
Haszonil lat-g6n meg6rz6s i Krizpont
Research Centre for Farm Animal Gene Conservation

H-2100 Gtid6il6, tsaszegi 6t 200., HUNGARy
Tel:+36-28-51 1-300; Fax:+36-28-430-184; e-mail: hagk@hagk.hu; www.genmegorzes.hu

Ikt. sz. : 3.(r. .- lQ.tzO t o

JE L LE N-4Z6 VItTZPROFIL O K
MEGHATAROZASA

A 2014-2015-ben termelt ak6cm6zek vizsg6lati
eredmdnyeinek iisszegz6se, 6rt6kel6sek

MMNP

H6GK M6h6szeti 6s M6hbiol6giai l:nt0zet
Giid6ll6,20t6.

rrr. vEGREHArrAsr Bv
A2014-2015-ben termelt akdcmdzek vizsg6lati eredm6nyeinek 6sszegz6se, 6rtdkel6sek



JELLEMZO MEZrRoFI LoK MEGHATA nozA sl (M MNp, 20 1 4 -20 r 6)

TARTALOMJEGYZflK

2.BfrVEZETES.....

3. ERTEKELES

3.r. ERzEKSZERVT vtzscAleroK............... ......................7
3.z.FVIKAI-KEMIAI vtzsoAleroK.............. ...................8

3.2.5. Frukt6z, gltlkoz, szachar6z tartalom, cukorspektrum vizsgdlat... .......................15
3.2.6. HMF (hidroxi-metil-furfurol) turtalom....... .............20

3.3. MELISSZOPALINOLOGTAT VIZSGALATOK............... ....................27

4. OSSzEFoGLALAS....

5. IRODALOMJEGYZfr)K

4

7

40

40

UT. VPCREHAJTASI EV
A2014-2015-ben termelt ak6cmdzek vizsg6lati eredm6nyeinek 6sszegz6se, 6rt6keldsek

2 /41



Megbiz6:

Megbizott:

A kutatrls timogatisa:

A kutatis t6m6ja:

A jelent6s tartalma:

T6mavezet6:

A vizsgflatokban r6szt vett szem6lyek:

Dr. ZajilczEdit
Hom6nyind Bohus Magda
Fl6ri6n M6rton
Horv6thn6 dr. Kiss Tiinde
RScz Timea
R6zs6n6 dr. Biiki Etelka

Donk6 Kata S6ra

Tdrdk Barbara

Az dsszefoglal6 jelent6s
6 rt6 kel6s6t tartalmazza.

r. AITII,ANoS ADATOK

Orsz6gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet
1094 Budapest, Viola u. 50.

Haszon6llat-g6nmeg6rz6si Kdzpont (H6GK),
M6h6szeti 6s M6hb iol6 giai lntezet
2100 Gdddll6 Isaszegi tt 200.

Magyar Mdhdszeti Nemzeti Program (2014-2016)

f eilemzd mizproftlo k megh atdrozds a

A 118/2013 (XII.I6.) VM rendelet 20. Alkalmazottkutatits tamogat6sa
pontja alapjSn l6trejdtt MgFl450l20l4 iigyiratsz6rnir kutat5si terv 5.

pontj6ban meghatarozott kutatSsi tevdkenys6ghez kapcsol6d6
vizs gr{latokat 6s eredm6ny eket tartalmazza.

A jelent6s a MMNP (2014-2016) sor6n a 2014-2015. 6vben termelt
akicmdzek vizsg6lati eredmdnyeinek <isszegz6s6t 6s 6rt6kel6s6t
tartalmazza.

Dr. Zajhcz Edit, m6hdszeti igazgat6helyettes

tud. fomunkatirs
vegy6sz
analitikus
tud. munkatirs
agr6rm6rndk
ny. vezet6 fdtanScsos,
mikroszk6pos vizsg6l6

rillattenydszto merntjk
egyetemi hallgat6

t6mavezet6s, 6r z1kszewi bir6l6
analitikai vizsg6latok, 6rz6kszervi bir5l6
analitikai vizsg6latok, 5rzekszerv i bir6l6
analitikai vizsg6latok, erzdkszewi bir6l6
erzekszervi bir6l6
6rz6kszervi bir5l6,
erzekszervi vizsg6latok 6s 6rtdkel6s,
mikroszk6pos m6zvizsgilat
6rz6kszervi bir6l6
erz5kszervi bir6l6 (20 1 5 )

a 2014-2015-ben termelt ak6cm6zek vizsgilati eredm6nyeinek iisszegz6s6t,

III. VEGREHAJTASI
A2014-2015-ben termelt ak6cm6zek vizsg6lati eredm6nyeinek 0sszegzdse, 6rt6keldsek



IELLE:I.rZ1 MEZrRoFTLoK MEGHArAnozAsa (MMNr, 2ot 4-2016)

2. BEVEZETES

A kutatdsi tervnek megfelel6 m6zpro{il vizsg6lat a fajtam0zek kiiziil az akfic fajtam0zre
vonatkozik; a vizsgilati mintdk a N6grfd, Zala 6s Szabolcs-Szatmir-Bereg megyei

m6h6szekt6l szrlrmaznak

A Magyar M6h6szeti Nemzeti Program keretdben a Haszoniillat-gdnmeg6rzdsi Krizpont M6h6szeti 6s

M6hbiol6giai Int6zete a hazai akircmdzek jellemzo mdzprofiljr{nak meghatSrozisit v5gezte 2014-2016.
v6 grehajtr{si 6vekben.

A vizsgllatok cdlja h6rom hazai veget6ci6s t6jr6l gyrijtdtt, 6llo mdhdszetekb6l szfirmaz6 akhcmez
mint6k botanikai 6s foldrajzi eredet meghatr{rozSsa etalon adatbizis kepzeshez, valamint a m6zmin6s6g
megit6l6se 6s ellen6rz6se c6lj 5b61.

A min6s6gi mez eloillit6sa sor6n szSmos alapkovetelm6nl be kell tartani, amelyeket a nemzetkozi 6s

hazai rendeletek, irSnyelvek 6s szabv6nyok tartalmaznak Ezek szerint a m6znek eredetinek 6s

hamisitatlannak, 6rettnek 6s term6szetesnek, tiszt6nak 6s tulnyom6r6szt technol6giai maradv6nymentesnek
kell lennie, valamint term6kspecifikus 6rz6kszervi tulajdons6gokkal kell rendelkeznie. A m6znek tehSt
megfelelo min6s6gtinek, 6s az eloir6s szerinti kezel6srinek kell lennie, azaz a gyiijtdsi id6szakban a
m6ztermel6skor tilos a m6heket etetni. A mez iiveges forgalmaz6sakor a cimk6n szerepelnie kell az el6frt
jelzdseknek, 6s a cimk6n megadott (deklardlt) jellemz6knek meg kell felelnie az iivegben l6v6 m6znek.

A val6di m6z ism6rvei az 6rt6kes beltartalom, akivbl6 iz, akimdletes m6zkezel6s 6s az ellen6rz6tt
min6s6g. A min6sdgi jellemz6k mezfajthnkdnt specifikusak, ennek alapjin a mdz fajtajelleg6nek megfelel6
specifikus m6zprofil meghatfurozhat6, melyhez lrz5kszervi, fizikai-k6miai 6s melisszopalinol6giai
vizsg5latok sziiks6gesek. A m6zprofilok m6zfajtSnk6nt ds teriiletegys6genk6nt a referencia alapadatbinis
ki6r.t6kel6s6 v el 6ilithat6k 6ssze.

A m6zprofil vizsgr{lathoz az 5rzekszervi, a fizikai-kdmiai (szinm6r6s, elektromos vezetok6pess6g,
nedvessdgtartalom, HMF, szabadsav-tartalom, diasztia,invertbz, cukorspektrum: frukt6z, gliik6z, szachar6z,
egy6b cukrok), 6s a melisszopalinol6giai (teljes mikroszk6pos vizsgfilat, qualitativ 6s quantitativ
pollenvizsgillat) vizsghlatokat osszesen hSrom megy6b6l (N6gr5d, Zala, 6s Szabolcs-SzatmSr-Bereg megye)
szirmazo 64 mintab6l (2014. termeldsi evi 32db,2015 - termeldsi 6vi 34db) vdgeztiik el, tov6bb6 a N6grr[d
megyei 2013. termel6si 6vb6l begyrijtdtt mint6kb6l 8 minta erzekszervi 6s a melisszopalinol6giai vizsg6lati
eredm6ny6t szintdn 6rt6keltiik. A vizsgilati m6dszereket 6s a r6szletes vizsg6lati eredm6nyeket a ,,Jellemzo
m6zprofilok meghatfurozdsa Z6r6jelent6s MMNP 2014-2016. I. v6grehajt6si 6v" (Gdddll6, 2015) 6s

,,Jellemzo m6zprofilok meghat6rozhsa Zitrojelent6s MMNP 2014-2016, a 2015-ben termelt akbcmdzek
vizs g6lati eredm6nye i " ( Gddd I 16 20 I 6) tartalmazza.

2015. dvben kdt termel6t6l egy minta helyett kett5t gyiijt6ttiink be, az egyik esetben m6s-mds gyujt6si
tertiletr6l szbrmazott, a m6sik esetben pedig kiil6nbdz6 helyen, 6piiletben, ill. napsiit<itte, szabad teriileten
t6rolt6k amdzet.

A m6zprofil meghat6rozSs c6lj6b6l a2014-es 6v nem volt 6tlagos, a kedvezotlen hiiv6s, esos iddj6rSs
miattaz ak6chordrls orszigosan igen gyenge volt, p6r napra korl6toz6dott.

A megvizsg6lt hSrom megye m6zmint6inak 113-a felelt csak meg a min6s6gi akic fajtamdz
tulajdons6gainak.

Az akhc fajtamdz erzekszervi tulajdonsSgai kdzismertek, azaz folydkony, 6s ez a tulajdonsr{ga tdbb,
mint egy 6vig megmarad, vizszerii, zoldes funyalati, vagy vil6goss6rga szini, szaga kezdetben enyhe,
akircvirdgfioz hasonl6, az ido mril6s6val gyengiil, el6fordul, hogy kiss6 idegen szagit, melyet pl. az 6reg
viasz, vagy a fiist, ill. egyebek (pl. miianyag ed6ny, hasmiilt tivegfed6l) befoly6solhatjilk, ize enyh6n
akhcvirilgszerii, kaptrirszerti, alacsony savtartalmf, gyenge aromSjri, 6s 6desebb, mint az egy6b mdzek.

A mlzre vonatkoz6an a hazai kdvetelmdnyeket a Magyar Elelmiszerkdnyv 1-3-2001/ll0 sz. Mdz
el6irSsa tartalmazza. Altal6nos eloir6s, hogy ,,a mdz az Apis mellifera mdhek 6ltal a nov6nyi nekt5rb6l vagy
616 nov6nyi rdszeknedvdb6l, illetve nov6nyi nedveket sz[v6 rovarok 6ltal az6lo ndvdnyi rdszek kiv6lasdott
anyagSb6l gfijtdtt termdszetes 6des anyag, amelyet a mdhek beg;nijtenek, sajit anyagaik hozzhadhs|val
Stalakitanak, raktbroznak dehidr6lnak, 6s l6pekben 6rlelnek". Cukor etet6s m6zelv6tel eset6n tilos!

Szint6n szerepel az eloirilsban, hogy a m6zet fiasit6st6l mentes l6pekb6l kell kinyerni.
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TELLEMZO MEZIRoFTLoK MEGHArAnozAse (MMNr, 201 4-2ot 6)

A fajtam{zekre vonatkozo eloirhs, hogy a termdk megnevez6s6n6l a ndv6nyi eredetre utalist akkor
lehet felttintetni, ,,ha amdz teljesen, vagy tulnyom6 r6szben a jelzett ndvdnyr6l szbrmazik,6s megvannak az
ezekre jellemz6 erzekszervi, fizikai-k6miai ds mikroszk6pos tulajdonsiigai".

A nemzetkdzi melisszopalinol6giai m6dszer leirSsok (1978, 2004) szerint botanikai fajta megjelolds
(pl. ak6cm6z, repcemdz) akkor enged6lyezett,ha az el6bb emlitett k6t jellemzonek megfelel.

A fajtamdz eset6ben f6 szabhly, hogy a megnevezett ndv6nyfajnak tttbb mind 45Yo-nak kell lennie.
Kiv6telek azok a nov6nyfajb6l szdrmazo mdzek, amelyekrol tdbb nekt6rt gyrijt a mdh, mint amennyi az err.6l
bekeriil6 pollen, ezek az irn. alulreprezentilt novdnyfajok (pl. ak6cm6z), de ugyancsak eltdrnek a fd
szab6lyt6l azok a ntiv6nyfajok, amelyekn6l tdbb pollen kertil be a mflzbe, mint amennyi nektiir, ezek a
feliilreprezent6lt n6vdnyfaj ok (p l. szelid gesztenye).

Az akircmezre vonatkoz6an a kor6bbi magyar mez szab,vbny (1973) tartalmazott az akbcpollen o%-os

mennyis6g6re vonatkoz6 el6ir6st, jelenleg a Magyar Elelmiszerkdnyv 2-100 s2.12009 irdnyelv,

,,Megkiil6nbdztetett min6sdgi jel6l6ssel elkltott mezfelek" szerint akdcmez eset6n kdvetelm6ny az

ak6cpollen l5%o feletti mennyis6ge, illetve ha l5%o alatt van, de 5%o felett, akkor a frukt6z-glik6z arhnynak
min. 1,55 kell lennie. A r6gi MSZ (1973) el6ir6s mdg30% ak6cpollen tartalmat ad meg. Kiilfiildi irodalmi
forr6sok szerint a fajtamezek pollen reprezent6ci6ja 6s relatfv gyakoris6ga alapj6n az akdcmez pollen
reprezent6ci6ja alulreprezentillt, az ak6cpollen relativ gyakoris6ga 7-60% (2004). Az akhc fajtamezre
vonatkoz6 irSnyad6 pollen Yo orszhgonk6nt kiildnbdzo, N6metorsz6gban (2009) a fo tartomitny >20Yo, a

ttir6si tartomany >10o , ha F/G >1,55. Az IHC 2004-es adatai szerint (amely magyarorszigi adatokat nem
tartalmaz) az eur6pai aki[cm6zek ak6cpollen mennyis6ge 6tlag 28Yo, az abszoltt pollensz6ma pedig 9200
PG/10g. Az akic fajtam6zek eset6ben az akilcpollen tartalom Lengyelorsz6gban >30yo (2005), Sv6jcban
50% (2005\, Olaszorsz6gban tag hatarokat kdzdlnek 7-60% (1995, 2004), Maurizio szerint 35-40% (1939-
1954), Louveaux 20-30% (1978). Az abszohit pollensz{m eur6pai fitlaga 9200 PG/I0g, min.-max.: 1000-

19000 PG/10g.
Ndh6ny irodalmi adat van a maryar akflcmez pollenkombinficio fajair6l, Hazslinszky 17 fajt (1938),

majd 4l fajt(1952), Andr6sfalvy MSria l8 fajt (1969), Straka 26 fajt (1975), Bucher 24 fajt (2011) mutatott
ki a vizsgdlt m6zekbol. Osszesen 41 ndv6nycsalSdba tartoz6,98 fajt azonositottak, ebb6l nekt6rt, illetve
nekt6rt 6s pollent ado 74 faj, nekt6rmentes, csak pollent ad6 nov6nyfaj 24 volt.

A szagnak, iznek, a fizikai-k6miaijellemz6knek 6s a mikroszk6pos (pollenvizsg6lati) k6pnek az adott
fajtam6zre jellemzonek kell lennie.

A mikroszk6pos botanikai eredet vizsghlathoz sztiksdges a mezfajtitk pollengyakorisSgi oszt6lyrinak

meghatiirozhsa, azaz hogy az adott mezfajt6n6l melyek a nagyon gyakori (f6faj vagy vezdrfaj, >45%o), a

gyakori kis6r6 pollen (16-45%), a ritka, de jellemzo egyedi pollenek (3-15%),6s az egyeb egyedi pollenek
(<3%).Kiilonbs6get kell tenni a nel<trirt ad6 6s a nekt6rt nem ad6 (nekt6rmentes, pollent ad6) ndv6nyek

pollenje kdz<itt, 6s a pollen6sszet6teli gyakoris6g6t is meg kell 6llapitani.
Amennyiben az adott mdz a fenti feltdteleknek megfelel, abban az esetben adhat6 meg a fajtaercdet,

azaz nev ezhet6 faj tam 6 znek.
A Magyar Elelmiszerkdnyv dsszhangban azEU 20011110/EC Council Directive-vel szabLlyozza azt

is, hogy ,,regionilis, teriileti - ftldrajzi eredet jeldl6s6re is lehet6s6g van abban az esetben, ha a termdk teljes
m6rt6kben a jeldlt teri.iletrol szbrmazik".

A tajjellegri mdzek tulajdons6ga a gytijt6si teri.iletre jellemzo ndvdnyfajok 6sszess6g6t6l fiigg. Ezeknek

a mdzeknek az lrzdkszervi tulajdonsSgai j6l elkiildni.ilnek (iz, szin, kiillemi tulajdonsrigok), de ki.ilondsen az

izben vannak kiil6nbs6gek. Nagyon finomak 6s izben jellemz6en elt6r6ek ezek a m6zek. Az EU tr{mogatja a

megkiil6nb6ztet6 jelzds felt6teleinek megfelel6 m6zeket, ez6rt ktilftilddn 6vek 6ta kiterjedt vizsg6latokat
folytatnak a helyi mezek jellemz6 tulajdonsSgainak, a tulajdonkdppeni m6zprofilj5nak meghatitrozilsitra.

Ennek alapj6n tdbb orszSgban (pl. Lengyelorsz6g, Spanyolorszhg stb.) m6r rendelkeznek ilyen v6dett eredet
jel6l6sri m6aerm6kekkel.

A fontosabb m6ztermelo orsz6gok m6r elk6szitett6k a saj6t fajtam6zi.ikre vonatkoz6an az lrzdkszewi
6s fizikai-k6miai vizsg6lati eredm6nyek etalon adatbilzisht, valamint szint6n kidolgoztrik a mikroszk6pos
referencia pollenspektrum adatbrizist, melyet a botanikai 6s a foldraj zi eredet, ill. a cimke megfelel6s6g

ellenorzdsdre hasznSlnak. J6 p6ldak erre a n6met, spanyol, olasz, svijci mdzekre vonatkoz6 feldolgoz6sok
(lasd a,Jelhasznilt irodalom-melisszopalinol6gia"-nal).

A Nemzetkdzi Memizsg6l6k Szovets6ge (lnternational Honey Commission, IHC) 2l orsz6g

vizsg6lati eredm6nyei alapjin 2004-ben megjelentette a kereskedelem c6lj6b6l legfontosabb 15 eur6pai

fajtamdz referencia adatbir:isfit. Ezek k<izritt szerepel az akilcmezprofil meghathrozilsa is, nyolc adatkdzlo
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JELLEMZO MEZIRoF rLoK MEGHATAnozA se (MMN p, 20 t 4 -20 t 6)

orszhg adatbirzisa alapj6n. Noha MagyarorszAg akhcmeze kiemelten kedvelt kiilfolddn, ennek ellen6re
kimaradt az adatkdzl6k sor6b6l, mivel nem rendelkezik a sztiksdges adatbazissal. Ezen hi6nyp6tl6
munkak6nt kezdtiik meg a hazai akilcmdzek jellemz6inek meghatirozisifi.

A mikroszk6pos geogr6fiai (floldrajzi) eredetre vonatkoz6 vizsghlat alapja az adott teriiletr6l szhrmazo
mizek pollenspektrum6nak meghat6roz6sa. Adott teriiletr6l szhrmaz6 mezek eset6ben a mindig ism6telten
el6fordul6 pollenkombin6ci6 a jellemz6, amennyiben a helyi fl6ra kiil6nb6z6 okokb6l nem viltozik. A
pollenk6p alapj5n meg6llapithat6 a teriiletre jellemz6 alap pollenspektrum (a mint6k 75-100%-ban elofordul6
pollentipusok), ki#r6 pollenspektrum I. (50-74%), kis6r6 pollenspektrum II. (10-49%o-ban),6s a marad6k
pollenspektrum (<10%-ban). A nektilrmentes ndv6nyek is fontosak ebben a vonatkoz6sban. Fontos a

gyakoris6gi index (faji spektrum) meghat6rozSsa, mellyel M egy teriiletre vonatkoz6 pollenfajt6k
jelent6s6g6t it6lhetjiik meg. Ez tdbb 6v vizsg6lati eredm6ny6nek 6rt6kel6s6vel hatrirozhat6 meg.

ANYAGOK ES UToOSZNREK

A Magyar M6hdszeti Nemzeti Program (MMNP 2014-2016) keret6n beli.il h6rom hazai veget6ci6s
t6jr6l (N6grhd, Zala ds Szabolcs-Szatm6r-Bereg megye megfiathrozott kist6rs6geib6l) sz6rmaz6 akdcmezek
komplex vizsgblatflt vdgezti.ik el. A 3 tdrs6g uryanazon 6116 m6h6szeteib6l gytijtdttiink be akilcmdz mintSkat,
6venk6nt 1 0- 1 3 db-ot (1. thblinat).

l. ti'}ililzat: A vizsgilatba vont mintdk szdma megy6nk6nt

Megye
Mintasz6m (db)

2014 2015
N6sr6d 10 10

Zala l0 1l
Szabolcs- Szatm6r-B ere g t2 13

Osszesen: 32 34

A hazai akircmez-profil meghatbrozhsifiroz a begytijtdtt m6zmint6kat minden 6vben cisszetett

vizsg6latnak vetettiik al6, amely 3 r6szb6l tev6ddtt 6ssze:

l) erzekszewi vizsg6latok: Min6sit6s (pontozisos erzekszervi bir6laQ 6s a m5zminta specifikus
tulajdonsSgainak (szin, szag, iz, 5llom6ny, kiilso megj elen6s) leir6sa

2) fizikai-kfimiai analizis :

l. Szinm6r6s

2. pH 6rt6k mdr6s

3. Elektromos vezet6k6pess6g m6r6s

4. Nedvess6gtartalom meghatarozds

5. Szabadsav-tartalom meghatarozis

6. Frukt6z, gliik6z, szachar6ztartalom meghal'iroz{s

7 . lnv ertbz aktivit6s meghat6roz4s

8. Diasztin aktivitris meghatrlroz{s

9. HMF tartalom meghat{roz6s

3) melisszopalinol6giai vizsg6latok (pollenanalizis).

Avizsgillataink sor6n hasmillt m6dszereket egyrlszt aMagyar Elelmiszerk<in1v (ME 3-2-2009/l sz.

Irinyelv) tartalmqzza. m6sr6szt ezeket kieg6sziteffik, ill. ahol sziiks6ges volt helyettesiteffik az International
Honey Commission (IHC) illtal1997-ben egys6gesitett 6s aj6nlott, nemzetkdzi m6dszerekkel.

Az alibbiakban a 2014. 6s a 2015. 6vi vizsg6latok eredm6nyeinek 6,sszesft6 6rt6kel6sdt,
kdvetkezteteseit foglaljuk 6ssze. Adatainkat az IHC iiltal 2004-ben publik6lt, eur6pai ak6cm6zekre

vonatkoz6 eredm6nyekkel is <isszevetettiik (Persano Oddo L., Piro R. ,2004).
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IELLEI.IZI ME zp RoFILo K MEGH A rAno zA sa (MMNe, 20 r 4 -20 r 6)

3. ERTEKELES

3.1. ERZnTSZnnU VIZSCAIATOT

Az erzekszervi vizsgilat alapj6n azok a m6zek nevezhet6k akr{c fajtamdmek, amelyek megfelelnek az

ak6cmdz jellemz6 lrzekszervi tulajdons6gainak, azaz az akhcmdz 6rz6kszervi profilj6nak.

I. A maryar akicm6zek jellemzfl 6rz6l<szenvi tulajdonsigai (2. tablazat)

2. ti'}.lizat
Tulaidonsigcsoport Tulaidons6s leirisa
6llom6ny folv6konv. krist6lvosod6sra nem hailamos. 1-2 evis, foly6kony marad
kiilso mesielen6s ttikros, tiszta, nem homSlyos, nem zavaros

SZIN intenzit6s: vil6gos
t6nus: vizszerii, enyh6n zdldes 6rnyalattal; vary halv6nys6rg6t6l
vil6sossareSie teri ed6 szin

szag intenzitds: enyhe
tulai donsSs: ak6cvirSera i ellemz6

IZ rntenzrtSs: gyenge
tulajdons6g: vir6gos
6dess6g: er6s
savass6g: gJenge
aroma intenzitas: gyenge

II. Akrlcm 6z jelzfisii vizs gilati mintr[k 6rz6kszervi tulaj dons r[ gainak 6rt6kel6s e

Az erzekszervi tulajdons6gok kdziil a megvizsg6lt m6zek szin6re 6ltalSban a vizszin, eryes mint6k
eset6ben a zdldes itmyalat, illetve a tribbd-kevdsb6 vihigoss6rga szin volt a jellemz6.

A m6zek 6llom6nya jellemz6en foly6kony, n6hiny minta kiv6tel6vel, mely krist6lyos 6s foly6kony
rdszb6l6llt.

A m6zek kiits6 megielen6siikben m6r kisebb-nagyobb elt6r6st mutattak, zd,m6ben tiikr6,s, ill. 6ttetsz6

vagy 6tl6tsz6 volt, de el6fordultak tdbb6-kev6sb6 hom6lyos mintSk is. 2015-ben n6h6ny minta eset6ben a
jriliusi erzlkszewi vizsghlat sor6n m6g homSlyos mintSkn6l a megism6telt novemberi idopontban mbr az

i.iveg aljSn cukorkiv6l6s volt megfigyelheto.
A m6zmint6k szag6ban tapasztaltuk a legnaryobb kiildnbs6geket a vizsg6lt idoszakban. A 2015. 6vi

m6zmint6k t<ibbs6g6n6l 6rezhet6 volt az akicmezre jellemz6, tdbb6-kev6sbd intenziv ak6cvirSg illat, de

n6h6ny esetben idegen, pl. fiist szag, vagy iivegtet6 miatt savanyfi uborka szag volt 6szlelhet6.
A m6zmint6k t6bbs6g6nek iz6re jellemz6 volt a tdbb6-kev6sbd 6des, 6s enyhe ak6cvir6g iz, melyet

leger6teljesebben a 2015. 6vi Szabolcs-Szatm6r-Bereg megyei mdzekn6l dszlelti.ink.
N6h5ny minta eset6ben 6rezhet6 volt idegen iz, fiistds izes a 2015.6vi harmadik vizsg6lati id6pontban az

eqedt iz.

Az firzdkszervi vizsg6latot a N6gr6d megyei 2013. 6vi m6zekn6l decemberben vdgeztiik el.
MindhSrom megydb6l szdrmaz6, 2014. 6vi mdzellnll, az erzekszervi vizsgiiatra egy id6pontban,

augusztusban keriilt sor.
A 2015.6vi mintik 5rz.ekszervibirhlathra hSrom id6pontban keriilt sor. Az els6 id6pont a perget6s,

ill. a mintavdtel ut6n kb.1 h6napon beliil, jriliusban, a m6sodik vizsghlat2h6nap mrilva szeptemberben, a

harmadik pedig fjabb 2honap mflva, novemberben volt.
A 2015-6vi, els6 id6pontban elvdgzett vizsg:ilat son{n tiibb esetben az akircmdzre nem jellemz6

kisebb-nagyobb elt6r6sek mutatkoztak, ezdrt a vizsg6latokat megism6teltiik k6s6bbi id6pontokban.

III. VEGREHAJTASI EV
A2014-2015-ben termelt akdcmdzek vizsg6lati eredmdnyeinek Osszegzdse, 6rtdkeldsek
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JELLEMZ1 MEZIRoF I LoK MEGHATAnozA sa (MMNr, 20 t 4 -20 t 6)

Az akbcmflzjelzdsii vizsgillati mintakat a pontoz6sos 6rz6kszervi bir6lat alapj6n min6sitettiik.
Az erzekszervi tulajdons6gcsoport ak6c fajtam{z eloirisdnak megfelelnek azok a megvizsg6lt

mint6k, amelyek a pontoz6sos bfr6lat sor6n a kiv6l6 6s a js min6sft6sii kateg6ririba tarl.oznak, ezek tehit
irz5kszervi szempontb6l ak6c fajtam6zek.

A tdbb 5rzdkszervi tulajdonsSgcsoport tekintet6ben, az eloirhsokt6l eltdr6 tulajdons6gir m6zek, a
kdzepes minositdsii 6s a m6g megfelel6 min6sit6sii kateg6ri6ba tartoznak. Ezekben az esetekben az akic
fajtamdz jellege 6rz6kszervi vizsgflattal nem hatirozhat6 meg egy6rtelmtien.

A nem megfelel6 min6sit6sri. erjedt m6zek, csak siit6-fl62o mezekminos6g6nek felelnek meg.

A pontoz6sos 6rz6kszervi bir6lat eredm6nyei tiikr<izik a 2014-es kedvez6tlen iddjSr6sir fvjirat
hatSsSt az akicmlz minos6g6re vonatkoz6an. Kiv6l6 6s j6 min6sit6sii m6zek 59"/"-ban fordultak elo az
augusztusi id6pontban elv6gzett 5rzekszewi vizsg6latn6l. Megy6kre vonatkoz6an N6gr6d megydben a
mint6k 70%o-a, a Zala megyei mezek 60o/o-a 6s a Szabolcs-SzatmSr-Bereg meg.yei mezek 42%o-a volt kiv6l6
6s j6 min6sit6sti.

A 2015. 6vi jriliusi 6rz6kszervi vizsgillathoz k6pest a szeptemberi 6s a novemberi vizsg6lat idej6n egyes
mint6kn6l az ido mrilt6val szag 6s izbeli ktildnbs6gek jelentkeztek. Ezeknek az eseteknek a tobbs6g6ben
minos6gi szint cs<jkken6s k<jvetkezett be. Elsosorban a nem sziirt m6zekn6l erjedds, a mtianyag flakonban
l6vo, valamint a haszn6lt uborlcls-tetovel zArt mintakndl szag 6s tzhibilttapasztaltunk

Kivil6 6s j6 min6s6gii m6zek jriliusban 9l%o-ban fordultak elo. A szeptemberi id6pontban ez az ertdk
857o, novemberben 76Yo volt. Megydkre vonatkoz6an meg6llapithat6, hory N6gr5d meg.v6ben a hSrom

vizsg6lati id6pontban a mintr{k 90-80-70%-a, a Zala megyei m6zek 9l-91-82%-a 6s a Szabolcs-Szatm6r-
Bereg meg.vei m6zek 92-85-77%-a volt kiv6l6 6s j6 min6sit6sti. Ebben az 6vben az ido mril6sSval a Zala
megyei m6zek minos6groml6sa volt a legkisebb.

3.2. FIZIKAI-KEMIAI VIZSCAT.ATOT

3.2.1. Nedvess 6 gta rtalom

Magyarorsz6gon a m6zek nedves#gtartalmbt k6tf6le eloir6s szabillyozza. A. Magyar Elelmiszerkdnyv
(Codex Alimentarus Hungaricus) 3-2-200llll0 szimri el6ir6sa a nedvess6gtartalmat 2lYo-ban (kiv6ve
speci6lis m6zek) maximaliz{lja, mfg ugyanezen el6ir6s 2-100 szhmri in{nyelve ,,A megkiildnboztetett
min6sdgi jel6l6ssel ellStott m6zek eset6n" (ak6cm6zek) 18,5%-ban hatirrozza meg. A nedvess6gtartalom
m6r6st Abbe-f6le refraktom6terrel v6geztiik, ami tor6smutat6t m6r. prtgtet tdmegszdzaldkosan (g vizl100 g
viz x 100) adtuk meg.

A m6zek nedvess6gtartalm6t tribb tenyezl is befoly6solhatja. Els6dlegesen a hord6s alatti idojdr6st
kell kiemelniink, ugyanishaaz id6j6r5s csapad6kos, 6s nem v6rjuk meg, hogy amdz 6rett legyen, magasabb

nedvess6gtartalomra sz6mithatunk. M6sik fontos tdnyezo a perget6s idej6nek helyes meghatitroz6sa, mivel a

tul kor6n tdrt6no perget6s (ha m6g nem 6rett a mdz) szint6n magasabb 6rt6ket eredm6nyez. Amennyiben a

mdz20o/o feletti nedvess6gtartalmri, hosszri ideig tort6n6 tdrol6s sor6n erjed6sre sz6mithatunk.

A 2014-2015-<js 6vek iddj6r6sa nem volt kedvez6 a hord6srA az akhcmezek nedvess6gtartalm6nak
alakul6s6ra. A minimum 6rt6keket megyei szinten <isszehasonlitva meg6llapithat6, hogy a N6gr6d megyei
m6zek voltak a legsiiriibbek mindkdt 6vben, majd a zalai es v6giil Szabolcs-Szatmir-Bereg megyei m6zek
k<ivetik a sorrendben. A magyarorszitgi m6zekre kapott minimum 6rtdkek j6val meghaladj6k az our6pai
6rt6ket. A k6t lvjirat kdziil a 2014-es 6v volt a kedvez6tlenebb, melyet a magasabb nedvess6gtartalom
6rt6kek is mutatnak ( 1. 6bra).
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Akicm6zek nedvessegtartalminak minimum ertekei (2014-2015)
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1. 6bra Akfcm6zek nedvess6gtartalm6nak minim um 6rt6kei (20 I 4-2015)

A maximum 6rt6kek eset6ben megfigyelhet6, hogy mind a h6rom megye dsszesitett maximum 6rt6ke
(20,8 %-2014;21,lYo-2015) meghaladta az IHC 6rt6k6t mindk6t 6vben (19,6%) (2. 6bra). A magasabb 6rt6k
a kedvezotlen id6j5r6s hat6sa.
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2. hbra Alc{cm6zek nedvess6gtartalm6nak maximum 6rt6kei (201+2015)

Ak6cmdzek nedvessdgtartalmdnak etlag 6rt6kei (2014-2O15)
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3. 6bra Akicm6zek nedvess6gtartalmdnak frtlag 6rt6kei (20f 4-2015)
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