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Az igé nyes eu ró pai és ha zai pi a co kon a vá sár lók egész év ben jó mi nõ sé gû friss gyü möl -
csöt igé nyel nek. Az ét ke zé si alma ke res ke del met a je len tõs túl kí ná lat jel lem zi, ezért csak
a hi bát lan kül le mû és ki vá ló mi nõ sé gû alma ér té ke sít he tõ si ker rel. Ilyen gyü möl csöt csak
meg fe le lõ tá ro lás után tu dunk a téli és a ta va szi idény ben ke res ke del mi for ga lom ba hoz ni. 
A nor mál lég te rû tá ro lás ered mé nyes sé gé nek ja ví tá sá ra Nyu gat-Eu ró pa né hány or szá gá -
ban és a ten ge ren tú lon már sikerrel alkalmazzák a SmartFresh-t.

A SmartFresh ak tív ha tó anya ga, az 1-metil-ciklopropén (1-MCP) a gyü mölcs ben le zaj ló
eti lén kép zõ dést szo rít ja mi ni má lis szint re az ál tal, hogy a gyü mölcs sejteinek fel szí nén
lévõ etilénreceptorokhoz kö tõ dik – mint egy ezer szer erõ seb ben, mint maga az eti lén gáz –
és ez ál tal blok kol ja azok mû kö dé sét. Ezért a ke zelt gyü mölcs mind a bel sõ, mind a kül sõ
for rás ból szár ma zó eti lén nel szem ben ér zé ket len né vá lik. A gyü mölcs lég zé si és öre ge dé -
si fo lya ma tai így mi ni má lis ra csök ken nek, az alma job ban meg õr zi a ke mény sé gét, sav -
tar tal mát, ja vul a pultontarthatóság. A ké szít mény se gít egyes fi zi o ló gi ás ere de tû tárolási
betegségek (pl. scald) csökkentésében is.

Az Újfehértói Ku ta tó Ál lo má son 6 al ma faj tán vé gez tük SmartFresh ke ze lé se ket: Jonathan, 
Star king, Pinova, Jonagold DeCosta, Jonagold és Granny Smith. Az ér té ke lés hez ke ze lé -
sen ként és faj tán ként 4x20 db, egész sé ges, hi bát lan és ko csánnyal ren del ke zõ al mát hasz -
nál tunk, ami ket 24 órán át 625 ppb kon cent rá ci ó jú 1-MCP lég tér ben tar tot tunk, majd
nor mál lég tér ben 2°C hõ mér sék le ten tá rol tuk. Az ér té ke lést, 5, il let ve 7 hó na pos tá ro lás
után vé gez tük, me lyet ki egé szí tett egy pultontarthatósági vizs gá lat is: eze ket a té te le ket 7
na pig szo ba hõ mér sék le ten tartottuk a mérések elõtt.

A ke ze lés ha tás ér té ke lé sé hez a kö vet ke zõ mé ré se ket vé gez tük: tö meg vesz te ség %; ke mé -
nyí tõ pró ba; hús ke mény ség; a héj vi a szos sá ga; tá ro lá si be teg sé gek gya ko ri sá ga; az egész -
sé ges, tá ro lá si be teg sé gek tõl men tes al mák ará nya; a ki nyert almalé brix foka di gi tá lis
ref rak to mé ter rel mér ve; cu kor tar ta lom és összes savtartalom.

A vizs gá la ti ered mé nye ink alap ján el mond ha tó, hogy a SmartFresh al kal ma zá sá val je len -
tõ sen ja vult a tá rolt al mák áru mi nõ sé ge.

A gyü mölcs mi nõ ség meg ha tá ro zó leg fon to sabb té nye zõ a hús ke mény ség, mely az összes
vizs gált al ma faj tá nál és mé ré si idõ pont ban ma ga sabb volt a ke zelt al mák nál. A ke ze lé sek
a tá ro lá si rend el le nes sé gek és be teg sé gek ala ku lás ra is ked ve zõ ha tás sal vol tak: a vizs gált
al ma faj ták egy ré sze (Star king, Jonathan, Jonagold DeCosta) szin te tel je sen men tes volt
ezek tõl a hi bák tól, míg a má sik há rom faj tá nál is az egész sé ges al mák ará nya va la mi vel
ki sebb volt, de még így is jó val meg ha lad ta a ke ze let len al mák nál mér te ket. A Pinova faj ta
ke zelt gyü möl cse i nél a 7 hó na pos tá ro lás után je len tõ sen meg nõtt az erõ sen fonnyadt al -
mák ará nya, ezért en nél a faj tá nál további vizsgálatok szükségesek e kedvezõtlen hatás
felmérésére.

A beltartalmi ér té ke ket te kint ve el mond ha tó, hogy a ke zelt al mák sav tar tal ma a leg több
eset ben szá mot te võ en meg ha lad ta a ke ze let le ne két, a la bo ra tó ri um ban né hány szor a
kont roll nál két szer na gyobb ér té ke ket is mér tünk.
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