemzetközi csererakodólapot is készítenek fából, 1200 x 800 mm méretben.
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3.4.2 Papírgöngyölegek
Hazai

gyártású

műanyagrekeszek

hullámlemezből
helyettesítésére.

készülnek
A

vízálló

rekeszek

hullámpapírlemezből

a

készült

fa-

és

zöldség-

gyümölcsszállító rekeszek paraffinnal kezelt felülete biztosítja a papír felületének
vízállóságát,

ezáltal

megakadályozza

a

zöldség-gyümölcsfélékből

származó

nedvesség behatolását a papír szerkezetébe.
A zöldség-gyümölcs szállító rekeszek az igénynek megfelelően többféle kivitelben
készülnek. Ezekből mutatunk be néhányat az alábbiakban:
Faszerkezettel kombinált zöldség-gyümölcsszállító rekesz. A 2, 10, 20 kg
befogadóképességű rekesz hajtogatás útján faszerkezetet fog közre, mely szerkezet
a hullámlemeztől a teherviselés funkcióját átveszi és ezáltal a rekesz teherbírása
rendkívül nagy. Ez alkalmassá teszi a gyümölcsfélék nagy távolságra való
biztonságos export szállítását. Belföldre a nagyobb fajsúlyú áruk forgalmazására
ajánlják. Mindezek mellett előnye, hogy a rekesz könnyű, laposan kiterítve
szállítható, így alkalmazásával jelentős szállítási, raktározási kapacitás takarítható
meg.
Hajtogatással összeállítható rekeszek. Az 5, 10, 20 kg teherbírású rekeszek
hajtogatás útján összeállítva merev szerkezetet adnak. Laposan kiterítve szállítható,
egyutas csomagolóeszköz. Export szállításhoz, valamint belföldi forgalmazáshoz
egyaránt ajánlható. Színe barna, de kívánságra fehér-márványozott kivitelben is
készül.
Szatmár láda. A 20 kg almát befogadó láda egy kimetszett szellőző nyílásokkal
ellátott hullámlemez elemből áll, melyet faszerkezet fog össze. A homlokoldal fából
készül biztosítva a gyümölcs szellőzését, a hozzáfűzött fatőke pedig a faládával
azonos rakatolást. A hullámlemez elem laposan kiterítve szállítható, ezáltal szállítási
kapacitás takarítható meg. A ládákat a termelő üzemekben állítják össze.
Export zöldség-gyümölcsrekeszek. Két színnyomással ellátott, fehér-márványozott
hullámlemezből készülnek, magas esztétikai értéket képviselve ezáltal.
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A rekeszek 3-5 kg tömegű termék fogyasztói csomagolására szolgálnak, amivel
célszerűen alkalmazkodnak a 20 kg-os gyűjtőcsomagoláshoz és egyben a korszerű
üzletek igényeit is kielégítik. Ajánlott méretek az alábbiak:
395 x 295 x 50 mm
395 x 295 x 100 mm
595 x 395 x 100 mm
595 x 395 x 220 mm
melyek célszerűen a szabványos rakodólap méretéhez igazodnak.
ZÉTA-BOX

zöldség-gyümölcsszállító

rekesz.

Kombinált

csomagolóeszköz.

A

terméket befogadó hullámpapírlemez tálcát 4 db műanyagsarok elem fogja össze. A
sarokelemek kisnyomású polietilénből készülnek, egyenként 100 kp teherbírásúak.
Kialakításánál fogva a hullámlemez tálcáról a halmozott terhelést átveszi, egyben
lehetővé teszi az egymásra rakott tálcák között a vízszintes légáramlást, ezzel az áru
szellőzését. A rakatban lévő rekeszek csúszásmentes egységrakományt alkotnak. A
sarokelem egy mozdulattal - minden segédeszköz nélkül - a tálca sarkaira
helyezhető, ugyanígy arról eltávolítható. A hullámpapírlemez tálca egyutas
csomagolóeszköz, a sarokelem pedig ismét felhasználható. A ZÉTA-BOX zöldséggyümölcs rekesz 5 és 10 kg-os kivitelben készül az alábbi szabványrakodólaphoz
igazodó méretekben:
5 kg-os 595 x 395 x 50 mm
10 kg-os 595 x 395 x 100 mm
3.4.3 Műanyag rekeszek, ládák
Magyarországon elterjedt műanyag rekeszek és ládák gyártója a Hungária
Műanyagfeldolgozó

Vállalat.

A

következőkben

első

sorban

ezen

termékek

tulajdonságait, méreteit, használhatóságukat foglaljuk össze.
A rekeszek és ládák az ipar és a mezőgazdaság szinte minden területén
megtalálhatók. Az alkalmazási területeket az alábbiakban lehet összefoglalni:
- gyümölcs és zöldségfélék szállítása, tárolása,
- félkész és készáruk szállítása és tárolása (konzervipar),
- előhűtés, szállítás, fagyasztás (hűtőipar),
- szállítás, anyagraktározás,
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A műanyag göngyölegek alapanyaga alacsony nyomású, napfény ellen stabilizált
polietilén (M jelzésű), vagy nagy sűrűségű napfényellen stabilizált polietilén (E
jelzésű). A göngyölegek -40

o

C-tól a magyarországi klíma szerinti bármilyen

hőmérsékletig használhatóak. A rekeszek, ládák alsó és felső kiképzése biztosítja az
elcsúszásmentes egymásra rakhatóságot és magassági mérettől függetlenül a
csereszabatosságot. A rekeszekhez és ládákhoz gyártott műanyagfedél az
egymásra rakhatóságot nem befolyásolja és lehetővé teszi a göngyölegek lezárását,
leplombálását.
A rekeszek és ládák teherbírása 400 kg. Az egyes göngyölegek mozgatása kézi
erővel is megoldható, de tömeges felhasználásuk esetén mozgatásukhoz - és
tárolásukhoz is - célszerű raklapot igénybe venni.
A raklapokon (méret: 1200 x 800 mm) célszerűen elhelyezve négy rekesz, illetve
ládaoszlop

helyezhető el.

A

rakodási

magasság

a

ládák

töltettömegének

ismeretében számítható ki, általában 1,5 m rakodási magassággal számolunk. Ezek
szerint 3 db M50-es, vagy 5 db M30-as, vagy 10 db M10-es láda, illetve rekesz
helyezhető egymásra egy rakodólapon (megfelelő tömegű töltet esetében).
Meghatározott számú rekesz, illetve láda máglyázása után ismét rakodólap
következik. Tehát az alsó ládára nehezedő tömeg kiszámításakor a töltet, a tára és a
rakodólap tömegét kell összeadni. Rakodólapos tároláskor a rakodólap és az alá
kerülő göngyölegek közötti egyenletes teherelosztásról is gondoskodni kell. Ha a
rakodólap deszkázata nem teszi lehetővé, hogy a teher a göngyölegek sarkaira
egyenletesen nehezedjék, akkor egy raklap méretű teherelosztó réteget, például
farostlemezt kell a rakodólap alá tenni. Legelőnyösebb a dupla fenekű raklap
alkalmazása.
A tárolás során a ponyvával történő letakarás, a fedett térben való tárolás, és a
göngyölegek forgatása az élettartam növekedését eredményezik. Szabadon történő
tároláskor erős szél, vihar okozta károk elkerülésére az összerakott ládaoszlopokat
célszerű körülkötözni. Az üres göngyölegeket szájnyílásukkal lefelé kell tárolni.
A ládák és rekeszek tisztításánál figyelembe kell venni, hogy rövid ideig elviselik a
forró, illetve gőzzel végzett tisztítást, fertőtlenítést. A gyártók szintetikus mosószerek
felhasználását javasolják. Mosás után alapos, tiszta vízzel történő öblítés következik.
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3.4.4 Rácsos szállítóláda
Nagy

hagyományokkal

mezőgazdaságban

rendelkezik

egyaránt

Magyarországon.

alkalmazzák.

Alapanyaga

Az

iparban

alacsony

és

nyomású,

fénystabilizált polietilén. Perforált kivitelben készül. Alkalmazása -30 és +40 fok
között lehetséges.
Jelentős

szállítási

és

raktározási

költségmegtakarítást

jelent

a

rácsos

szállítóládáknak az a tulajdonsága, hogy a ládák 180-os elforgatás után (üres
állapotban) egymásba rakhatók, lényegesen kevesebb helyet foglalva el ily módon.
Maximális teherbírásuk 25 kg. Rakodólapon elhelyezve, az alsó ládára legfeljebb hat
darab megrakott láda súlya nehezedhet. Meleg időben, ha a hőmérséklet 25 °C fölé
emelkedik, a tárolási magasságot csökkenteni kell.
A ládák egyéb tulajdonságai megegyeznek a fent említettekével.
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4. POST HARVEST TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI ÉS ERŐFORRÁS IGÉNYE

A technológiák, a feldolgozandó anyagok mennyisége, minősége, az üzemi
lehetőségek és méretek jelentős eltéréseket okoznak, ezért az itt közölt adatok
számítási alapul szolgálnak. Amennyiben az adott tevékenységhez pontosabb
adatok állnak rendelkezésre a költség és erőforrás kalkuláció adoptálható,
pontosítható.
Az erőforrás igény számítását modellszerűen két zöldségfélékre határoztuk meg.
Mindkét esetben reális, üzemi adatokból indultunk ki, amelyeket kerekítve közlünk.
Az első esetben a természeti erőforrások igénye kisebb, de a csomagolás jellege
miatt a csomagolóanyag felhasználás magasabb.
A második esetben a vízigény jelentős, viszont a csomagolás nagyobb egységekbe
került kiszámítva, így a csomagolási anyag igény kisebb.
A paprika átvétele, tárolása, válogatása, csomagolása és kiszállítása nem tartozik a
jelentős természeti erőforrásokat lekötő tevékenységek közé. A modellszámításnál
kézi válogatással és mérlegeléssel, gépi csomagolással számoltunk.
A paprika előkészítésének lépései egyszerűsítve az alábbiak: Mennyiségi és
minőségi átvétel – előhűtés – feladás szalagra – válogatás és mérés (kézi) – tálcás
csomagolás – gyűjtőkartonba csomagolás – palettára helyezés – pántolás –
hűtőtárolás.
A számítás alapja 1000 tonna (vagyis 1 millió kilogramm) paprika. A hűtés
kamrákban történik.
Az erőforrás igénye:
Vízigénye 135 m3 (gyakorlatilag csak a takarításhoz szükséges illetve a dolgozók
által a szociális helyiségekben használt víz)
Villamos áram igény: 90.000 kW (a hűtés, a világítás költsége)
Munkaerő igény: 47 fő (8 órás munka idővel számolva)
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A mai árakon a költség kalkulációt elvégezve az alábbi eredményeket kaptuk 1 tonna
paprikára vetítve.
Költség tétel

Összeg (Ft)

Munkabér és járulékai
Hatósági vizsgálatok

17.500
1.500

Víz költség
Áram költség
Csomagolóanyagok
Egyéb költségek
Összesen

100
2.000
52.000
3.500
76.600

A fenti összeg, mint az látható is, nem tartalmazza a szállítás és az alapanyag árát.
A csomagolási költségek sorában jelentős tételként szerepel a gyűjtőkarton ára és a
műanyag tál ára. A két tétel együtt közel 80%-a az összes csomagolóanyag
költségnek.
Az étkezési spárga feldolgozása már komplikáltabb és a vízhűtés alkalmazása miatt
a természeti erőforrás (víz) igénye is nagyobb. Ebből adódik, hogy a környezeti
szennyezés is jelentősebb, hiszen a mosó és hűtővíz gyakorlatilag folyamatosan
érintkezik a spárgával. Szerencsés esetben megoldható a víz visszaforgatása a
természetbe, megfelelő számú és kialakítású szennyvíz tisztító közbeiktatásával.
Ahol lehetőség mutatkozik a szennyvíz megfelelő színvonalú tisztítására és a
növénytermesztés lehetősége adott, ott a víz öntözésre felhasználható. Így
egyrészről a környezet is kevésbé károsodik, másrészt pedig az öntözéshez használt
vízhez ( vagy annak egy részéhez) is könnyebben hozzá lehet jutni.
A feldolgozás technológiája vázlatosan: Mennyiségi és minőségi átvétel – vízhűtés
és áztatás – előhűtés – mosás – vágás – osztályozás – kézi csomagolás – méréscimkézés –palettára helyezés – pántolás – hűtőtárolás.
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Megjegyzendő, hogy piacpolitikai szempontból, ha a lehetőség adott, érdemes ULO
tárolással próbálkozni.
A számítás alapja 1000 tonna (vagyis 1 millió kilogramm) spárga, a minőségi
különbségekkel nem számoltunk, vagyis nincs szétbontva minőségi osztályokra. A
hűtés kamrákban történik, de nem ULO tárolással számoltunk.
A spárga feldolgozása során szintén jelentős élőmunkával kell számolni
Az erőforrás igénye:
Vízigénye 4.200 m3 (előhűtés, áztatás, mosás, vágás)
Villamos áram igény: 80.000 kW (a hűtés, a világítás költsége)
Munkaerő igény: 60 fő (8 órás munka idővel számolva)
A mai árakon a költség kalkulációt elvégezve az alábbi eredményeket kaptuk 1 tonna
paprikára vetítve.
Költség tétel
Munkabér és járulékai

Összeg (Ft)
23.500

Hatósági vizsgálatok

1.500

Víz költség

4.200

Áram költség

1.850

Csomagolóanyagok
Egyéb költségek
Összesen

29.000
3.500
73,550

A fenti összeg, szintén nem tartalmazza a szállítás és az alapanyag árát.
A két termék összehasonlítása során szembetűnő és jelentős eltérés nincs az 1 kg
termékre jutó feldolgozási költség vonatkozásában, csak az egyes tételek között.
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Az élőmunka költsége a spárgának magasabb (az automata spárga osztályozó
gépek ellenére Európa más országaiban is a kézi feldolgozást és ellenőrzést
választják), valamint a víz ára. A csomagolási anyag költségek miatt a paprikánál ez
jelentősebb tétel. Az áram költsége mindkét növénynél magas, a hűtőtárolás miatt.
Amennyiben a gyümölcsök feldolgozását vizsgálnánk, hozzávetőlegesen hasonló
eredményt kapnánk, hiszen a hűtőtárolás költsége magas. ULO hűtő használata
során a költségek tovább emelkednek. Az élőmunka ára hazánkban köztudomásúan
drága, a járulékok ezen csak tovább drágítanak.
De ismét le kell szögezni, hogy a gépi munka, az automata berendezések sem
ingyen dolgoznak, a szerviz és karbantartási költségek ott is felmerülnek, nem
beszélve a beruházási költségekről.
A természeti erőforrások közül a kertészeti termékek feldolgozásakor változó
mértékben ugyan, de a vízből kell a legtöbbet használni. A víz jelentős
mennyiségben

szennyeződik,

visszajuttatását el kell végezni.

amelynek

tisztítását

és

a

környezetbe

való
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5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE
Természetes velejárója minden mezőgazdasági vagy élelmiszeripari tevékenységnek
a környezet igénybevétele, károsítása és szennyezése. Mivel a mezőgazdaság a
környezeti szennyeződések első számú vesztese ezért szükséges, hogy saját
„portáján” próbáljon legelőször rendet tenni. Az alábbiakban egy igen rövid, vázlatos
képet adunk a tennivalókról illetve a csomagolóanyagokon keresztül mutatjuk be a
környezeti terhelés csökkentésének lehetőségét.
Külön fejezet foglalkozik a környezetvédelmi tervvel, amely a kötelező tennivalókra
hívja fel a figyelmet. De fontos megemlíteni, hogy a kötelező minimum fölött
lehet és kell is tenni, saját és a jövő nemzedék boldogulása érdekében.
5.1. A post-harvest tevékenységek környezeti hatásainak javítási lehetőségei
A Dél-Alföld nagy részén a természeti erőforrásokat pazarló, nem kellő mértékben
és hatékonysággal hasznosító, a környezeti elemeket szennyező termelést,
területhasználatot az EU elvárásainak megfelelően, a fenntartható fejlődés
követelményrendszerével harmonizálva kell átalakítani, elterjesztve az energia- és
anyagtakarékos technológiákat, az alternatív erőforrásokat. Ennek érdekében a
következő lépések javasolhatók:
A környezetirányítási rendszerek szorgalmazása (ISO 14001, EMAS) és kombinált
alkalmazása
Fel kell gyorsítani a környezetkímélő technológiák fejlesztésére, a tájvédelmi
szempontok figyelembevételére irányuló kutatásokat és gondoskodni kell az
eredmények hasznosításáról.
Az erőforrások ésszerű hasznosítása, annak támogatása lehetővé teszi a termelés
hosszú távon is fenntartható növekedését:
−

hulladékszegény,

illetve

kevesebb

szennyezőanyag

kibocsátásával

járó

technológiák bevezetése;
−

víztakarékos és vízvisszaforgatáson alapuló technológiák telepítése mindazon
ágazatoknál, ahol a nagymennyiségű vízfogyasztás csökkenthető;
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−

energiatakarékos technológiák bevezetésének támogatása, kiemelve a

szoláris energia hasznosítását a mezőgazdaságban és a "szoláris építészet"
fejlesztését;
−

a biológiai energiaforrások hasznosításának támogatása a tanyákon és a
falvakban.

A demonstrációs célú geotermális referencia projektek létrehozás középtávon
Erősíteni kell a „tiszta” termelési technológiák előretörését, megvalósítani a
telephelyen belül megoldott szennyvíz- és veszélyeshulladék-gyűjtést, -tárolást, a
hulladékkezelést és újrahasznosítást.
Szükségesnek látszik a szelektív hulladékgyűjtésen és a feldolgozóipar
fogadókészségén alapuló, a helyben képződött hulladék feldolgozására épült
háttéripar (másodlagos nyersanyag hasznosítás) támogatása (pl. a régióban
termelődő papír-, fémhulladék, üveg, műanyag, könnyűfémek újrahasznosítása,
illetve környezetkímélő módon történő megsemmisítése, s az égetéssel keletkező
hőenergia hasznosítása).
5.2 A környezetvédelem szerepe a csomagolásban
A zöldség és gyümölcs csomagolásnál egyre inkább előtérbe kerülnek azok az
eljárások, melyek környezeti terhelése kisebb. A csomagolóanyagok környezeti
hatásait az alábbiakban lehet összefoglalni:
-

a csomagolóanyagok növelik a háztartási szemét térfogatát,

-

a csomagolóanyagok lebomlása esetén a bomlástermékek szennyezik a
talajt és a vizet,

-

nem lebomló csomagolóanyagok a deponált hulladékban maradnak és a
környezetet terhelik,

-

megsemmisítésük esetén szennyező vegyületek keletkezhetnek.

A környezeti hatások csökkentése érdekében elsődleges feladat a keletkező
hulladék mennyiségének csökkentése, a hulladékok újra felhasználása, vagyis a
csomagolóanyag hányad minél nagyobb részének kikapcsolása az össz hulladék
anyagáramból. Az elkülönített részből a lehető legtöbbet célszerű újra feldolgozni, a
fel nem dolgozhatót elégetéssel hasznosítjuk.

95
Ezeket a feladatokat, az ezzel kapcsolatos törvénykezést a fejlett országokban
az elmúlt két-három évben egyre tudatosabban igyekeznek megoldani. Az EU
irányelvek megalkotásánál új megközelítési módot választottak, amely szerint a
csomagolást

és

hulladékát

egységes

rendszerként

kezelik

és

nem

anyagféleségenként.
Fából készült csomagolóanyagok
A faanyagokkal kapcsolatos információk a gyümölcs és zöldség csomagolásra
alkalmas faládákról a GROW (GROUP RECYCLING OF WOOD) tanulmánya
alapján.

A fa útja a természettől a csomagolóeszközig
A vázolt rendszer a fa kiválasztásánál kezdődik. Elsősorban a nyárfát alkalmazzák.
Előnye, hogy silány talajokon is megnő rövid időn belül (20-30 év). A termesztés nem
monokultúrában eredményes. A ládagyártás trópusi fát nem igényel, kizárólag
Európában termesztett fát. Ez olyan termék amelyből több terem, mint amennyire
szükség van.
A fa nyersanyagnál a CO2 kör bezárul, ellentétben a fosszilis anyagokkal. Ez utóbbi
terheli az atmoszférát.
A puhafa fajtákat környezetbarát módon lehet energiatakarékosan feldolgozni. Ez
más csomagolóanyagokkal összehasonlítva válik érthetővé.
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Csomagolóanyagok újrafeldolgozásának környezeti terhelése

Csomagoló

Energia érték

Krit.levegő

Krit.víz

anyag

MJ/kg

mennyiség

mennyiség

m³/kg

l/kg

Karton

18,5-33,1

321309-494768

83-1497,9

Hullámlemez

16,3-30,4

186087-350660

136,9-369,5

Polipropilén

50

331541

122,2

PE(LDHD)

46,9-47,4

221171-231184

107,3

Faládák

0,195-0,25

---

0

A feldolgozáshoz vízre nincs szükség, nem szennyezi azt, és nem igényel kémiai
anyagokat. Ezáltal világos, hogy egy műanyag láda kb. 200-szor annyi energiát
igényel a gyártásnál, mint egy faláda. A színezésre igénybevett anyagok tisztán
szervesek és élelmiszerekre ártalmatlanok.
Környezetbarát fa és papír alapú csomagolás
A

zöldség

és

gyümölcs

kereskedelemben

akár

friss

termékről,

akár

továbbfeldolgozott élelmiszerről beszélünk a fa és papír alapú csomagolás kiemelt
szerepet kap. Ennek oka többek között, hogy mindkét anyag természetes, így a
fogyasztókban a benne tárolt terménnyel szembeni bizalmat fokozza.
Másik oka, hogy az előállításuk viszonylag egyszerű és olcsó, így a szállított zöldség
– és gyümölcs féléknél nem kell jelentős csomagolási költséggel számolni (persze ez
nem minden terménynél és csomagolásnál igaz). Végül, de egyáltalán nem utolsó
sorban a fogyasztók, különösen a fejlett vásárlási és környezeti kultúrával
rendelkező, nyugat-európai vásárló megteheti és meg is teszi, hogy nem csak az
árat, hanem a termék környezet terhelését is figyelembe veszi. Magáról értetődő,
hogy ott sem egyik napról a másikra alakultak ki a vásárlási szokások és az is igaz,
hogy a környezetvédő lobbi nagyon komoly marketing kampányt folytatott.
A Magyarországról az EU felé irányuló szállítmányok jelentős része megfelel a
környezetbarát csomagolás kívánalmainak, bár teendőink továbbra is vannak.
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A

környezetbarát,

tehát

a

környezetre

kisebb

terhelést

jelentő

csomagolóanyagok a fa- és a papír alapú csomagolás.
Fa csomagoló eszközök és anyagok
A faládák rugalmas csomagolóeszközök, melyek a nemzetközi áruforgalomban
egyutas, ill. a regionális áruforgalomban többutas módon alkalmazhatók.
A ládák minden követelményt kielégítenek, melyet a kiváló minőségű csomagolásra
felállítottak. Merev, rakatolható szabványos méretben készíthető. A kezelés
megkönnyíti és csökkenti a szállítás és tárolás költségeit.
A betakarítás, szállítás és tárolás során a faládák nedvességtűrők és a hőmérséklet
iránt érzéketlenek. Könnyen előállítható, nincs szükség különleges tárolási módra. A
ládákat többnyire a felhasználás közelében készítik, a termékeket közvetlenül és
gazdaságosan lehet szállítani, így nem terheli az utakat és a környezetet.
A gyümölcsök és zöldségfélék minőségét optimálisan védi, mivel a faládák ideálisan
biztosítják a levegő átjárhatóságot, a légzést és vízfelvételt igénylő termékek
esetében. Ezáltal a légzésből adódó nedvesség, a romlás és elszíneződés mértéke
csökken, az áru nedvesíthető és hűthető. Káros anyagkibocsátás, ami a zöldségre
vagy gyümölcsre átterjedhet nincsen. A gyümölcs és zöldség, a felvásárlók szerint
érzékeny áru esetében is, a termény a természetes frissességet megőrzi a tárolás
alatt.
A könnyű egy-utasra szánt gyümölcs- és zöldségládák, rekeszek, regionális
szállításnál általában 4-5 alkalommal vehetők igénybe, az erősebb és merevebb
kivitel mintegy 20-szor. Az élettartam szerint a borládák a legtartósabbak, amelyek
akár évtizedekig is szolgálnak.
Sok kertész, kis és közepes paraszti gazdaság háztartásában és a kézműiparban
széles körben alkalmazzák a faládákat. Ha egyszer piszkos vagy sérült lesz,
kiválogatják és feldolgozásra elszállítják.
A faládák tisztán természetes anyagokból készülnek. Az újrafeldolgozás ezért igen
egyszerű. Feldarabolva vagy őrölve kitűnő talajjavító- vagy komposzt alapanyag. A
talajerő fenntartásában is alkalmazási területre talál. A bioszűrők hordozóanyagául
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szolgál

vagy

kőgyapotadalékot,

szigetelőlemezeket

vagy

tőzegterméket

készítenek belőlük.
A ládahulladék fa mindenek előtt azonban fontos alapanyaga a faforgácsiparnak. Ez
az ipar nagy mennyiségű fát igényel. A ládák hulladék fájának felhasználása nagy
mennyiségű energiát takarít meg és kíméli az erdőállományt. A szegek és kapcsok a
fémiparba kerülnek vissza.
A fahulladék energetikai felhasználása sem jelent gondot. A fa csak annyi CO2-t ad
le, amennyit korábban felvett. A faládák ezzel nem befolyásolják károsan az
üvegházhatást.
Kartonból és papírból készült csomagolóanyagok
A papír alapanyagú csomagolóeszközök gyártásához elsősorban kartonokat és
hullámpapírt használnak fel. E csomagolás előnyei:
- legkisebb tömegű csomagolóanyag,
- hajtogatott kivitel esetén kiterítve szállítható, így a szállítási költség mintegy
tizede az üresen szállított fa vagy műanyag göngyölegének,
- megjelenése nyomdai úton egyedivé tehető,
- megsemmisítése vagy újrahasznosítása könnyebben megoldható.
Minden kartongyártás alapja a friss rost. A hajtogatott doboz-karton 40% fehérített
fenyő vagy nyír rostot és kb. 60% luc facsiszolatot tartalmaz.
A feldolgozott fának mintegy háromnegyede tönkből áll, amely hulladék és nem
alkalmas vágott fának.
A facsiszolat a szálfa csiszolásával készül. Ez az eljárás sok elektromos energiát
igényel. A rostkihozatal 95%. A csiszolat színe azonos a fáéval. A facsiszolat
durvább szálú és kitűnő tér-tömeg aránya van.
A fa részek vegyi fafeltárása magas hőmérsékleten és kémiai hatásra megy végbe.
Az így keletkezett cellulóz alapanyag kitűnő erősségű, azonban a rostanyagnak
mintegy fele kárba vész. Másrészt azonban az elveszett rész elégethető, így a teljes
folyamat önfenntartó.
A friss fa szálai kiemelkedően erősek. Ezért kis mennyiséggel is meghatározott
teljesítményt lehet elérni a kartonnál. Ehhez kevés kémiai anyagra van szükség. A
friss szálakból készült karton ezért hosszú igénybevételkor jobb, mint a hulladékból
készült anyag.
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Nyugat-Európában a recycling szálaknak mint nyersanyagnak nagy szerepe
van. A papírfeldolgozásra szánt rostok 35%-a újra feldolgozott anyagból származott
pl. 1988-ban. A kartonnál ez 60%-ot tett ki. Ezért az újrafeldolgozott rostanyag
nélkülözhetetlen nyersanyag forrás. A rostok elvesztik minőségük egy részét az
újrafeldolgozás során. Normál esetben a rost maximálisan négy-öt alkalommal
dolgozható fel újra. A recycling folyamathoz ezért friss rostra is szükség van,
egyébként az anyag "szegény" lesz és végül értéktelenné válik.
Európában a papír újrafeldolgozás jól szervezett. A feldolgozási arány 40-50%. A
legnagyobb arány Hollandiában van, ez 55%. Gyakorlatilag 50-60%-ot lehet elérni.
A kartonból készült csomagolóeszközök az alábbiak:
Az Európa Carton AG. által készített összehajtható zöldség- és gyümölcsrekesz
oldalfalai befelé hajlanak, ami lehetővé teszi külön fülek nélkül is halmazolásukat.
Felállításkor a rekesz fenék része felfelé "boltozódik", ami kizárja, hogy terheléskor
lefelé púposodva, az alatta elhelyezkedő rekeszben levő terméket összenyomja.
A Wellpappen- und Papierfabriken Tomesch cég víz és nedvesség álló bevonattal
készít hullámpapír ládákat. Az egészségre nem káros bevonat a ládák belső vagy
külső oldalára is felvihető.
Kartonból és hullámpapírból 180-200 kg nagy befogadó képességű boxokat is
készítenek, melynek alapmérete, fél-euro raklap (Düsseldorfi raklap). Spanyol
gyártók az elmúlt időszakban két kartonból készült típust fejlesztettek ki. A green box
három

komponensű

(fa,

hullámpapír

és

műanyag)

melynek

szilárdságát

újrafelhasználható fa léc biztosítja, a fenék rész perforált műanyag raklap, a burkoló
felületek hullámpapírból készülnek. A hinbox viszont teljesen hullámpapírból készül,
anyaga újrafelhasználható. A cég ehhez egyutas raklapot készít. Mindkét box
kiforrott termék, mely a zöldség és gyümölcs számára optimális védelmet biztosít.
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6. KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEK
6.1 A telephely bemutatása
Ebben a pontban kell bemutatni a feldolgozó üzem telephelyét. Hol helyezkedik el,
milyenek az adottságai.
Erre azért van szükség, hogy a Hatóság a benyújtott tervek alapján előzetesen állást
tudjon foglalni az üzemmel kapcsolatban.
6.2 Az épületen kívüli területek
Utak
Az előírásoknak megfelelően ki kell építeni az üzemhez vezető por- és sár
mentesíthető burkolatú utakat.
Az épületen kívül a szállítóeszközök már találkozhatnak, közös útszakaszokat
használhatnak.
A csapadékos időben történő zavartalan anyagszállítás érdekében a burkolat fölé
tető kialakítása javasolt mind a késztermékraktár, mind az alapanyagraktár
vonatkozásában.
A tető magassága olyan legyen, hogy alatta a közlekedés zavartalanul folyhasson.
Az alapanyagraktárig olyan burkolatot kell kialakítani, hogy oda tehergépjárművel
zavartalanul el lehessen jutni.
Térburkolat
A telephely azon területeit, amelyek nem közlekedési utak olyan felületűre kell
kialakítani, hogy a porképződést megakadályozza.
Tekintettel arra, hogy ez nemcsak betonozott terület lehet, gazdaságossági és
esztétikai szempontból a füvesítést, esetleg parkosítást ajánljuk.
Élő sövény alkalmazásával hangsúlyosan el lehet választani az egyes területeket.
Füvesítés esetén annak gondozásáról folyamatosan gondoskodni kell.
Az udvaron a közlekedési utak és a hulladéktároló környéke simított beton burkolatot
kap.
Kerítés
Az üzemi épületet és a csatlakozó területeket kerítéssel kell körbevenni.
Ennek vagyonvédelmi jelentőségén túl élelmiszerhigiéniailag az a szerepe, hogy
esetlegesen a kóbor háziállatokat illetve a rágcsálókat távol lehessen tartani az
élelmiszer feldolgozótól.
A kerítés magassága mindenhol legalább 1,8-2 m legyen.
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6.3 Hulladékgazdálkodás
POTENCIÁLISAN VESZÉLYES HULLADÉKOKAT EREDMÉNYEZŐ
TEVÉKENYSÉGEK OECD SZERINTI BESOROLÁSA (*)
Az OECD Environment Monographs No 96. Paris 1995. Alapján történő besorolás az
üzemre a 102/1996. (VII.12) Kormányrendelet 7. Függeléke szerint:
A110 élelmiszeripari állati és növényi termékek előállítása
Hulladékgazdálkodási szempontból a gyártással összefüggő tevékenységek során
keletkező hulladékokat két csoportra lehet osztani. Az első csoportba kerülnek a
102/1996. (VII.12) Kormányrendelet hatályán kívül eső nem veszélyes hulladékok,
valamint a Rendeletben felsorolt veszélyes hulladékok.
Az osztályozás alapját a rendelet szövege képezi, mely szerint:
Hulladék: a termelő, szolgáltató vagy fogyasztói tevékenységek során, vagy ezek
következtében keletkező - tulajdonos által rendeltetés szerint fel nem használt, illetve
a keletkezés folyamatában vissza nem vezetett, vagy adott formájában arra
alkalmatlan - maradékanyag, elhasználódott, illetve selejtté vált termék;
Veszélyes hulladék: az a hulladék, amely vagy amelynek bármely összetevője,
illetve átalakulás terméke az e rendeletben meghatározott veszélyességi jellemzők
valamelyikével rendelkezik és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van
jelen, hogy ezáltal az élővilágra, az emberi életre és az egészségre, a környezet
bármely elemére veszélyt jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetében
károsító hatást fejt ki;
Nem veszélyes hulladékok keletkezése, jellegük és kezelésük:
A gyártás során a termelésből származó és nem veszélyesnek minősülő hulladékok
a következők:
• a tisztítás során keletkező talajszennyeződések, kő és rögdarabok
• a zöldségek/gyümölcsök tisztítása után visszamaradó részek
• a zöldségek/gyümölcsök válogatása során kiválasztott növények
• a zöldségek/gyümölcsök hámozása után visszamaradó héjrészek
• az aprítás során keletkező növényi részek
• a gyártási folyamathoz felhasznált és nem veszélyes hulladéknak minősülő
gyártási segédanyagok csomagoló anyaga
• a csomagoláshoz felhasznált csomagolóeszközök hulladékai
A hulladék elhelyezésére az épületen kívül épített zárt tárolót kell kialakítani. A
higiénikus gyűjtést és rendszeres elszállítást meg kell oldani.
Veszélyes hulladékok (VH) keletkezése, jellegük és kezelésük:
A gyártás során a termelésből származó és a fent említett Rendelet szerint veszélyes
hulladéknak minősülő hulladékok a következők:
• a karbantartás során keletkező olajjal, gépzsírral szennyezett rongy
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Mivel a szokványos üzemmenetet feltételezve a keletkező anyag mennyisége eléri
illetve meghaladja az évi 100 kg mennyiséget, ezért a könnyítésnek számító
"Egyszerűsített bejelentőlap veszélyes hulladékról" (a továbbiakban? "BA") nem
alkalmazható, helyette a szokásos "VHB" bejelentőlap” használatát kell elrendelni.
Mivel a Rendelet lehetőség biztosít a 100 kg alatti mennyiségek szállítására ún. „K”
kísérőjeggyel, ezért az anyag gyűjtése és elszállítása történhet ütemezéssel a
veszélyes hulladékot szállító, befogadó vagy ártalmatlanító szervezet részére. A
Rendelet szerinti bejelentési és dokumentálási rend betartása különösen fontos.
Az ártalmatlanítása szakcégek bevonásával történik. A hulladékok átmeneti gyűjtése
a hulladéktárolóban elkülönített zárt konténerben történik és a képződés ütemének
megfelelően történik majd az elszállítása.
Ha az üzem beruházása több ütemben történik meg, akkor a veszélyes hulladék
keletkezését előidéző technológiai műveletek üzemszerű beindítása előtt a
szükséges engedélyeket be kell szerezni.
Az engedélyekhez a mellékelt helyszínrajzo(ko)n fel kell tüntetni a hulladék gyűjtő
helyet. Itt történik elkülönítetten, a jogszabályoknak megfelelő kialakítású (zárt,
zárható acélfalú) konténerekben a keletkező zsiradékok gyűjtése és átmeneti
tárolása.
A tároló helyiség teljesen zárt, zárható ajtóval rendelkezik.
A csapadék elvezetés az udvari gyűjtőcsatornán keresztül a szennyvíz csatornába.
A veszélyes hulladék csomagolása zárt edényzetbe (hordókba) történik, a hordókat a
már említett konténerbe tárolják.
A hulladéktároló és környékének burkolata résmentes, simított beton, a veszélyes
hulladék tároló szekció burkolata csúszásmentesített kezelt beton.
Az üzemi állandó létszámot fel kell tüntetni.
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6.4 Levegőtisztaság-védelem
Itt kell megadni a település azonosítóját (pl. a Homokhátságon található Mórahalom
települési azonosítója 0434.9), a határértékeket erre az értékre kell megadni.
A technológiai terven ismertetett berendezések és a folyamat eredménye során nem
keletkezik számottevő mennyiségben levegő minőséget rontó anyag. A zárt ciklusú
termelési folyamat során gázok csak a technológiai és használati melegvizet előállító
készülékek kéményéből kerülhetnek ki a levegőbe. A betervezett, de csak a második
ütemben beépítésre kerülő kazán kibocsátási adatait is itt közöljük.
Porszennyezéssel a vázolt technológia mellett nem kell számolni.
Az épületben a kémények számát és méretét fel kell tüntetni.
Ez a következő formában lehetséges:
Az épülthez egy kémény (összesen 2-3-4 kéménynyílással) kialakítása van tervezve,
a kürtők keresztmetszete 2 db ∅ 200 illetve 1 db ∅ 250 mm. A szigetelése
mindhárom kürtőnél ISOLYT.
A kémény magassága : 8,7 m
A készülékek adatainak ismertetését gyári adatok alapján közöljük.
1. Kazán típusa: Termotéka 60
Teljesítménye:70 kW
Gázfogyasztás:7 m3/óra
2. Vízmelegítő típusa: H120
Teljesítménye:76,2 kW
Gázfogyasztás:0,8 m3/óra
3. Kazán típusa: Termotéka 60
Teljesítménye:70 kW
Gázfogyasztás:7 m3/óra
A fenti adatok természetesen csak példák, az adott helyre az épületgépészeti
tervek alapján kell elkészíteni.
A készülékek által kibocsátott gázok nem haladják meg a 0,027 kg/h emissziós
értéket. Az összes tervezett füstgáz kibocsátás mértéke egyidejű használat mellett
270 m3/óra.
A nitrogén oxid kibocsátási érték a terhelési index (Nox=10) alatt marad.
A hűtés és fagyasztás során olyan gépeket kell alkalmazni, amelyeknél a hűtőközeg
megfelel a hatályos jogszabályoknak, azaz freon (CFC) mentesnek kell lennie. A
karbantartás során a karbantartást végzők felelőssége a gázok környezetbe
kerülésének megakadályozása.
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6.5 Vízvédelem
Az üzem vízigénye a felhasználási cél szerint három részre bontható:
• technológiai víz
• takarításhoz használt víz
• szociális helyiségekben felhasznált (tisztálkodáshoz) víz
• az üzem körüli létesítményekben használt víz (udvar takarítás, locsolás)
Az első három esetben a víz minőségére vonatkozó igény, hogy az ivóvíz minőségű
legyen, a harmadik esetben ez nem követelmény. A víz vételi forrás az üzem esetén
a városi hálózat, saját kúttal az üzem nem rendelkezik.
A nem technológiai jellegű víz felhasználására lehetőség szerint helyi vízkivételi
lehetőséget kell kialakítani, amelynek létesítése és használata szerint jelenlegi
jogszabályok szerint 2002. január 01-től kötelező . A létesítés esetén a szükséges
vízjogi engedélyeket be kell szerezni.
A vízfelhasználásra vonatkozó és a szennyvíz képződésre kiható számításokat a
következőkben közöljük.
A technológia több ütemben kerülhet bevezetésre. A jelentős vízigénnyel
rendelkező műveletek azonban az már az első ütem során megvalósulnak. Ha a
későbbiekben a kihatásuk csekély, akkor az elhanyagolható és már az első ütemnél
a maximális mennyiséggel kell számolni.
Példaként egy jelentős vízigényű zöldség tisztítási folyamatot választottunk, az
alábbiakban ezt ismertetjük.
Az alapanyag üzemre adása és a mosás kombinált fázisban valósul meg, ennek a
vízigénye maximális gépkapacitás mellett 3,5 m3/óra. Ekkora vízigény mellett a gép 6
tonna anyagot képes tisztítani, amely a névleges üzem teljesítőképességének 5-6
szorosa. Várhatóan a vízigény erre a műveletre vonatkozóan 2-2,5 m3 lesz óránként.
Összefoglalva a kialakított technológia mellett a folyamat teljes vízigénye napi 8 óra
nettó üzemidőt számolva: 16 köbméter.
A takarításhoz használt víz mennyisége tapasztalati adatok és számítások alapján
műszakonként 1,5-2 m3 .
A szociális helyiségekben, a tisztálkodáshoz elhasználódó víz mennyisége a
dolgozói létszámot 12 főben számolva hozzávetőlegesen 1 m3. Figyelembe véve a
szokásos használati normákat 75 liter/fő értékkel számolva.
Az egyéb célú vízfelhasználás időszakonként változhat, átlagosan a napi
mennyiség 2 m3-re tehető. Természetesen itt a keletkező szennyvíz mennyiség a
felhasznált víznek csak egy kisebb hányada, mert a víz alapvetően a portalanításra
és a locsolásra fordítódik.
A vízfelhasználás mellett természetesen fontos kérdés a keletkező szennyvizek
mennyisége és minősége is.
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A vízfelhasználási adatokból kiindulva a kommunális szennyvíz mennyisége éves
szinten 220 munkanappal számolva 220 m3. Ennek elvezetése közvetlenül a
települési szennyvíz csatorna hálózatba történik.
Az ipari jellegű szennyvíz, azaz a technológiai eredetű és a takarítás során keletkező
szennyvíz mennyisége a vízfogyasztási adatokból kiindulva éves szinten összesen
3520 köbméter.
A szennyvíz két úton kerülhet a természetbe :
1. A szennyvíz gyűjtése és elvezetése a kommunális jellegűtől elkülönítve
történik. Az esetlegesen a gépekről kikerülő nagyobb szennyeződéseket
szennyfogó ráccsal kell visszatartani, majd egy ülepítő akna közbeiktatásával
kell a szennyvizet a csatorna hálózatba juttatni. Az üzemből kikerülő
szennyvíz normális üzemmenet mellett nem tartalmaz olyan jellegű károsító
anyagokat amelyeknek a 4/1984. (II.7) OVH rendelkezés 1.§ szerint a
csatornába juttatása tilos.
2. Ezzel párhuzamosan saját szennyvíz kezelő telep megléte esetén a
szennyvizet megfelelő kezelés és tisztítás után, a biológiai tisztítást követően
víztározóba vezetik. A víztározóból öntözésre vételezik a vizet.
Néhány zöldségféle esetében az átvétel után szükség van illetve lehet a hűtésre is,
amire a technológiák során már utaltunk. A Homokhátság egyik sikerterméke a
spárga feldolgozása során sikeresen lehet használni a hidegvizes hűtést. Itt a
növény hűtése mellett a tisztítása is megtörténik, legalábbis részben. Számításik
szerint 1 tonna spárga feldolgozásának vízigénye (összesen) mintegy 4-4,5 m3 vizet
igényel. A víznek kizárólag ivóvíz minőségűnek szabad lennie, mivel a víz egy része
a spárgába diffundál (beszívódik).
6.6 Zajvédelem
A telephelyen végzett tevékenység besorolási kódja: 1513 Gyümölcs- és
zöldségfeldolgozás, 1549 Máshova nem sorolt élelmiszerek gyártása.
A technológia jellege miatt a termelőüzem zajkibocsátása nem számottevő. A gépek
kialakítása, valamint a zárt épület miatt a környezetre irányuló zajterhelés nem éri el
illetve haladja meg a határértéket.
A technológiához nagyobb zajterhelést előidéző berendezés (kompresszor(ok),
ventilátor(ok), tisztító- és csomagológép(ek) stb.) nem tartozik. A hűtést szolgáló
hűtőgépek elhelyezése épületen belül történik meg.
A technológiai gépek rögzített zajforrások, a szállítóberendezések (tehergépjármű,
targonca) mozgó zajforrásnak minősülnek.

106
Az üzemelés körülményei: állandó délelőtti műszak (6.00-14.00), a műszakok
időtartama 8 óra. Ezen idő alatt történik a telephelyre az anyagok beszállítása és a
kiszállítási tevékenység is ezen idő alatt zajlik.
A gépek mellett mért zajterhelési értékek (1-3 m távolságban) a legnagyobb
zajforrásnál 70-90 dB.
Amennyiben az üzemépületet a környező lakóépületektől 100 méternél kisebb
távolságra telepítik, úgy - a zajcsillapodást is figyelembe véve - a legközelebbi
lakóház homlokzatánál a terhelés alatta kell maradnia a 4/1984. (I.23) EüM. R.
1.sz melléklete szerinti 50 illetve éjszaka a 40 dB A értéknek.
Célszeű tehát a telepítést eleve a lakóövezettől minnél távolabb tervezni, mivel
a kompány jellegű feldolgozás miatt előfordulhat három műszakos munkarend,
amelynek következtében az éjszakai zaj terhelés jelentősebb.
A be- és kiszállításoknál keletkező zajterhelés (közlekedési zaj) csak rövid ideig
marad fenn és az értéke nem haladhatja meg a szokásos mértéket.
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Melléklet:
Beszállítói lista
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1.
A vállalkozás teljes neve:
A vállalkozás rövidített neve:
A vállalkozás postai (levél) címe:
Telephely(ek) címe:
A vállalkozás központi telefon száma:
A vállalkozás központi telefax száma:
Internet cím:
A vállalkozás központi email címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó beosztása:
Kapcsolattartó közvetlen telefonszáma
(mobil vagy vezetékes telefonszám)

AMCO KFT
AMCO KFT
1117 Budapest, Budafoki út 111-113
1117 Budapest, Budafoki út 111-113
06-1-2044368, 2062390
06-1-2044367
www.amcokft.com
amco@amcokft.com
Föedl József
Kereskedelmi vezető
06-30-9869497

Csomagolástechnikai gépek forgalmazása és bérbe adása. Garanciális és garancián
túli gépek javítása, gépek állapotfelmérése és felújítása, szaktanácsadás.
Csomagolóanyagok széles választékban való forgalmazása.
2.
A vállalkozás teljes neve:
A vállalkozás rövidített neve:
A vállalkozás postai (levél) címe:
Telephely(ek) címe:
A vállalkozás központi telefon száma:
A vállalkozás központi telefax száma:
Internet cím:
A vállalkozás központi email címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó beosztása:
Kapcsolattartó közvetlen telefonszáma
(mobil vagy vezetékes telefonszám)

FTS-PACK KFT
FTS-PAKK KFT
3170 Szécsény, Pf 15
3170 Szécsény, Salgótarján út. 4
32/573-035
32/573-036
www.ftspack.com
office@ftspack.com
Bosák Attila
Marketing igazgató
30/573-035, 370-784, 30/4666822

Csomagoló gépek kifejlesztése és gyártása, egyedi alkatrészgyártás.
Csomagolástechnikai szaktanácsadás, tervezés, telepítési tervkészítés,
fóliabiztosítás és tartalék alkatrészszállítás.
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3.
A vállalkozás teljes neve:
A vállalkozás rövidített neve:
A vállalkozás postai (levél) címe:
Telephely(ek) címe:
A vállalkozás központi telefon száma:
A vállalkozás központi telefax száma:
Internet cím:
A vállalkozás központi email címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó beosztása:
Kapcsolattartó közvetlen telefonszáma
(mobil vagy vezetékes telefonszám)

LORAN Külkereskedelmi Kft
LORAN Kft
1015 Budapest, Donáti u. 40-42
06-1-487-0494, 1-487-0495
1-201-0699
www.loran.hu
loran@loran.hu
Frojda Ida
Ügyvezető igazgató
1-487-0494, 06-30-343-3868

Zöldség és gyümölcsfeldolgozó gépek , élelmiszeripari berendezések és
csomagológépek forgalmazása. Komplett csomagolási vonalak gyártása.
4.
A vállalkozás teljes neve:
A vállalkozás rövidített neve:
A vállalkozás postai (levél) címe:
Telephely(ek) címe:
A vállalkozás központi telefon száma:
A vállalkozás központi telefax száma:
Internet cím:
A vállalkozás központi email címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó beosztása:
Kapcsolattartó közvetlen telefonszáma
(mobil vagy vezetékes telefonszám)

Mérlegtechnika Műszeripari Szolgáltató Kft
MÉRLEKTECHNIKA KFT
1031 Budapest Keve u. 39
1033 Budapest Reményi Ede u. 1-3
1-250-3160
1-250-3160
www.averyberkel.hu
agoston@averyberkel.hu
Ágoston László
ügyvezető
06-20-934-8046

Laboratóriumi mérlegek forgalmazása, karbantartása, javítása, kalibrálása I, II P.
Ipari mérlegek forgalmazása, karbantartása, javítása, kalibrálása III. P. Szeletelő
gépek karbantartása, forgalmazása, javítása. Avery BERKEL termékek kizárólagos
magyarországi forgalmazása, képviselete, alkatrész utánpótlás, szervízelés.
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5.
A vállalkozás teljes neve:
A vállalkozás rövidített neve:
A vállalkozás postai (levél) címe:
Telephely(ek) címe:
A vállalkozás központi telefon száma:
A vállalkozás központi telefax száma:
Internet cím:
A vállalkozás központi email címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó beosztása:
Kapcsolattartó közvetlen telefonszáma
(mobil vagy vezetékes telefonszám)

METRISOFT MÉRLEGGYÁRTÓ KFT
METRISOFT KFT
6800 Hódmezővásárhely, Jókai u 30
6800 Hódmezővásárhely, Jókai u 30
62-246-657
62-249-765
www.metrisoft.hu
merleg@metrisoft.hu
Nagygyörgy Károly
Ügyvezető igazgató
30-9380-540

Mérlegek tervezésével, gyártásával, illetve a mérlegek számítógépes rendszerébe
kapcsolásához szükséges szoftverek készítésével foglalkozik. A teljesség igénye
nélkül: hiteles elektronikus mérlegek, élelmiszeripari árazó, címkéző mérlegek
számítógépes vezérléssel telepíthetően, raklap, zsákoló, átfolyás-, tartály,
szalagmérlegek.
6.
A vállalkozás teljes neve:
A vállalkozás rövidített neve:
A vállalkozás postai (levél) címe:
Telephely(ek) címe:
A vállalkozás központi telefon száma:
A vállalkozás központi telefax száma:
Internet cím:
A vállalkozás központi email címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó beosztása:
Kapcsolattartó közvetlen telefonszáma
(mobil vagy vezetékes telefonszám)

S & S Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
S & S KFT
2046 Törökbálint DEPO Pf: 13
2458 KULCS-IPARTELEP
23-332-026
23-332-027
www.sands.hu
sands@axelero.hu
Sülle Miklós
Ügyvezető igazgató
30-950-31-57

Anyagmozgató gépek, új és felújított, használt targoncák, azok alkatrészeinek
kereskedelme,
szervize.
Targoncabérlés,
targoncamérleg
forgalmazás.
Acélállványzatok építése, bontása, állványrendszer forgalmazás.
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7.
A vállalkozás teljes neve:

Thermo-Frigo
Hűtéstechnikai,
Épületgépészeti,
Kereskedelmi
és
Kivitelező Kft.
A vállalkozás rövidített neve:
Thermo-Frigo KFT
A vállalkozás postai (levél) címe:
2800 Tatabánya, Dankó P. 17/a
Telephely(ek) címe:
2800 Tatabánya, Dankó P. 17/a
A vállalkozás központi telefon száma:
34/316-881
A vállalkozás központi telefax száma:
34/510-355
Internet cím:
www.thermosystem.hu
A vállalkozás központi email címe:
thermo.system@matavnet.hu
Kapcsolattartó neve:
Nagy Zsolt
Kapcsolattartó beosztása:
Ügyvezető
Kapcsolattartó közvetlen telefonszáma 34/316-881
(mobil vagy vezetékes telefonszám)
Építőipari létesítmények tervezése, kivitelezése. Hűtőházak, hűtőkamrák építése,
összeállítása. Gyümölcs és zöldségtároló hűtőkamra szerelés (szabályozott légterű,
ULO technológia), acél-csarnokszerkezetek tervezése, kivitelezése.
8.
A vállalkozás teljes neve:

TWS Emelő és Anyagmozgatógép Ker. és
Szolg. Kft
A vállalkozás rövidített neve:
TWS KFT
A vállalkozás postai (levél) címe:
1325 Újpest 1 Pf 179
Telephely(ek) címe:
1047 Budapest Tinódi u. 5-7
A vállalkozás központi telefon száma:
231-5060
A vállalkozás központi telefax száma:
379-5863
Internet cím:
www.tws.hu
A vállalkozás központi email címe:
info@tws.hu
Kapcsolattartó neve:
Horváth György
Kapcsolattartó beosztása:
Marketing ügyintéző
Kapcsolattartó közvetlen telefonszáma 231-5060
(mobil vagy vezetékes telefonszám)
Villástargoncák értékesítése minden finanszírozási formában, bérlés, szerviz
szolgáltatás garanciái időn belül és túl, szaktanácsadás.
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9.
A vállalkozás teljes neve:
A vállalkozás rövidített neve:
A vállalkozás postai (levél) címe:
Telephely(ek) címe:

MONT-ORG Vállalkozó és Kereskedő Kft.
MONT-ORG Kft.
3214 Nagyréde, Alsórét u. 19.
4251 Hajdúsámson, Hadházi u. 38.
3214 Nagyréde, Zrínyi u. 2.
A vállalkozás központi telefon száma:
37-573-008
A vállalkozás központi telefax száma:
37-573-009
Internet cím:
www.montorg.hu
A vállalkozás központi email címe:
info@montorg.hu
Kapcsolattartó neve:
Tamus Ariel
Kapcsolattartó beosztása:
ügyvezető
Kapcsolattartó közvetlen telefonszáma 30/9926-048
(mobil vagy vezetékes telefonszám)
Zöldség és gyümölcs tárolók , szabályozott légterű (ULO-technológia) hűtőházak,
banánérlelők tervezése és kivitelezése. Hűtőház építés és acélszerkezet gyártás.
10.
A vállalkozás teljes neve:
A vállalkozás rövidített neve:
A vállalkozás postai (levél) címe:
Telephely(ek) címe:
A vállalkozás központi telefon száma:
A vállalkozás központi telefax száma:
Internet cím:
A vállalkozás központi email címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó beosztása:
Kapcsolattartó közvetlen telefonszáma
(mobil vagy vezetékes telefonszám)

Granex-Food
Élelmiszeripari
és
Környezetvédelmi Kft.
Granex-Food Kft.
6725 Szeged, Boszorkány-sziget u. 38.
62-440-855
62-440-855
granex-food.fw.hu
granex@extra.hu
Gyimes Ernő
ügyvezető
30/265-9162

Technológiai
tervek
készítése,
előtanulmányok
készítése,
engedélyeztetések, gépek és technológiák beszerzése, tanácsadás

hatósági

