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A mezőgazdaság fejlődésének következménye, hogy évről évre növekvő 
mennyiségben használ fel műtrágyát és növényvédőszereket.

A műtrágyák és növényvédőszerek tervszerű felhasználása nagymértékben 
elősegíti, hogy a termelők termékeiket gazdaságosan állítsák elő. A műtrágyák 
növelik a terméshozamot, a növényvédőszerek felhasználása jelentős munkaerő- 
és munkaidő-megtakarítást eredményez.

A növényvédőszerek szakszerűtlen, vagy nem kellő gondossággal történő 
felhasználása nagyon sok veszélyt rejt magában. A leggyakrabban előforduló 
hibák, hogy a felhasználók nem tartják be a gyártó cég által előírt koncentrációt 
és várakozási időt.

A fent említett hibák következménye, hogy a termékbe növényvédőszer 
kerülhet. A bomlatlan hatóanyag, vagy annak bomlástermékei egyrészt a fo
gyasztók egészségét veszélyeztetheti, másrészt nem szabad megfeledkeznünk 
arról sem, hogy ezek a vegyületek a termékbe kerülve jelentős ízhibákat okoz
hatnak. Ezeknek az élelmiszereknek, italoknak élvezeti értéke erősen csökkenhet 
még abban az esetben is, ha a szermaradvány mennyisége a megengedett felső 
határ alatt van. A szermaradványok vizsgálatánál az egészségügyi szempontok 
mellett tehát nem szabad figyelmen kívül hagynunk ezek élvezeti értékcsök
kentő hatását sem.

Az elmúlt évben vizsgáltunk olyan bormintákat, melyek bomlatlan Zineb 
növényvédőszert tartalmaztak. Azoknak a boroknak — melyek 1 mg/l-nél 
nagyobb mennyiségben tartalmaznak bomlatlan Zinebet -  forgalomba hozatala 
tilos. Erre az intézkedésre azért került sor, mert a bomlatlan ditiokarbamát 
típusú fungicidek jelenléte a borokban egészségre veszélyes. A ditiokarbamátok 
ugyanis kémiailag rokon vegyületek a tetraetil-tiuram-diszulfiddal (melyet az 
elvonókúrákon az alkoholisták gyógyítására használnak). Ezek a vegyü'rettípusok 
gátolják az aldehidoxidáz enzim működését, ezért az alkohol normális oxidativ 
lebomlása — vízre és széndioxidra — csökken, helyette acetaldehid szaporodik 
fel a vérben, amely mérgezéshez vezethet. A mérgezett szervezetekben a ditio
karbamátok bomlástermékeként a mérgező széndiszulfid is kimutatható. A ditio
karbamátok a szervezetből lassan ürülnek, idült mérgezést is okozhatnak, illetve 
tartós alkohol intoleranciához vezethetnek.

Kísérleteket végeztünk bomlatlan Zineb tartalmú borokkal. Figyelemmel 
kísértük a szermaradvány bomlási idejét. Vizsgálataink azt mutatták, hogy a 
beadagolástól számítva pl. 12 mg/1 bomlatlan hatóanyagot tartalmazó bor 
(Asztali fehér, 10,5 M°) bomlatlan hatóanyagtartalma 27 nap alatt 2,68 mg/l-re 
csökkent, és csak a 42. nap bomlott el a hatóanyag.

Kísérleteket végeztünk annak megállapítására, hogy kisebb szermaradvány 
esetében hogyan változik a bomlási sebesség. Azt tapasztaltuk, hogy a bomlási
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idő rövidebb ugyan mint az előző kísérletnél, de nem olyan mértékben, mint azt 
a két minta hatóanyagkülönbsége után vártuk.

Ezek után azt kívántuk vizsgálni, ha bomlatlan hatóanyagtartalom lebom
lása ennyi időt vesz igénybe, akkor a bomlástermékek minősége és mennyisége 
hogyan alakul a borokban az idő függvényében.

Kísérleteinkkel arra a kérdésre szerettünk volna feleletet kapni, hogy a 
Zineb bomlása borban („in vivo”) hogyan játszódik le, melyek a legfontosabb 
bomlástermékek, és hogy ezeknek a bomlástermékeknek milyen az aránya a 
bomlási idő alatt.

Elméletileg a Zineb bomlása a következő:
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A 2/b reakciónál felszabaduló H2S további bomlatlan Zineb molekulát képes 
hidrolizálni.

CH2—NH—C—S \
III. I '  ^Zn + H,S

СН,—NH—C—S /

CHo—NH—C—SH
I
CHo—NH—C— SH

IIs

ZnS

Az így keletkezett etilén-bisz-ditiokarbaminsav a következőkben а II. re
akció szerint bomlik tovább.

A 2b. reakcióban keletkezett etiléndiamint a bomlási sor egy végső tagjának 
lehet tekinteni, mert további bomlása borban majdnem kizárt.
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A 2b. reakció során keletkezett etilén-tiurammonoszulfid (ETM) képes 
további bomlásra:

S

IV.

S

CH„—N H \
I XCS+CS2 t
CH2—N H /

(x)

ETM ETU
x-el jelzett vegyület a termékben marad.

A reakcióból látható, hogy a bomlástermékek egy része elillan (széndiszulfid, 
kénhidrogén), más része megváltozott biológiai hatással a termékben marad, 
mint etiléndiamin, etilén-tiourea"(etiléntiokarbamid) etilén-tiuram-monoszulfid.

Az etilén-bisz-ditiokarbamátok fungicid hatásukat „aktív bomlástermékei
ken” keresztül gyakorolják. Ludwig-Thorn vizsgálataikkal kimutatták, hogy 
ezek az „aktív bomlástermékek” fejtették ki a legerősebb fungicid hatást. A per
metezéseknél tehát az lenne a cél, hogy a bisz-ditiokarbamátok lebomlása a sző
lőre jutva minél előbb megtörténjék, mert így tudunk kellő védettséget biztosí
tani a gombák ellen.

A bomlástermékek kutatásainál Czeglédi és munkatársai (1) bebizonyították, 
hogy a Zineb bomlása „in vitro”, napfény hatására egy bizonyos szintig leját
szódott már az első nap és ez nem változott ötven napig. Megállapították, hogy 
egy egyensúlyi állapot már órák alatt előáll.

Ezeknek az adatoknak a birtokában arra a kérdésre szerettünk volna fele
letet kapni, hogy ha minden kémiai behatás nélkül a bomlás — egy bizonyos 
szintig — ilyen hamar lejátszódik, akkor a bomlás hogy megy végbe borokban 
(„in vivo”). Azt vártuk, hogy a bor savai kedvezőbb körülményeket teremtenek 
arra, hogy a bomlás gyorsabb ütemű legyen, és nem utolsósorban arra számítot
tunk, hogy a bomlástermékek közül — a szakirodalom által is veszélyesnek 
tartott közbenső bomlástermékek — kevésbé veszélyes vegyületekké alakulnak 
át.

Méréseinket két módszerrel végeztük:
1. Spektrofotometriás
2. Vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel

1. Spektrofotometriás módszer
Vizsgálatainkat Unicam Sp 700 és MOM 202 spektrofotométerrel végeztük. 

100 ml bort 250 ml-es rázótölcsérben 3x25 ml p.a. kloroformmal extraháltunk. 
(A keletkezett emulziót centrifugálással szüntetjük meg.) Az oldószert vákuum
ban eltávolítjuk, majd a borolajjal visszamaradt szermaradványt etanolban 
oldjuk, és etanollal -  mint vonatkozási oldattal szemben — mérjük az oldat 
abszorpciós maximumát különböző hullámhosszon.

Kisérleteinknél először a kontroll bor extinkcióit vettük fel különböző hul
lámhosszon, majd a SIAPA által rendelkezésünkre bocsátott standard anyagok 
abszorpciós maximumát vettük fel.

Az ábrák összehasonlitásából kitűnik, hogy a kontroll és vizsgálati bornak 
azokon a hullámhosszokon, ahol a standard anyagoknak abszorpciós maximuma 
van, nem adnak extinkciós maximumot. Megfigyelhető továbbá, hogy a bomlás- 
termék standardok abszorpciós maximumainak hullámhossza jelentős mértékben 
eltér egymástól. Ez a módszer tehát jó lehetőséget nyújt a bisz-ditokarbamátok 
bomlástermékeinek vizsgálatára.
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Az általunk mért abszorpciós maximumok hullámhosszai
Emax ETM = 281,6 nm
Emax ETU = 240,3 nm
Kísérleteinkhez „ZORKASABAC” jugoszláv koncentrátumot használtunk. 

Általunk megvizsgált és szermaradványmentes borba adagoltunk 1 és 3 mg/1 
bomlatlan Zinebet. A mintákat 13 °C-on sötétben tároltuk.

Felhasználva C z e g l é d i  és munkatársai (1) tapasztalatát, hogy ti. a Zineb 
bomlása már a napfény hatására is órák alatt megindul, és kialakul egy egyen
súlyi állapot, ezért méréseinket az első öt napig naponta végeztük.
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Görbék értékelése:
Tudjuk, hogy a Zineb első bomlástermékeként megjelenő etilén-bisz-ditio- 

karbaminsav jelenléte a rendszerben nagyon rövid ideig tart, mert a bomláster
mékek közül ez a legreakcióképesebb. Ennek a vegyületnek a jelenlétét borban 
nem sikerült kimutatnunk.

A bomlási sor többi tagja — elsősorban az ETM — már megjelenik az első 
napon és mennyisége az etilén-tiuramidszulfid bomlásának függvényében nő az 
ötödik napig.

E
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Az első öt nap mérési eredményei azt mutatják, hogy az etiléntiourea (ETU) 
még nem jelenik meg.

Az 5. ábrán látható, hogy az etiléntiourea határozott abszorpciós maximu
mot a 10. napon mutat.

Megfigyelhetjük, hogy az ETM mennyiségének növekedése az ötvenedik 
napon éri el a maximumot, az ETM mennyisége a 70. napon kisebb mint az előző 
napokon. Ezzel szemben az ETU mennyisége állandóan növekedést mutat.

2. Vékonyréteg-kromatográfiás módszer
Lemezek készítése:

Merck „Kieselgel G” vékonyréteget szárítás után 10 percig aktiváltuk 
105 °C-on, ezután 20% relatív nedvességtartalmú kamrába tettük.

Futtató keverék:
Kloroform-butanol-metanol-víz (100:5:1:0,5)
A futtató keveréket a kádba öntés előtt alaposan összerázzuk.
Kromatogramm előhívása:
Jódgőzben történik.
Módszer leírása:
100 ml bort 250 ml-es rázótölcsérbe pipettázunk, és háromszor 25 ml p.a. 

kloroformmal kirázzuk.
Ezek után a kloroformos fázisokat egyesítjük, és centrifugálással a vizes 

fázistól elválasztjuk. Az elválasztott kloroformos fázist vízmentes Na2S04-n 
szűrjük.

Ezután az oldószert vákuumban eltávolítjuk. A párolási maradékot 5 ml 
éterben feloldjuk, és ebből 20 mikrolitert csepegtetünk a szilikagél réteg start
pontjára.

A futtatási idő általában 30-40  perc.
Az előhívott kromatogramm kiértékelése:
Az oldószer elpárologtatósa után a réteget olyan kádba tesszük, mely telítve 

van jódgőzzel.
A bomlástermékek -  melyek jódot vesznek fel — először világos színben 

jelennek meg az enyhén színes háttérben és jódoldattal való reakció után a jódgőz 
adszorpciónak megfelelően mind barnábbá válnak, majd 10-15 perc múlva 
sötétbarna foltokká válnak. A kén nem adszorbeál jódot, és foltjai sokkal las
sabban színeződnek.

Miután a jódgőzök elpárologtak a rétegről, a láthatóvá tett kromatogram- 
mot le kell takarni egy üveglemezzel addig, amíg a foltokat az ismert mennyi
ségű referencia foltokkal összehasonlítjuk. Jelen kísérleteinknél a kvantitatív ki
értékelés kevésbé volt jelentős, mert elsősorban azt szerettük volna megtudni, 
hogy a bomlástermékek közül melyik található meg a borban a kísérlet külön
böző időpontjában. .

A vékonyréteg-kromatográfiás mérések eredményei jó egyezésben vannak a 
spektrofotometriás mérési eredményekkel.

A 6. ábrán látható, hogy a bomlástermékek közül a kén, etiléntiuramid- 
szulfid, etilén-tiurammonoszulfid, és a ß fronttal jelzett helyen levő bomláster
mék, valamint az etiléndiamin már az első nap megjelenik.

Ezeknek a bomlástermékeknek mennyiségi növekedése az első 5 nap alatt 
nem számottevő.

A 7. ábrán látható, hogy a 10. napon jelenik meg az ETU és mennyisége az 
idő függvényében nő. A ß fronttal jelölt helyen található bomlástermékek meny- 
nyisége az idő függvényében szintén nő.
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Megnőtt a bomlástermékek száma az 50. és 70. napon. Ezeknek a bomlás- 
termékeknek kémiai szerkezetét nem ismerjük, azonosításuk újabb kutatási 
téma.

A 8. ábrán egy olyan bor vékonyréteg-kromatogrammja látható, melyben a 
fermentáció után 12 mg/1 bomlatlan cink-etilén-bisz-ditiokarbamát hatóanyag 
volt. A borban másfél év alatt a bomlástermékek azt a képet mutatják, amit 
70 nap elteltével is láthatunk az előző ábrán.

I RODALOM
(1) C ze g léd i J a n k ó  G .: J. Chromatog., 3 1 , 89, 1967.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ РАСЩЕПЛЕНИЯ ЦИНК-ЭТИЛЕН- 
БИС-ДИТИОКАРБОМАТА (ЗИНЕБ) В ВИНАХ

П. Матяшовски

Автор проводил опыты с целью, чтобы наблюдал разложение фунгици
дов типа дити о карбамата а также количество продуктов расщепления в за
висимости от времени.

Измерениями определил, что разложение цинк-этилен-бис-дитио-карба- 
мата в винах происходит подобным образом как в условиях „ ин витро”.

Дальнейшей целью исследования являлись установления направления 
преобразования продуктов расщепления и протяжение времени образова
ния конечных продуктов расщепления.

UNTERSUCHUNG DER ZERSETZUNGPRODUKTE VON ZINK- 
AETHYLEN-BIS-DITHIOKARBAMAT IN WEINEN

P. Mattyasovszky

Zielsetzung der Versuche des Verfassers war die Verfolgung des Abbaus 
der Fungicide vom Dithiokarbamat-Typus, sowie die der Anzahl der Zersetzung
produkte als Funktion der Zeit.

Aus seinen Messungen kann gefolgert werden, dass die Zersetzung der Zink- 
Aethylen-bis-Dithiokarbamate in Weinen derjenigen „in vitro” ähnlich verläuft.

Das zweite Ziel der Versuche war die Feststellung der Richtung der Um
wandlung und die Zeitdauer der Enstehung des Endproduktes der Zersetzung.

INVESTIGATION OF THE DECOMPOSITION PRODUCTS OF ZINC- 
ETHYLENE-BIS-DITHIOCARBAMATE (ZINEB) IN WINES

P. Mattyasovszky
Investigations were carried out in order to follow the decomposition of 

fungicides of dithiocarbamate type, and the number of decomposition products 
in the function of time.

It was concluded from the data of measurement that the decomposition of 
zinc ethylene-bis-dithiocarbamates in wines takes place in a way similar to the 
„in vitro” conditions.

A further aim of the investigations was to establish the direction of the 
conversion of the decomposition products and the time required for the for
mation of the final decomposition products.

L’ÉTUDE DE LA DECOMPOSITION DU ZINEB 
(ZINC-ÉTHYLÉNE-BIS-DITHIOCARBAMATE) DANS LE VIN

P. Mattyasovszky
L’objectif de l’étude était de suivre la décomposition des fongicides du type 

dithiocarbamate et de déterminer le nombre des produits de décomposition en 
fonction du temps.

On peut conclure des résultats que la décomposition des zinc-éthyléne-bis- 
dithiocarbamates dans le vin et similaire ä celle observée in vitro.

Un objectif ultérieur de l’étude était d’établir la diréction de la transforma
tion des produits de décomposition, ainsi que le temps nécessaire pour la formation 
du produit final de décomposition.
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