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Az élelmiszerek különféle sugárzással (elektron, vagy béta-sugárzás, illetve 
elektromágneses, mint a röntgen és gamma-sugárzás) történő tartósításának célja 
általában egyfelől a romlást okozó mikroorganizmusok elpusztítása, vagy élet- 
tevékenységüknek minimálisra való csökkentése, másfelől az érési és csírázási 
folyamatok késleltetése. Ilyen irányú kísérletekben néhány hazai termék tárolha
tóságának megnövelése, valamint egyes import szállítmányok narancslégy elleni 
sugárfertőtlenítése kapcsán korábban Intézetünk is részt vett (1). Ezekben 
a vizsgálatokban néhány, a minőségre jellemző és a biológiai értékszempontjából 
fontos komponens mennyiségének meghatározásával próbáltuk nyomon követni 
a sugárzás befolyását.

Ritkábban kerül sor olyan jellegű besugárzásokra, amelyeknek célja az érési 
folyamatok meggyorsítása, ámbár egyes, érett állapotban nehezen szállítható 
terméknél a félérett állapotban történő szedés miatt a megfelelő íz-anyagok 
kialakulásának hiánya a termék minőségének csökkenését vonhatja maga után. 
Hasonló probléma vetődött fel a Kubában termelt „Perzsa” féle citromnál, amely 
úgyszólván teljes érésben is megtartja zöld héj színét. Ez a jelenség a vevő ré
széről az áru csökkent minőségének látszatát kelti.

A citromban, mint nem klímaktériás típusú gyümölcsben, a leszedés után 
a respiráció foka csökken, és a besugárzás nem az érési folyamat késleltetését, 
hanem ellenkezőleg, annak gyorsulását idézi elő (2). A kedvező érési állapot el
érésére ezért olyan kísérleteket végeztünk, amelyeknek célja volt az érés kis
mértékben történő meggyorsítására, ugyanakkor a romlás hátráltatására leg
alkalmasabb dózis megállapítása.

A kísérlet és az alkalmazott módszerek leírása

A besugárzást 240 Krad/óra teljesítményű Co60-as sugárforrással végeztük. 
Az alkalmazott dózisok 2, 5, 10, 20 és 50 Krad voltak. A dózis nagyságát Fricke 
módszerével (3) határoztuk meg. Minden csoportban legalább 100 db gyümölcsöt 
sugároztunk be. A helyi klímának megfelelően a tárolási hőmérséklet 28 — 34 C°, 
a relatív nedvességtartalom 70 — 95% között változott.

A tárolás alatt vizsgáltuk a súlyváltozást, az érést és a romlást, valamint a 
minősítés és a táplálkozás szempontjából fontosabb néhány összetevő mennyisé
gének változását. Az aszkorbinsavat és dehidroaszkorbinsavat oszazonkroma- 
tográfiás módszerrel (4) a szerves savak (5), a cukrok (6) és a szabad-amino- 
savak (7) mennyiségének változását papírkromatográfiás eljárással határoztuk 
meg. A kiértékelést szemikvantitatív eljárással a foltnagyság alapján végeztük.

* Országos Élelmezés- és Táplálkozástudom ányi Intézet, Budapest.
** Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, Budapest.

*** Élelmiszerkémiai Intézet, Havanna, Kuba.
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Az eredmények ismertetése

A gyümölcsök súlyveszteségének mértéke a besugárzási dózis növekedésével 
emelkedett, amint azt 1. ábrán láthatjuk.

A 2. ábrán a besugárzásnak az érésre gyakorolt stimuláló hatását ábrázol
tuk. Már a harmadik napon jól látható, hogy az érést a dózisnagyság erősen be
folyásolja, 2 Krad alkalmazása esetében a gyümölcsök 5%-a, 50 Krad-nál vi
szont 85%-a mutatta az érésre jellemző sárga szint. A négy párhuzamos vizsgálat 
alapján megállapítható, hogy a 10 Krad-os besugárzás bizonyult legmegfelelőbb
nek az érés gyorsításában anélkül, hogy romlást idézett volna elő. Ebben az 
esetben 60%-os érés következik be már a hatodik tárolási naptól, amíg a kontroll 
csoportban még a 20. napon is igen nagy érési egyenetlenség mutatkozik. Az 
egyenletes érés bekövetkezése mellett ugyan csökken az eltarthatóság ideje, de 
érett gyümölcsök romlását alacsony hőfokon történő tárolással késleltetni lehet. 
A kumulatív romlást a 3. ábra mutatja.

Az érés és romlás, valamint a tárolás idejének összefüggése ismeretében az 
optimális dózis a 4. ábrán tanulmányozható. Az eredmények szerint a 20 Krad 
bizonyult megfelelőnek, mivel az ötödik naptól kezdve a besugárzás stimuláló ha
tása a kumulatív érés szempontjából már az 50 Krad-nál sem emelkedett tovább.

Az érés és a romlás különböző időtartam alatt következett be a besugárzás 
dózisnagyságától függően, ezért számítással próbáltuk meghatározni az optimá
lis dózist az érés elősegítésére. A kísérlet alatt naponta kontrolláltuk a gyümöl
csök állapotát és így számszerű adatokat nyertünk a kumulatív érésre és rom
lásra. (Az adatokat az összes százalékában fejeztük ki.) Az adatok alapján (5. 
ábra) egyenes arányosságot lehetett kimutatni az említett értékek között a kü
lönböző napokban és ezért a pontokat egyesítettük egy egyenesben. A számított 
egyenesek és a korrelációs koefficiensek a következők voltak:

A megközelítően egyenes görbék egyenletének segítségével kiszámítottuk a 
0% romlásnak megfelelő érési értékeket százalékban kifejezve. Ezek az extra- 
polált adatok a különböző dózisok stimulatív hatását mutatják addig a határig, 
ameddig romlás nem lép fel. A 6. ábra szerint a citromok 0,58-53%-a megsárgult 
a különböző besugárzásoknál, míg a kontroll csoportnál a teljesen zöld gyümöl
csök között is előfordultak romlottak mintegy 6%-ban.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a kívánt sárgulás és ugyanak
kor minimális romlás kb. 20 Krad-os besugárzással biztosítható.

A 7. ábrán a különböző dózisokkal besugárzott minták aszkorbinsav-tartal- 
mát tüntettük fel a tárolási idő függvényében. Az eredmények szerint az első öt 
napban a besugárzott minták aszkorbinsav-tartalma lecsökkent, a csökkenés mér
téke 30 — 40%-os az eredeti értékhez képest, és nem függ a besugárzási dózis nagy
ságától. A tárolás 10. napján valamennyi minta aszkorbinsav-tartalma megnö
vekedett. A növekedés mintegy 50%-os az ötödik napon talált értékhez képest mind

Alkalmazott
sugárdózis

Korrelációs
koefficiens

0 Krad 
2 Krad 
5 Krad 

10 Krad 
20 Krad 
50 Krad

0,996
0,966
0,995
0,976
0,979
0,996
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a kontroll,mind a besugárzott csoportnál. Megemlítendő, hogy az alacsonyabb dózi
sok (5 és lOKrad) esetében a változás közel azonos, hasonlóképpen a két magasabb 
sugárdózis alkalmazása esetében. Az eltérés csupán annyi, hogy a legmagasabb 
sugárdózis esetén a maximális vitamintartalom nem a 10., hanem a 15. napon 
mutatható ki. Ettől az időtől kezdve az aszkorbinsav-tartalom csökken közel az 
eredeti értékig. A tárolás 20. napjára a kontroll csoportban és a kisebb sugárdózi
sokkal besugárzottakban az aszkorbinsav további emelkedést mutat, míg a 20 és 
az 50 Krad-os mintáknál az eredeti érték alá esik.

A 8. ábrán a dehidroaszkorbinsav-tartalom változását mutatjuk be. A gör
bék lefolyása rendkívül hasonló, csak a maximális értékben térnek el egymástól. 
Az eredeti lé szárazanyagra számítva 12 — 20 mg dehidroaszkorbinsavat tartal
maz. Ez az érték az első napokban nem változik, de a 10. napra a besugárzás 
erősségétől függően jelentős növekedés következik be. Az alacsonyabb sugár
dózisoknál az emelkedés nem tér el lényegesen a kontroliétól, míg 20 Krad esetén 
170%-os, 50 Krad-nál 500%-os növekedést tapasztaltunk. A 10. és 15. nap között 
a dehidroaszkorbinsav-tartalom úgyszólván nem változik, míg a 20. napra vala
mennyi mintánál a kontrollal együtt a dehidroaszkorbinsav-tartalom megköze
lítőleg az eredeti értékre esik le.

A 9. ábrán a citromsav és malonsav-tartalom változását láthatjuk. A görbék 
lefutása különböző, de valamennyi mintánál növekedést találunk az ötödik napig, 
és ez az érték csak a 15. naptól csökken le az eredetire. A legnagyobb sugárdózissal 
kezelt csoportban az első napokban igen erős citromsav-tartalom növekedés fi
gyelhető meg, az ötödik naptól kezdve azonban a változás a többi csoportéhoz 
hasonló.

m arad ik  súly
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О •/• r o m lá s h o z  
t a r t o z ó  órás V.

A malonsav-tartalom lassú csökkenést mutat a nagyobb sugárdózisok eseté
ben alacsonyabb értékeket mutatva.

A 10. és 11. ábrák a szaharóztartalom, valamint a redukálócukrok és az 
összcukor arányának változását mutatják. A szaharóztartalom a 10. napig nem 
változik, ezután a besugárzás dózisnagyságától függetlenül kismértékű emelke
dést mutat, majd lecsökken az eredeti értékre. A szaharóz és a redukálócukrok 
közötti arány hasonlóképpen változik.

Az 1. táblázatban a szabad-aminosavak változását láthatjuk. Az amino- 
savak többsége nem változik jelentősen sem a dózis nagyságával, sem pedig a 
tárolás idejével. Egyes aminosavak viszont, így az alanin, glicin és szerin csökken 
mind a besugárzási dózis nagyságával, mind a tárolási idő előrehaladásával. El
térően az összes többi aminosavaktól, a tirozin mennyisége minden kísérleti 
csoportban növekedést mutat, a tárolási idő végére 3 —4-szerese a kiindulási ér
téknek. Hasonlóképpen megemelkedik a tirozin a besugárzás dózisnövekedésével, 
3 —4-szeresre növekedve az alacsonyabb dózisoknál, míg a nagyobb dózisok ese
tében 7 — 8-szoros a növekedés.

Az eredmények megbeszélése

Eredményeink néhány olyan adatot tartalmaznak, amelyekkel eddigiisme
reteinket igen kis dózisú besugárzás hatásáról kiegészíthetjük. Az irodalom ada
tai szerint (8) az aszkorbinsav az első napokban lecsökken mind a kontroll, mind 
a besugárzott citrusfélékben, de ezután a kezdeti értékre emelkedik alacsony 
dázissal végzett besugárzás esetén. Saját kísérleteink szerint a „Perzsa” fajta
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2Ű íarotósi napok
9. ábra

citromban is az első napok csökkenése után mind az aszkorbinsav, mind a de- 
hidroaszkorbinsav lassan emelkedik és a kezdeti értéket kb. a 15. napra éri el.

A dehidroaszkorbinsav változásával kapcsolatban kevés adat áll rendelke
zésre, mivel a vizsgálatok legnagyobb részét Tillmans módszerrel végezték, 
figyelmen kívül hagyva a dehidroaszkorbinsav változását, amely friss gyümöl
csöknél elhanyagolható mennyiségben van jelen. Az aszkorbinsav és még inkább 
a dehidroaszkorbinsav mennyiségének gyors növekedése világosan mutatja, hogy 
az általunk alkalmazott körülmények között nem klimaktériás gyümölcs eseté
ben is a légzési folyamat nagyfokú meggyorsulása következett be. A dehidro
aszkorbinsav mennyiségének jelentős növekedését egyes oxidativ enzimek sti
mulációjával magyarázhatjuk, amelyek később maguk vesznek részt a rendkívül 
labilis vegyület elbontásában. További kísérletek volnának szükségesek az asz
korbinsav — dehidroaszkorbinsav oxidoredukciós átalakítást irányító enzimrend
szerek anaerob körülmények közötti működésének és e folyamatra a besugárzás 
hatásának vizsgálatára.

A szabad-aminosavak koncentrációjának változásával kapcsolatban meg
említendő, hogy a besugárzás nem befolyásolja az összfehérje tartalmat, így a 
szabad-aminosavak mennyiségének változásáért nem a fehérje bomlása, hanem 
egyéb folyamatok tehetők felelőssé. A besugárzás által megnövekedhet néhány, 
az oxidációs folyamattal és a szénhidrát metabilizmussal kapcsolatban levő
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7. táblázat

Szabad-aminosavak mennyiségének változása besugárzott citromban (mg/100 g)

Alkalmazott sugárdózis
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0 Krad
1. 1 0,5 1 2 1,5 70 16 10 4 1 0 10 1

II. 1,5 0,5 1,8 2 1,8 70 24 5 4 1 0 10 2
III. 1,5 0,8 1,8 3 1,5 70 16 4 4 0,5 0 10 4
IV. 2 0,8 1 ny. 2 60 24 6 5 ny. 0 8 4
V. 2 0,8 1 ny. 2 60 22 6 5 ny. 0 8 4

5 K r ad
I. 1 0,5 1 2 1,5 70 14 8 4 1 0 10 1,5

II. 1,5 0,5 1,5 2 1,8 60 14 4 4 1 0 . 6 2
III. 1,3 0,8 1,5 2 1.8 60 20 4 5 0,5 0 6 2
IV. 3 1,5 2 1 3 64 20 5 5 ny. 0 7 3

V. 3 1,5 2 2 3 66 22 5 5 ny. 0 8 3

10 Krad
I. 1 0,5 1 2 1,5 60 14 8 4 1 0 10 1,5

II. 1,5 0,8 1,5 2 1,5 46 14 3 3 1 0 4 2
III. 2 1 1,8

1
2 2 50 18 5 5 0,5 0 7 2

IV. 3 1 ny. 2 66 18 5 5 ny. 0 7 4
V. 2 1 1 ny. 2 64 18 5 5 ny. 0 7 4

20 Krad
I. 1 0,5 1 2 1,3 60 16 8 4 1 0 10 1,5

II. 1,3 0,8
1

0,5 3 2 50 12 3 3 0,5 0 5 4
III. 1,8 1,5

1
2 1,8 56 24 4 5 0,5 0 4 4

IV. 2 0,8 ny. 1 50 16 5 5 ny. 0 6 4
V. 2 0,8 1 ny. 1 52 16 5 5 ny. 0 6 4

50 K rad
I. 1 0,5 1 2 1,5 70 14 8 4 1 0 10 2

II. 1,8 0,5
1

0,8 3 3 70 12 4 5 0,5 0 4 4
III. 1,5 1,3 4 1,8 70 16 4 8 0,5 0 6 8
IV. 3 1,8 1,5 ny. 3 50 14 4 5 ny. 0 5 7
V. 3 0,8 ny. 3 48 14 4 5 ny. 0 5 7

Kísérlet jele Besugárzás utáni tárolási napok száma
I. 0

II. 5
III. 10
IV. 15
V. 20

aminosav mennyisége (9). így pl. csökken a glutamin és aszparagin, míg azalanin 
mennyisége megnövekszik.

Az általunk vizsgált anyagban nemcsak az említett folyamatok játszanak 
szerepet, mivel néhány egyéb aminosav esetében is jelentős eltérést tapasztal
tunk. Mindenesetre érdeklődésre tarthat számot a tirozin feldúsulás okainak tisz
tázása és annak sugárdózisok alkalmazása esetében történő meghatározása, 
mivel a tirozin és a fenilalanin intermedier anyagcsere bizonyos patológiás eseté
ben pl. fenilketonuriában, ezen ciklusos aminosavak fokozott mennyiségben tör
ténő fogyasztása nem kívánatos.
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Vizsgálataink felhívják a figyelmet arra, hogy bizonyos biokémiai folyama
tok követését felhasználhatjuk mint ionizáló sugárzással történő behatás mérté
kének és milyenségének megállapítására alkalmas eljárást. Különösen jelentősek 
lehetnek ezek a vizsgálatok olyan anyagoknál, mint a gyümölcsök, ahol a tárolás 
közben számos biológiai folyamat tovább is lezajlik s amelyek tendenciájának 
megismerése alapot adhat a folyamatok célszerű irányban történő befolyásolásá
ra.
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ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ ГАММА РАДИАЦИИ НА ДОЗРЕВАНИЕ,
ХРАНИМОСТЬ, И НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЛИМОНОВ 
Л. К. Сотьори, К., Линднер, Е. Андрашши и Алексис Хернандез

Радиационное облучение цитрусовых не оказывает томрозящее действие 
на процесс созревания, а как раз наоборот, облучение способствует уско
рению созревания цитрусовых. Для достижения подходящего состояния 
зрелости плодов, автор проводил опыты по облучению, целью которых явля
лись незначительное ускорение созревания и одновременно торможение 
процесса порчи плодов.

Облучение осуществляли дозой 2, 5, 10, 20 и 50 Крад, мощностью 240 
Крад/час, от источника излучения Со60. Во время 20-ти с у т о ч н о г о  периода 
хранения, каждый пятый день после облучения испытали созревание и пор
чу, а также изменения количества компонентов характеризирующих каче
ство продукта.

В первых днях заметно уменьшение содержания аскорбиновой кислоты, 
а на 10 с у т к и  уже значительное повышение. В случае применения д в у х  в ы с 

ш и х  доз облучения, то повышение будет чемто меньше, а содержание дегид- 
роаскорбиновой кислоты достигнет 50 или же повысится на 500%. Доза Об
лучения оказывает сильное влияние, уже в день облучения, на повышение 
содержания лимонной кислоты, доза облучения 50 Крад способствует почти 
1 0 0 % - о м у  увеличению содержания лимонной кислоты. К концу опыта хра
нения, содержание лимонной кислоты вообше является ниже контрольной. 
Облучение не оказывает влияние на содержание малоновой кислоты, её 
значение во время хранения медленно уменьшается. Облучение способствует 
незначительному повышению содержания сахарозы во время хранения.

В результате облучения большое количество свободных аминокислот не 
изменяется, но уменьшается количество аланина, глицина и серина, а в то же 
время повышается тирозин в зависимсоит от виличины дозы облучения.

Минимальную порчу возможно обезпечить облучением дозой 20 Крад 
ёсли облучение осуществляется не позже после 48 часов после сбора.
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EINFLUSS GERINGER DOSEN DER GAMMA-STRAHLUNG AUF 
NACHREIFUNG, LAGERFÄHIGKEIT UND AUF EINIGE 

KOMPONENTEN VON ZITRONEN
L. K. Szotyori, K. Lindner, E. Andrässy und Alexis Hernandez

Bei Zitrussorten verursacht die Bestrahlung nicht die Verzögerung, son
dern im Gegenteil, die Beschleunigung des Reifungsprozesses. Zur Erzielung 
günstiger Reifeverhältnisse führten die Verfasser solche Bestrahlungsversuche 
durch, welche die geringfügige Beschleunigung der Reifung und gleichzeitig die 
Verzögerung des Verderbs bezweckten.

Die Bestrahlung erfolgte mit einer CoG0 Strahlenquelle von einer Stunden
leistung 240 Krad, undzwar mit 2, 5, 20 und 50 Krad. Im Laufe einer 20 tägigen 
Lagerungsperiode nach der Bestrahlung untersuchten sie in allen fünf Tagen 
die Reifung und den Verderb, sowie die Änderung der Menge einiger, die Qualität 
bezeichnender Komponenten.

In dem Ascorbinsäuregehält erfolgt in den ersten Tagen eine Verminderung, 
auf den 10. Tag aber eine bedeutende Erhöhung. Im Falle der beiden grösseren 
Bestrahlungsdosen ist die Erhöhung geringer, gleichzeitig jedoch steigt der 
Dehydroascorbinsäuregehalt um 50, bzw. 500%. Die Erhöhung des Zitronen
säuregehaltes wird von der Strahlungsdosis bereits unmittelbar am Bestrahlungs
tag stark beeinflusst, bei einer Bestrahlung mit 50 Krad beträgt die Erhöhung 
annähernd 100%. Am Ende des Lagerungsversuches ist der Zitronensäuregehalt 
im allgemeinen geringer als bei der Kontrollprobe. Der Malonsäuregehalt wird 
von der Bestrahlung sozusagen überhaupt nicht beeinflusst, sein Wert sinkt 
während der Lagerung langsam. Das Ansteigen des Saccharosegehaltes im Laufe 
der Lagerung fördert die Bestrahlung in geringem Masse.

Die Menge der meisten freien Aminosäuren ändert sich unter Einwirkung 
der Bestrahlung nicht, die Menge des Alanins, Glycins und Serins jedoch fällt, 
und die des Tyrosins steigt mit der Grösse der Bestrahlungsdose an.

Der minimale Verderb kann mit einer Bestrahlung von 20 Krad erzielt wer
den, wenn nach der Abpflückung höchstens zwei Tage verstreichen.

EFFECT OF LOW-DOSE GAMMA- RADIATION OF THE POST-RIPENING, 
KEEPING QUALITIES AND SOME COMPONENTS OF LEMONS

L. K. Szotyori, K. Lindner, É. Andrässy and A. Hernandez

In the case of citrus fruits, the process of ripening is actually accelerated, 
instead of being retarded by the radiation-treatment. In order to attain a fa
vourable state of ripeness, radiation experiments were carried out with the aim 
of accelerating to a small extent the ripening process and at the same time re
tarding fruit decay.

The radiation-treatment was carried out at doses of 2, 5, 10, 20 and 50 krad, 
using a radiation source of 60C° of a capacity of 240 krad/hour. During the 20-day 
storage period following the radiation-treatment, the ripeness and the decay of 
fruits, further some changes in the amount of a few components characteristic 
of fruit quality were examined in 5-day intervals.

In the first days after irradiation, the content of ascorbic acid decreased then 
on the tenth day markedly increased. In case of the two higher radiation doses, 
this increase was smaller. However, at the same time the content of dehydro- 
ascorbic acid rose by 50 and 500%, respectively. The increase of the citric acid
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content was strongly affected by the radiation dose directly at the day of treat
ment, causing an increase of nearly 100% at a radiation dose of 50 Krad. At the 
end of the storage period the level of citric acid content was in general lower than 
that of untreated controls. The content of malonic acid was hardly affected by 
radiation-treatment, the level showed a slow decrease during storage. The in
crease of sucrose content observed normally during storage was promoted to a 
small extent by the radiation-treatment.

The contents of most of the free aminoacids did not change on the effect 
of radiation. However, the amount of alanine, glycine and serine decreased while 
that of tyrosine increased with the size of the radiation dose applied.

Minimum decay was attained on applying a radiation of 20 Krad if this was 
applied not later than two days after picking.

L’INFLUENCE DE FAIBLES DOSES DE RADIATION GAMMA SUR LA 
MATURATION ULTÉRIEURE, LA STOCKAB1LITÉ ET QUELQUES 

COMPOSANTS DU CITRON
L. K. Szotyori, K. Lindner, É. Andrássy et A. Hernandez

Chez les espéces de citrus l’irradiation ne mene pas ä un retardement du 
procés de maturation, eile cause, au contraire, une accélération de celle-lä. 
Afin d’atteindre un état de maturation favorable, les auteurs ont effectué des 
expériences pour accélérer dans une faible mesure la maturation et retarder en 
merne temps la déterioration.

L’irradiation a été effectuée par une source de radiation CoG0 au débit de 
240 Krad/h, en utilisant des doses de 2, 5, 10, 20 et 50 Krad. Pendant la période 
d ’emmagazinage de 20 jours, qui suivit l’irradiation, on a, tous les 5 jours, soumis 
ä l’examen la maturation et la déterioration, ainsi que le changement de la te- 
neur en quelques composants caractéristiques du point de vue de la qualité. 
Dans les premiers jours la teneur en acide ascorbique subit une diminution qui 
est suivie d’une augmentation notable aud dixiéme jour. En employant les deux 
plus fortes doses de radiation, l’augmentation est moins accentuée, tandis que la 
teneur en acide déhydroascorbique augmente de 50, resp. de 500 p.c. La dose de 
l’irradiation influence l’augmentation de la teneur en acide citrique des le jour 
du traitement, une dose de 50 Krad causant une augmentation immédiate de 
prés de 100 p.c. A la fin de l’expérience d’entreposage la teneur en acide citrique 
se montrait en général plus faible chez les témoins. La teneur en acide malonique 
n ’était pratiquement pás influencée par l’irradiation, sa valeur diminue au für et 
ä mesure pendant l’entreposage. L’augmentation de la teneur en sucrose pendant 
l’emmagazinage est rendue un peu plus accentuée par l’irradiation.

Les quantités de la majorité des aminoacides ne changent pas sous 1 ’in
fluence de l’irradiation, mais celles de l’alanine, de la glycine et de la sérine di- 
minuent, tandis que celle de la tyrosine augmente avec la dose de l’irradiation.

L’irradiation a 20 Krad assure une déterioration minimum, si eile s’effectue 
dans deux jours ä partir de la récolte.
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