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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΔΜΙΟΥ ΣΕ ΝΩΠΟ ΒΟΔΙΝΟ ΚΡΕΑΣ
{Πρόδρομος ανακοίνωση)
Ν. Ζαντόπουλος, Α. Τζέκος, Β. Αντωνίου, Ε. Τσούκαλη - Παπαδοπούλου, Β. Ναθαναήλ, Ε. Στοΐλης
και Κ. Καλαμπούκας.
Determination of lead and cadmium in fresh bovine meat.
N. Zantopoulos, A. Tzekos, B. Antoniou, H. Tzoukali - Papadopoulou, B. Nathanael, H. Stoili and
K. Kalampoukas.
Ο προσδιορισμός των υπολειματικών ποσο
τήτων διαφόρων ιχνοστοιχείων σε κρέατα επι
βάλλεται από τις υποχρεώσεις της χώρας μας
προς την Ε.Ο.Κ. και από την αίσθηση ευθύνης
μας απέναντι στο καταναλωτικό κοινό.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα πρώ
τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις μας για
τον προσδιορισμό των στοιχείων Μολύβδου και

Καδμίου σε δείγματα νωπού βοδινού κρέατος
που προορίζεται για κατανάλωση. Γίνεται ανά
λυση των αποτελεσμάτων από δείγματα περιο
χών βιομηχανικών και αγροτικών. Τέλος, πα
ρουσιάζεται μια ανασκόπιση για το θέμα της
παρουσίας αυτών των στοιχείων στα νωπά βο
δινά κρέατα.
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TO GERANOL ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Zeranol For Growth Promotion
Bruce W. Martin, DVM, PhD
International Minerals and Chemical Corporation

Anabolic agents are used in livestock to increa
se their growth rate and increase their utilization
of feedstuffs. RALGRO brand of zeranol implants
is a nonsteroid anabolic agent used in over 30
countries including the major meat producuing co
untries of the world. RALGRO implants increase
the rate of growth in cattle by about 10% and dec
rease the amount of feed eaten per kg of weight
gain about 10% or more. Zeranol, the active ingre-

dient, has been shown to be safe for use in animals
to be consumed by humans. Zeranol is not mutage
nic and is not carcinogenic. The residues of zeranol
in the edible tissues of implanted animals is very
low, never exceeding 0.1 ppb in the meat. The
no effect dose of zeranol in canstrated female mon
keys is 0.05 mg/kg/day. Therefore, a person wei
ghing 70 kg wouid have to eat 35,000 kg of meat
per day to recieve the no effect dose. Because
RALGRO is safe and effective, it is an economically
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