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Az etilén gáz
A zöldségek, gyümölcsök és virágok csendes gyilkosa
Az érés a növény életének öregedést
megelôzô fázisa. A növény termései ekkor
érik el az érettségre jellemzô színt, szövetstruktúrát, ízt és illatot, amely leginkább
megfelelô a fogyasztásra.
Az etilén érésre gyakorolt hatására kiemelt
figyelmet kell fordítani. Az érés rendkívül fontos a növény értékesíthetôsége szempontjából. A fogyasztók olyan terméket akarnak vásárolni, amely azonnal fogyasztható, nem kell
várniuk arra, hogy megérjen.
Az érési folyamat azonban – ha egyszer elMi is az etilén gáz?
indult – vissza nem fordítható, legfeljebb lassítható. Tehát minél hamarabb kezd el érni az
Az etilén (C2H4) egy rendkívül egyszerû szerkezetû természetes növényi hormon, amelyet növényi szövetek termel- áru a leszedést követôen, annál kevesebb idônk van arra, hogy eljuttassuk a fogyasztó kosarába, és annál nagyobb az esély, hogy az áru idô
nek, de bizonyos füstgázokban is elôfordul.
Az etilén hatása a zöldséggel, gyümölccsel, illetve vágott virággal elôtt túlérik, és rothadásnak indul.
Az élô száron lévô termés akkor indul érésnek, amikor a növény
foglalkozó cégekre óriási, hiszen már igen kis koncentrációban is aktíbelsô etilénkoncentrációja eléri a 0,1–1 ppm értéket. A növény azonban
van befolyásolja a növények eltarthatóságát.
Az etilén a növény egész élettartama során befolyásolja annak nem tud különbséget tenni a belsô és a külsô etilénforrások között. Ha
fejlôdését a mag kicsírázásától a növény haláláig. Az etilén színtelen, a növényt külsô etilén hatásának tesszük ki, az érés felgyorsul. A gyorszagtalan, gáz halmazállapotú anyag. Még nagyobb koncentrációban is sított érés megelôzése érdekében a növényt körülvevô levegôbôl az etilént, ha lehet, el kell távolítani.
észrevehetetlen, csupán mûszerrel mutatható ki.
A legtöbb sérült növény etilént bocsát ki. A gáz az érô, öregedô és
Az etilén hatására indul a növény növekedésnek, érik be a termés, majd
pusztulnak el a növény szövetei, hogy visszakerülhessenek a természet rothadó növényi szövetekben természetes módon fejlôdik ki. Minthogy
körforgásába. Az etilén munkájának eredménye visszafordíthatatlan. Ter- a leszüretelt termés sérült növény, a legtöbb frissárutároló terület virtuális etiléngyár.
mészetes körülmények között ez így is van jól.
De a növények nem az egyedüli etilénterA frissáruval foglalkozó cégek azonban komelôk. Etilént tartalmaznak a tökéletlen égés
rántsem örülnek az etilénnek, hiszen annak jefüstgázai: pl. a szemétégetés, a cigarettafüst és
lenléte és munkája az ô áruikat és az ô nyerea kipufogógázok. Bizonyos gombák, pl. botrységüket pusztítja.
tis, és bizonyos mikroorganizmusok is termelnek etilént.
Mit tesz az etilén gáz?
A kipufogógáz 400 ppm etilént tartalmaz. A
szennyezett városi környezetben, illetve a szálAz etilén káros hatása fôként az alábbi formákban tapasztalható: levelek, virágszirmok elhullítás során tehát az áru fokozottan ki van téve
az etilén hatásának.
lása, gyorsított öregedés, gyorsított érés.
Az elhullás a növény egyes részeinek, pl.
A növények a külsô etilén hatására maguk
is növelik etiléntermelésüket, ezt autokatalikus
levelek, virágszirmok elvesztése. Ez fôként a
Ezekben a spenótlevelekben az öregedés okozza a hatásnak hívjuk. Így a tárolókamrába bekerülô
virágkereskedelemre gyakorol káros hatást.
színváltozást,
a rothadást, és a kellemetlen szagot.
kevés etilénbôl is nagyon nagy koncentráció
A frissen vágott virágok, amelyek etilént
tartalmazó környezetben vannak, sokkal gyorlehet. Az áru idô elôtti tönkremenetelének
sabban elhullatják leveleiket és szirmaikat. Ez a virág megjelenésének megelôzése érdekében folyamatosan ki kell szûrnünk az etilént a
romlásához vezet, sôt az elhullott részek helyén keletkezett sérülés ér- tárolókamrából.
zékenyebbé teszi a virágot a betegségekre.
Az öregedés a növény életének utolsó szakasza a teljes éréstôl a nö- Hogyan szûrhetô ki az etilén?
vény haláláig. A növény anyagcseréje lelassul, majd teljesen leáll, a növény elpusztul. A folyamat tapasztalható jelei: a színek halványulása, Az etilén hatásait a legtöbb termelô és kereskedô ismeri. Kevesen tudsárgulás, zsugorodás, kellemetlen szagok, rothadás.
ják azonban, hogy ma már létezik megoldás az etilén hatékony eltávolíAz etilén természetes módon elôidézi az öregedési folyamatot. Ami- tására. A tárolóhelyiségbe fixen beépített Bio-Turbo ózonkamrás
kor a növényeket zárt térben tárolják, és a levegô etilénkoncentrációja szûrôberendezés nemcsak az etilént, de a levegôben lévô, árukra veszémegemelkedik, az öregedés sebessége rendkívül felgyorsul. A zárt tér- lyes baktériumokat és gombákat is megöli.
További információ az etilén kiszûrésérôl: CostBusters Hungary Kft.
ben tárolt áru betakarítás utáni „élete” az etilén miatt jelentôsen lerövi(06-1)414-1145 vagy info@costbusters.hu.
dül, megnô a selejt aránya.
A zöldségek, gyümölcsök, vágott virágok eljuttatása a termelôtôl a vevôig bonyolult feladat. Eközben mindent meg kell tenni, hogy az
árunak mindig a legmegfelelôbb körülményeket biztosítsuk. Csak a kitûnô állapotú áruért
hajlandó a vevô fizetni, de az sem mindegy,
hogy a vásárlást követôen meddig áll el az áru.
A tárolási, szállítási körülmények tervezésekor soha ne feledjük el, mekkora erôvel bír az
Anyatermészet csendes gyilkosa, az etilén gáz.

agrárium

2010. május

>> Bio turbo berendezés árai, megrendelése itt <<

