462

GYÓGYSZERÉSZET

7. évfolyam 12 szám

dl_ fJlJÁ-lJlJ-i~é.tzet tii-11-téneűWJl
A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR GAZDASÁGTÖRIÉNE1E
A FELSZABADULÁSIG (HL)
4 A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR HELYZETE A PÉKZÜGYI STABILIZÁCIÓ ÉS A GAZDASÁGI YÁLSÁG ÉVEIBEN
(1926-1932)

SZENTMIKLÓSI PAL

Az 1926 januá1 l-én Yégrnhajtott pénzügyi
stabilizáció lehetőYé tette a gyógyszelipar eddigi
eiedményeinek megszilá1dítását és szélesebb alapokon való továbbfejlesztését A de>izakmlátozások
megszűnése folytán lehetővé vált az alapanyagok
nagyobb mennyiségű behozatala és ezzel a gyá1-

tási volumen felemelése Megszilá1 dult helyzetünk a külföldi piacokon is. Bizonyos fokig a
gyárnk belső élete is konszolidálódott, megszűnt
a munkásvándorlás és - ha IÖ\:id, átmeneti
időre is ja.\;ult a murikások lnunka.kedv-e .

N'éhány külkereskedeh11i adat

(pE-;ngőben)

a) Behozatal

„

:

1925

Alkaloidák
Kiszerelt gyógysz.cI'8k
Szalvarzin készít1nények
Szé1u1nok és vakcinák
Vatta és kötszerek

1926

182 OOO
4 i9 OOO
60 OOO
i i OOO
165 OOO

1925

Alkaloidák
Kiszerelt gyógyszerek
Szalvarzán kószít1nények
Sz ér u1nok és vakcinák
Vatta és kötszerok

A táblázatból látható, hogy a kiszeielt gyógyszeikészítmények kivitele 1925-1926, illet' e
1926-1927 között megkétszereződött. Gyógyszerki·vitelünk :-1z 1927 év-i kiugrás után visszaesik osaJ{nen1 az 1926-os szüTvonalTa s az 1929 és
1930. években ujahb fojléídésnek indul, anélkül,
hogy az 1927-i csúcsot aká1 csak meg is közelítene\
]( i szerelt gyógyszerek lcülker eskedelm í

forgalma 1928-1930-ig
Behozatal
- l 928
1929
1930

]( it1ilel

l '771 200 p
l 698 OOO p
1 656 300 p

21i2250 p
2 142 llO p
3 281 525 p

A gyógyszercxpm t fojlődéséiől kapott kép kiegészítéséül úgy véljük, nem lesz érdektelen a
gyógynövény-export adatait is bemutatni, jóllehet az utóbbi nem taitozott a gyógyszeripm
expmttcvékenységéhez
Gyógynövénykivitelünk fejlődése

1925-1932-ig
q
1925

1340

1926
1921
1928

1929
1930
1931
1932.

1000 p

1380
15 469
15 6:J2

12 762
13 ~75
12 700

2340
24-37

2418
1721
1114
900

536 OOO
897 OOO
104 OOO
110 OOO
390 OOO
1926

192· i
666 OOG

l 765 OOO
227 OOO
141 OOO
402 OOO
1927

3 OOO

8 800

l 006 OOO

2 054 OOO

3 OOO
4 910 OOO

108 OOO
8 100

221 OOO
930

259 OOO
4 ~00

Mindenesetrn elgondolkoztató, hogy ha a gyógy11övén:yek exportjának és a g,yögysze1különlegességek expo1 tjának éitékalakulását egymás mellé
állítva összehasonlítjuk (JIHIO pengőben)
Gyúgy'>zcrkillönle ge ~'>égek

Gyógynövények

1926

1006

1926

2054

1927
1 ü28
lü20
1930

1910
21-72
3114
:{282

1340
1380

2340
2437
2418
1721

.:\ szépen tejlódő gyógysze1ipa1 c1edn1ényei
kihhják a külföldi versenytá1 sak iligységét A
német hatóságok úgy p1óbálnak a fejlődő impm t
ellen 1/ édekezni hog:y a magyar széru1nok vizsgálati díját az é1ték 25%-ában állapítják meg
A magya101szági gyógyszerfogyasztás 1929-ben
meghaladja a 20 millió P-s értéket. Ha ezt egybevetjük a 14 millió P-s teimelósi es a kereken 4
milliós expm t éitékkel, akkor nyihánvaló, hogy
a gyógyszerfogyasztás jelentős i ész e még mindig
külföldi gyógyszeiekből adódik (Az adatok öszszchasonlítása t.e1111észetesen ne1n ad teljesen n1cgbízható eredményeket, meit az alapanyagok feldolgozásával já1ó é1tékkópződést és a különböző
cikkcsopo1 tok kereskeclehni ha.szonkulcsát ne1n
lehet n:yomon kö,--ctnJ)
Az 1927-ben felállított 01szágos Közegészségügyi Intézet megbízást kapott a gyáli készítmé1
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n:yek tö1zskönyvezésének felüg:yeletére és a gyógyszerkészítmé11 yek minGségének ellenőrzésére. .Az
országos, eg:ységes szempontok szerinti ellenőrzés
jelentősége szinte felbecsülhetetlen a magyar
gyógyszer jó minősége és 11Ílnev-e szempontjából.
A törzskönyYezés azonban olykor indokulatlanul
elhúzódik. Ez gyakran az export-érdekeket is
sérti A V igantol neYŰ Yitaminkészítményt pi egy
osztrák cég n1eg kívánta venni :lliinthogy azonban
a gyár egy Ó\ en keresztül nem tudta megadni a
készít1nén1r törzskön)' \'ezési számát, an1ely a külföldön történő regisztráció szempontjából volt
szükséges, a' evő nem volt rest, elküldte megbízottját Budapestre, hogy a helyszínen vizsgálja meg
a. késedel1nes törzskönyvezés okát.
K o f f 1 e r K gyáripari címtára az 1926 éne
v-onatkozóa11 a kö\ietkező g:yógysze1 vegyészeti
üzemeket tüntei fel:
(.}zeni nere

.11unkások

r
1

•'

lét~zánia,

Barta End1e gyógyszerészeti
labo1ató1iu1na
., .
2 D1 Bayer és tsa. vegyészeti gyára
3 Chemia l\ía.gyar \l"egyiipa1i Rt
().íagya1-Né1nct Bank Rt.)
4 Chinoin G-yógysze1- és \!ogyészeti
rrc11nókok Gvá1 a Rt. . .
5 „Cito" C·yógyszcr \Tegyészeti gyá.r
G Dr. Egger Leo és Egger J, gyógyszerek és vegyészeti cikkek gyára
„Ga.leuus" G-yógyszer- és Cuko1kagyá1
8 Dr. J(eleti és l\iurá1i-yi Vegyészeti
G-y1i.1 Rt
9 l{_Ús1nos v~egyészeii és G-y Óg\SZCiészeti Tcrniékek Ci-)'l-Í1a
10 Laho1 G-yÓg)' szc1· és Y-eg} észeti
G~fü
..
11 ~1arbe1ge1 G-)·nla orvos-g) ógyszc1é:ozcti labo1ató1 innia
1 :2 1\'T cdichc1nia G-J ógy>lzer készíhnénvek G·yára Rt.
13 Panacca Gy-ógyszcrvcg) észot
G)'ár Rt
14- . . ,Pha1n1acia' · gyógysze1 veg)-észet.i
gyár, gyógyá1unag;y ko1el:lkedés Rt
15 R.ex dr Che1niai gyár és gyógyárnnagyl::ercskedés R.t
16 Richtc1· Gedeon \'egyészet,i G)áI Rt
17 'J.'heria.ka (Jyógy szervc-;gyészeti
G-..-á1 Rt
1 8 Dl. \\;-- andcr G-y óg; szcf és Tápszer gyár Rt.
.
19 Hungá1ifl: Szérunnnüvek Rt
20 Labo1atóriun1i \Tédőoltóanyagokat
Termelő Üze1n
21 :\f I-\:ü .:\Ilan1i Oltóan)'ag Tern1elő
Intézet
22 I.}hylaxia Szé1un1tennelő Rt

Összesen

(l

•
'

1

1
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Knpa- (Gépi
citd':I

'ez egy é' alatt hefoktetett

tőke:

11 millió

pengő

\z iparág évi te1melésének értéke 13-14
millió P (\z üzemek teljes kihasználása mellett
a tmmelósi éttéket 2G millióra lehetne fokozni!).
Az összes alkalmazottak szá1na:
Ebből:
2113
\legyészn1é1nök, orvos, gyógyszerész
178
Kereskedeln~i és ad1ninisztratív alkaln1azott
305
:!'.1unkás
.
. . 1630
A. kifizetett éves munkabér 3 inillió pengő
Az üzen1ok egyévi áramfűgyasztása
100 OOO kwSzénfog~yasztása
.
1200 vagon
~ yon1tatványok nyomdai költsége : .
800 OOO P
Az éves exportforgalo111
3 150 OOO P
tehát a tern1elési érték nem egészen 25%-a

Az 1929-ben kezdődő gazdasági válság Magyarország gazdasági életében 1931-ben éreztette elő
szÖJ hatását Ezt a gyógyszergyártás és külkereskedelem adatai is mutatják

lóe1·ő)

Gyógyszeiek kivitele 1929-1932-ig
l0
16

30

29

14

380
20

300

40

15

49

35

14-9

200

Alkaloidák

q

1000 p
Sze1 ves készít1nények

q

Kész gyógysze1ek,
g;iógy szcrkülönlf;gességek

W
9

Gyóg)' növények

Behozatal

l{iszo1olt készítinények
Szalvarz;á.n készít1nények
8zérn1nok és vakcinák
\Tatta és kötsze1ek
Gyóg) növények

10
40
40
101

8i

120

80

29
61

18

7'1

32

1312

856

\ seámaclatokat bizonyos fenntartással kell
éitékelnünk, mc1t a felsorolt üzemek egy része
nen1 csupán gyógyszer ,;-egyészeti t.c\·-éken:ységet
fejtett ki
A :\Iagp1 Vegyészeti Gyárosok Egyesülete
1928-ban a magyar gyógyszeripar túlnyomó többségét kitm ií 16 üzemről statisztikát készített
[Halmi GJula: Honi Ipar 23 (G), 8 (1930 )]
Ebből idézzük a kö1· etkező adatokat:

22
27

'79

34

9

58

q
1000 p

l 71 7
3142

!48G
3194

1002
2224

~

244
327

222
481

389

1000 p

2428

1i14

900

( 1000

50

1982

Ifi
18

21
4

1000

t5

1981

2
G

1000 p

Szérun1ok és va.J:ccinák ,
12

1989

200

pengőben)

1929

1980

1981

1982

1698
320
229
24

lti56
:142
202
46

2069
8.55
18!

1540
59

117

71

31!

221

168

163

143

1931-ben a belső gyógyszc1fogyasztás 15°1.,-kal,
a kivitel 25(/o-kal, a gyárak termelése pedig
15~~-kal csökkent. -'-\z angol fOntnak az é'; ben
bekinetkezeU értékzuhanása kiviteli \állalatainknak okozott é1 zéken:y veszteséget.
A 1nag;ya1 ipari érdekelt.ségek má1 hossznbb
ideje sürgették a kormányt, hogy az ország területén működő külföldi gyógyszer hizományosokat
ugyanol.yan 1né1tékű fo1gahni adó\-al sújtsa, n1int
a magyar termelőket és nagyke1eskcdőket. Mik01
a kormány 1930-han teljesítette ezt a kérést, a
külföld egy része a magyar gyógyszc1ek bojkott,já\-al fen)·{');i:0tőzött
.Az időszak 111Üszaki ered111én)'Ci közül a kö\:·etkezóket en1lítj_ük 111eg
~Iiután Szent-Györgyi l92i-ben elsiínek
állította elő a C-\itamint paprikából, a Chinoinban az 6 eljCuúsa alapján ineginclult a C-\:ita.rnin
g:yártása. Jlinthogy- azonba11 ez az el.]á1ás - üze1ni
1né1eiekben -- k<~·I éssé 1 olt gazda:.ságos, néhány

l

énel később a gyár rátért a szintetikus gyártásra
A gyár kutatói (:F ö 1 di, Kő ni g, Weisz és
Hoffmann) az 1930~31-es évben fojezik be a
paJJaverin és a Pe11Jarin ipa1i szintézisét Ekkor
kerül forgalo1nba a. g:yár Denialgon nevű, közismert fáj<lalomesillapító készítlllénye
)._ két \-ezető gyár nettó ári4forgalnzának alakulása
1929__:1932 között:
Chinoin
4 300 OOO
4 201 OOO
4 106 OOO
3 504 OOO

1929
1930
1931
1932

Richte1
P
P
P
P

1 514
1 585
1 092
l 610

20i
648
718
:J19

p
p
p
p

Egy 1929-ből fennmaradt Yállalati foljegyzésen
a Richter gyár fönnálló kiilföldi köYetelósei szerepelnek Ebből kitűnik, hogy a gyár összes kö\ eteléseinek 69,5%-a külföldi köYetelós \olt
__:\_ Richter gyár küJke1eskedehni te\·ékcn:ysége,
1nelynek kezdete 1nég az első világhábo1ú éveibe
n3Túlik -vissza (az osztrák piaeon) ebben az idő~
szakban hozza meg gyü1nölesét 1932-bon a vállalat 3 külföldi fiókot és 40 képüseletet tart fönn.
(Legjelentósehbck az 1923~ban létesített londoni
és az 1937-ben alakult bukaresti lcánpállalatok)
1932 éú áruforgalma 1 GlO 319 P, melyből a
külkereskedelmi forgalom 300--350 OOO P-re
tehető. Ez év bcn a gyár 280 n1unkást, 40 i1odai és
műszaki tisztüselőt foglalkoztat, köztük 3 'egyész1nórnököt éR 5 gyóg~ysze1 észt
.1_\z 1929 Ó\i barcelonai világkiállításon a. gyárat
a1anyé1enunel t,üntették ki
.\z 1920-as Ö\ek második felében a Wander Rt.
is komoly fojlődésen megy kercsztül Míg az első
világhábo1ú utáni években tápszerkészítményeken
és gyógycuk01kákon khül csupán néhány galenikum gyártás{ua rendezkedett be, a stabilizáció
utáni években n1á1 kiszerelt készít1nén-yek, ina,jd
alapan;yagok előállítását is szorgahnazza és üzemét ennek megfelelően bő' ítí Ekkm kerülnek
fcngalon1ba olyan, részben nrég ina is népszerű és
közisn1e1 t készítmén:yek, n1int a Ger1nicid, Attin
stb
A Wander 1931 évi mérlege összesen 2 986 343,01
P vagyont mutatott ki. Az alábbiakban a mérleg
néhány tételét a Richter gyár 1931-i mérlegének
megfelelő tételei\ el Yetjük egybe
1931

Wa.nde1

Telkek és gyári épületek
értéke
Gépek és iülsze1elések
Á1 ukészletek
,

Adósok
R-ész\

énytőke

589 422 27

344 164,80

í4 i 8-88,GG
296 034,44
1 1 il 6ó4,38

452 182,83
152 213,10
696 691,26

900 000,-

500 000,-

F cnti szá1nok ne1n alkahnasak a két üzen1 inéreteinek, ,;-ag,yonának, teljesítőképességének összehasonlítására, n1á1 csak azért sern, inclt a 111érlcgben szereplő adatokat n1indenkor fenntartással
kell fógadni _Az 1· olt a célunk csupán, hog:r nagy-ságrendileg érzékeltessük a két gyár fcjli5clését és
volun1enét

. A Magyar Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesületének kiadásában megjelent „Mit termel a
vegyészeti ipa1 ?" e füzet isnrerteti a gyóg,yszervegyészeti üzemek gyártási körét és fontosabb
gyártmán)ait. Ebből idézzük a kö\etkezőket:
Alkaloida Rt. 1931-ben alakult azzal a céllal,
hogy Kabay János eljárása alapján a magyar
mákszalmából különböző ópium-alkaloidákat állítson elő (j-:yártmán:yai: n1orfin-bázis, sósa;,·as 11101fin, kodein, narkotin, papave1in, tehairi Ezen
kÍ\ül: klmofill
D1 Barta E gyógyszerészeti labo1atÓJ ·iunia
Néháns törzskönyvezett lészítn1ónyt állít elő:
Oalc1for s~p , Sedntin syJ
Dr Bayet és T sa iegyészeti gyá.1 a .Ebaga-kenő
csök, P1trgo, l1leonoroton'
Beiersdorf Rt A vállalat német tiíbhol 1931-bcn
létesült G yógy tapaszok. gyóg} cukorkák. koz1netjkai készítmények
(_}hinoin Gyógyszer és -Vegyé.szeti' Terniékek Gyára
Rf ,;-:\_ rná1 en1lítettek0n kí' ül: Ttttokil (nö\ én~y
\ edo szer).
Egger Rt : Diagnosztikai készítn1ónyek: Oholu1nb1 al, Benu1nb1 al, Jl entzunbral ToYábbá: Polybroni ejfervescens
lffedicheniia
llt
Cialeniku1nok
száj vizek,
nö,:ényi- és állati kártc' ők elleni sze.relc íCrtótlenítőszorok stb
Panacea Rt G}ógiszerkülönlegességck: 8ang1nj'ertiri syr, Syronal syr
Alqocratin, }lu)ol;
rovarirtó szerek stb
Pha11naci11 Galeniku1nok, kozn1etiku111ok, bé{.
111unka
Rex Kéniiai Gyá1 Rt : Fino1n\cg:yBzo1elr, inzulin. galenikumok, szappanok stb
Riehtei Vegyészeti Gyái Rt : A már említetteken
kívül: J1 yofort, Glandubolin
Török L,abor l?t : OhiJ~ir1,u1n tannic1t1r1 insipidn1n,
Salol, Ji.l er·vosan syr sth
lVandet és Tsa, Rt : _,\ 111ár e111lítcttek011 kí-vül:
theobroniin tartal111ú készitn1én3;ek

*
:\z 1929-1932-es ó,ek na.g:y Yilággaz<lasúgi 1-álsága :.\iagyar 01 szágot is elér te és hatása a közgazdaság valan1enn:yj ágát s ezen belül a gyógyszeripart is sújtotta Hatását a fejezet elején közölt
külkereskedelmi adatok jól szenüóltetik
A 'álság elsősorban a dolgozó néprétegeket
süjtotta Hatalmas rnérntoket öltött a munkanélküliek száma Említettük már, hogy 1931-hon a
termelés 15%-kal, a belföldi fogyasztás 15%-kal, a
kiütel pedig 25%-kal csökkent ..\. 'álságnak a
gy'óg:yszeriparban is több kisüzc111 esett áldozatul,
a nag)' üzo1nck pedig csökkentették te11nclésüket
A válság egyik tünete ' olt a C'hinoin és Richter
gyárak között létesült kartell-megállapodás az
aether chloratus és aethe1 ad n.arcosini 11azai fo1gal111ának szabál) ozása tá1gyában, 1.·ala111int a Chinoin csatlakozása a nen1zctközi acetilsza.licilsa Y
kartellhez amelynek kö\ etkeáébcn kg-onként
öt pengtsvcl e1nelkeclett az ae:etilszalicilsa\ nag:ybani ára (8.7ü P - 1:1,i(J PJ
_\ szak1nai ,-álság legsúl)·osabli tP1hc a g:yári
1nunkásSág1a nehezedett . \.1nint a ,--álság első
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jelei mutatkoztak, munkáselbocsátásokat, fizetéscsökkentéseket hajtottak \égre .\ Chinoin gyár
\ezetősége 1929-ben lény~gesen leszállította a
szak1nunkások fizetését _:\_ bércsökkentés heti
15-20 P-t tett ki, de volt egy szakmunkás, aki
eddig, heti 70-80 órai munká\al ( !) megkereste
a 60 pengőt, ennek bérét 27 P-vel csökkentették
Az eddigi 100%-os nsáranpi pótlékot 50%-ra
szállították le s nlidőn a munkások egy része erre
a "''asárnapi munkát 1negtagadt.a, ezeket azonnal

elbocsátották A munkások ene általános sztrájkkal válaszoltak Sz6szólóik elmondták a gyár vezetőségének, hogy a munkások 31-35 filléres órabérekből megélni nem tudnak
_A. korabeli szakszervezeti sajtó íg:y en1lékezik
meg erről a bé1sztrájkról: „_A. Chinoin ,,-ezetősége
igyekszik a sztrájk méreteit és jelentőségét kisebbíteni A polgári lapokban olyan munkabéreket
kürtöl világgá, melyek, ha igazak \olnának, senkinek sem jutna eszébe- bér javítást kérni."
F olrtatás kö\ etkezik

A DROGOK NEDVESSÉGTARTALMÁNAK (SÚLYÁNAK) VÁLTOZÁSA
SZABÓ GYULA

1

1

\ drogok beszáradásáról és nedw.sség-folvételéról az elmúlt évek folyamán először e folyóirat
hasábjain (Gyógyszerészet 1900. lL szám !09412 oldalán) számoltam .be J\iint első ilyen t.trgyu
hazai közlemény, még további kísérletre, kiegészítésre szorul .:\_ jelenlegi inunka az előző kiegészítője, és alapul szolgál a drogok támlás közbeni
nedvességtartalom 'áltozásairn, mely llbból adódik, hogy az áruf6leségek a,z időjárás változása,
kö\retke.ztében 1nárcius hótól Rzepternbcr hó végéig
általában beszáradnak, október hótól február hó
Yégéig általában ned\ ességet ·v·esznek fel
B;lőfordulhat olp1n időjárás is, amikor a drogok 1nég október hónapban is to,,ább száradnak,
vag:y· a nyári időszakban beállott esős időben
ned,:·ességet vesznek fel _\._ drogok ned\csségta1tahnának változása. mindenkor a légkör és közelebbről a belső Jégkör relatí,- nedvességét{)l
függően alakul
Szakkörökben az elmúlt években \ita tárgya
\'olt a drogok ned·\esség-felv-étele és beszáradása
;\ vita során elhangzott, hog.)r az egyes drogfólcségck a1nil:ycn arán,yban beszá1adnak_ később
ug:yanann·yi ned\--ességet fel is vesznek Vagy
a 1nagas han1uta1tahnú növónj--ck (llyoscyanii-,
Strainonii folium) nechességfohétele megfelel
hamutartalmuk %-ának, mely az előbbinél 20%,
az utóbbinál J 8% körül van
1960-ban 16 különféle droggal újabb méréseket folytattam, melynek eredménye világos választ ad a drogok ned,esség-folvételérn, és beszáraclására egyaránt A kísérlethez a táblázatban
felsorolt drogokat Yálasztotta1n ki .\ kiválasztásnál szen1 előtt ta1tottan1, hogy 1ninél több
nÖ\'Ón3ri szerv szerepeljen az összeállításban, illetve
ezek lr.özül egyesek laza, szivacsos mások különböző szöveti szer kozetűek legyenek és ne1ri utolsósorban föleg kurrens gyógynöYények .A ki\ álasztott drogok között erősen molyhos, szőrrel dúsan
borítottak is voltak
_'\_ drogok sul;y,;áltozásainak n1érését ol:y módon
végeztem, hogy 1000 g drogot 10-15 cm \astagságú rétegben egész éven át a táblázatban megadott hőmérsékletű és relatív nedvességtartalmú
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helyiségben tartottam és 3ulyúkat a !eltüntetett
valamint a közbeeső hetekben is
táramérlegen n1egmé1tem So1ozatos nedvességfelvétel után, sorozatos beszáradást észleltem Egyegy droggal összesen 36 mérést -V-égeztem. i\ inéréssorozatból a táblázatban 18 oszlop 288 adatát
közlöm, mely adatok %-ban szemléltetik az idő
közönkénti nedvességtartalom változását (A helyiségek légkör ének relatív ned vcsségtartalmá t
hajszálhigrométerrcl, „Polyinetei ., -rel mértem )
A táblázat oszlopaiban megadott nedvcsségértékeket úgy határoztam meg, hogy az OJ\IMl
által talált értékekhez eleinte hozzáadtam; később
levontam a 1nóróscin1 által n1egálla.pított súlygyarapodás, illetve súlyveszteség %-át
A kísédetek során megfigyeltem, hogy a drogok
kisebb csoportja kb 20%-a több nedvesség-felvételt mutat, mint amennyit beszáradt. Ide sm olható a fehér ürömfű, mezei katáng-gyökér, bcngekéreg, orvosi po1notefű, orYosi zsál,ya-lev-él, gyermekláncfű-gyökér stb. E kisebb csoporttal ellentétben a drogok nagy többsége kb 80%-a, többet
veszít a súlyából (beszárad), a nechesség-felvétel
%-a tehát ezeknél a drogoknál alacsonyabb
Ilyenek pl a közönséges ánizs, székíű-\üág; csipkebogyó, édeskömény, beléndek-levél, borókatern1és édesg,yöké1, borRos1ncnta-levél, hársfavirág, \'agy- a táblázatbanncrn szereplő Agriniortiae-,
Equiseti , lliillefolii-, Serpylli-, Thymi heiba, Stranionii-, Uvae ursi .foli11,1n és inég számos drog
A magas hamutartalmú nö\ények (beléndek és
maszlag-lm él) mérésénél azt találtam, hogy a
két drog hamutartalmának csak az 1/6 részét
képes nedvesség formájában felvonni. PL a 20,9%
hamutartalmú beléndek-levél a téli időszakban
2 hónap alatt 3,5% nedvességet vett fel, míg a
beszáradási a.rán:ya J,scYo Yolt :\.z eredmén~yek
azt mutatják, hogy a drogok túlnyomó többsége
norrnális raktározási viszon:yok között - beleértve a télen fütetlen helyiségeket is - huzamosabb idő alatt nem képes a nyári meleg időszak
ban cl\"esztett súlvcsökkenést felvenni
.'\ chogok nedv-~sségtartalom változása.i összefüggést mutatnak a szöveti szerkezettel A dús
időszakokban,

