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1. Bevezetés 

A gabonafélékből készült élelmiszerek táplálkozásban betöltött szerepe vitathatatlan, a 

kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető elemei. Az energiabevitel jelentős része azok könnyen 

emészthető szénhidrátjaiból származik, továbbá a gabonafélék nem emészthető szénhidrátjai 

harmadában járulnak hozzá az élelmi rost bevitelhez, mindezek mellett a fehérjebevitel 

csaknem negyedét biztosítják. Az alapszükségletek mellett egyéb bioaktív összetevői révén 

pedig aktívan segítik az egészségmegőrzést. 

A változó fogyasztói igények, a tudatos táplálkozás terjedése és az egyre jobban feltárt, 

élelmiszerfogyasztással kapcsolatos egészségügyi rendellenességek (pl. allergia, 

intolerancia, érzékenység, stb.) új kihívások elé állítják az élelmiszeripart, így a 

mezőgazdaságot is. Emiatt a közkedvelt és nagy területen termesztett gabonafajok (búza, 

kukorica, árpa, rizs) mellett növekvő szerep jut a kevésbé elterjedt gabonáknak, illetve 

álgabonáknak is. Mivel a gabonatermesztéshez szükséges termőterületek nagysága 

korlátozott, figyelembe véve a biodiverzitást ahelyett, hogy újabb természetes területeket 

alakítanánk mezőgazdasági területekké, arra kell törekedni, hogy a rendelkezésre álló 

források, termények fenntartható felhasználásával, valamint új, megfelelő tápértékkel 

rendelkező növények étrendbe illesztésével elégítsük ki a növekvő mennyiségű és változatos 

minőségű élelmiszerigényt. Az említett kihívások egy részére kedvező alternatívát kínál 

fiatal gabonanövényünk, a tritikálé. 

A tritikálé az első ember által, növényfajok (búza és a rozs) közötti keresztezéssel, 

mesterségesen létrehozott gabonanövény, amely köztermesztésbe került. A keresztezés célja 

a búza és a rozs értékes agronómiai és beltartalmi tulajdonságainak egyesítése volt. Története 

a 19. század második felében kezdődött, ma már több mint 4 millió hektáron termesztik 

világszerte. Magyarország a kezdetektől úttörő szerepet vállalt a tritikálé növény 

létrejöttében, Kiss Árpád magyar botanikus révén az első fajtákat is hazánk adta a világnak. 

Ma Magyarországon mintegy 125 ezer hektár a termőterület, ezzel a világ 10 legjelentősebb 

tritikálé termelő országa közé tartozunk. 

A tritikálé előnye abban rejlik, hogy gyengébb talajminőségű területeken, szélsőséges 

időjárási körülmények mellett is magas terméshozamot adhat, illetve a többi gabonához 
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képest kisebb ráfordítással (műtrágya dózis, csávázószer, növényvédőszer) termeszthető. 

Felhasználása sokáig a takarmányozásra korlátozódott, illetve a megújuló energiatermelés 

alapanyagaként is szerepet játszik. Az elmúlt két évtizedben a tritikálé humán célú 

hasznosításával kapcsolatos kutatások és termékfejlesztések is megindultak számos 

országban pl. Lengyelországban, Ausztráliában és Magyarországon is. Az ehhez kapcsolódó 

ismeretek bővítése, főként a táplálkozás-élettani és a technológiai tulajdonságok vizsgálata, 

a végtermék minőségét befolyásoló tényezők tanulmányozása, továbbá az összetétel és a 

funkció közötti összefüggések megértése azonban szükséges feltétele a további alapanyag és 

termékfejlesztésnek. 
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2. Célkitűzések 

A doktori munkám célja a szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. tritikálé nemesítési 

anyagának komplex jellemzése a humán célra történő hasznosítás szempontjai szerint. Ennek 

megfelelően, a doktori értekezés alapjául szolgáló kutatás célkitűzései a következőképpen 

alakulnak: 

 a feldolgozástechnológiai szempontból fontos szemfizikai és kémiai jellemzők 

megismerése 

 a táplálkozási és technológiai szempontból egyaránt meghatározó makromolekulák 

(szénhidrátok és fehérje) részletes jellemzése 

 a technológiai jellemzők vizsgálata, értékelése reológiai (dagasztási és viszkozitási) 

vizsgálatok és végterméktesztek segítségével 

 a vizsgált jellemzők genetikai és környezeti változékonyságának értékelése 

 az összetételi, táplálkozási, reológiai és végtermék jellemzők összehasonlítása a szülő 

nemzetségek (búza és rozs) egy-egy választott képviselőjének értékeivel 

 a kémiai jellemzők és a technológiai paraméterek közötti összefüggések 

tanulmányozása, a tapasztalt jelenségek értelmezése. 
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3. Irodalmi áttekintés 

Az irodalmi részben a tritikálé növény létrejöttének történetét és genetikai hátterét 

mutatom be, kiegészítve a növénnyel kapcsolatos általános tudnivalókkal. Ezután a humán 

célra történő felhasználhatóságot leginkább befolyásoló paraméterek irodalmi hátterét 

tekintem át. Bemutatom a szemfizikai-, illetve fizikai-kémiai paraméterek alakulását, 

valamint a beltartalmi jellemzőket, kitérve a technológiai tulajdonságokra jelentős hatást 

kifejtő szénhidrát és fehérje komponensek részletes jellemzésére is. Végül a technológiai 

tulajdonságokkal kapcsolatos, eddig rendelkezésre álló eredmények és összefüggések 

bemutatásával zárom a napjainkig összegyűlt tudásanyag összefoglalását. 

 

3.1. A tritikálé növény története és genetikája 

A tritikálé (x Triticosecale Wittmack) az első ember által tudatosan alkotott gabonaféle, 

mely köztermesztésbe került. A neve is tükrözi, hogy a tritikálé a búza (Triticum sp.) és rozs 

(Secale cereale) keresztezéséből (x) származó állandósult jellegű, köztes állapotú nemzetség 

hibrid (1. ábra) (Stace, 1987; Darvey et al., 2000). A tritikálé létrehozásának célja az volt, 

hogy a búza terméspotenciálját és sütőipari minőségét a rozs ellenálló képességével (biotikus 

és abiotikus stressztűrés) egyesítsék, így egy széles körben termeszthető és felhasználható 

növény jöjjön létre (Lángné, 2006; Randhawa et al., 2015). A tetraploid durumbúza (Triticum 

durum) (AABB) vagy hexaploid közönséges búza (Triticum aestivum) (AABBDD) mint 

anya és a diploid rozs (RR), mint apai szülő keresztezésével először a 19. század második 

felében kezdtek el foglalkozni a világ különböző tájain. Az első steril F1 hibridet 1875-ben 

Wilson angol botanikus hozta létre, de az amerikai Carman, a német Rimpau és az ausztrál 

Farrer is dolgoztak búza-rozs keresztezéseken (Kiss, 1968; Radics, 1994; Ammar et al., 

2004). Kezdetben a hibridizációk sikertelenek voltak, ennek többnyire vagy az F1 

nemzedékek sterilitása, vagy a hibridek genetikai instabilitása volt az oka. Így számos 

ploidszintű primer variáns gyakorlati hasznosítására nem került sor, ezek a diploid (AR), 

triploid (ARR vagy ABR), tetraploid (ABRR), pentaploid (ABDRR) és dekaploid 

(AABBDDRRRR) változatok voltak. Hosszútávon a hexaploid (AABBRR) Triticum 

turgidocereale vagy más néven Triticosecale, és az oktoploid (AABBDDRR) Triticale 

rimpaui tritikálé vonalakkal dolgoztak tovább. A sterilitás leküzdése az oktaploid tritikálé és 
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a primer hexaploid tritikálé hibridek keresztezéséből származó F1 nemzedékek hexaploid 

tritikáléval végzett többszöri visszakeresztezésével (mesterséges poliploidizáció) valósult 

meg (2. ábra) (Kiss és Rédei, 1952; Jiang et al., 2010). 

 

1. ábra A búza, a rozs és a tritikálé rendszertani besorolása (Stace, 1987) 

 

Az 1960-as években a kutatók a hexaploid tritikálék előállítására koncentráltak, így jött 

létre a másodlagos (szekunder) hexaploid tritikálé az amerikai Jenkins, Metzger és O’Mara, 

a svéd Muntzing, a lengyel Wolski, a japán Nakajima, az orosz Piszarev, a dél-afrikai Pienaar 

és a spanyol Sanchez-Monge munkássága nyomán (Kiss, 1968; Bona et al., 2014). 

A tritikálé mind a búzától, mind a rozstól örököl géneket. Amíg a búza genom jelentős 

része, 70-90%-a változatlan formában öröklődik, addig a rozs genom kb. 60%-a megváltozik 

vagy elveszik. Az allopoliploidizáció szekvencia kiesést, szekvencia módosulásokat és 
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génexpressziós változásokat eredményez, mely magában hordozza a számos genetikai 

variáció létrejöttének lehetőségét (Kavanagh és Hall, 2015). 

 

 

2. ábra A különböző ploidszintű tritikálék előállítása (Izsáki és Lázár, 2004) 

 

Hazánk a tritikáléval kapcsolatos kutatásokban a múlt század közepén Kiss Árpád 

(1916-2001) kecskeméti munkásságának köszönhetően a világ élvonalába került.  Még 

szakmai körökben is kevésbé ismert, hogy Kiss Árpád állította elő a világ első stabil és 

termékeny fajtáit, a Triticale No.57-et és No.64-et több búza és rozsfajta keresztezéséből, 

melyek 1968-ban nyertek minősítést (Kiss, 1968; Ammar et al., 2004). Az első termesztésre 

alkalmas fajták előállítása után a sikeres nemesítési programok eredményeképp, melyeket a 

Nemzetközi Kukorica és Búza Nemesítési Központ (CIMMYT) és az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) is támogatott, a világ sok 

országában versenyképessé vált a tritikálé. Sajnos, 1969-70-ben a tritikálé nemesítését 

hazánkban leállították, Kiss Árpád kutatási anyagát egy KGST1 döntést követően 

Lengyelország vette át, akik abból, illetve saját anyagaikból számos új fajtát állítottak elő, és 

a nyolcvanas évektől a mai napig uralják Európa tritikálé vetőmagpiacát (Bona és Kiss, 

2002). Az utóbbi évtizedekben a magyar nemesítés ismét fellendült, jelenleg 18 fajta szerepel 

a magyar Szántóföldi Növények Nemzeti fajtajegyzékében, ezek közül 14 magyar 

                                                             
1 Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa: a közép- és kelet-európai szocialista országok gazdasági és 

tudományos együttműködési szervezete volt 1949 és 1991 között 
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nemesítésű (NÉBIH, 2018). A hazai szaporítóterület felén magyar fajtákat használnak, 

melyek közül a Gabonakutató Kft. fajtái 29%-ot adnak, az őszi fajták közül a GK Szemes 1., 

a GK Maros 2., a GK Rege 7. legkeresettebb, míg a GK Idus az egyetlen magyar nemesítésű 

tavaszi tritikálé vetőmag fajta, így a tavaszi tritikálé vetésterületen egyeduralkodó (KSH, 

2018). 

 

3.2.  A tritikálé termőterülete 

A tritikálé termőterülete folyamatosan növekszik, 2017-ben több mint 4,15 millió 

hektáron termesztették. A legjelentősebb termőterületek Európában vannak; Lengyelország, 

Fehéroroszország, Németország, Franciaország, Oroszország és Spanyolország piacvezető 

pozíciója mellett Magyarország a 7. legnagyobb tritikálé termesztő ország a világon 

(FAOSTAT, 2017).  

 

3. ábra A tritikálé és a rozs termőterületének alakulása Magyarországon (1985-2016) 

(FAOSTAT, 2017) 

 

Hazánkban 1989-től kezdve, bő tíz év alatt termőterülete a nulláról indulva, az új évezred 

első éveire elérte a 100 ezer hektárt, ma 90-100 ezer hektár körül stabilizálódik (3. ábra). A 

változás a rozzsal ellentétes tendenciát mutat jelezve, hogy elsősorban a rozs helyett 
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alkalmazzák gyengébb talajminőségű területeken. Az utóbbi évek fokozódó biotikus és 

abiotikus stresszterhelése miatt a búza részleges kiváltására is használják, mivel a tritikálé 

változatos talajminőségű területeken (homoktalajokon, a középkötött csernozjom talajokon, 

barna erdőtalajokon vagy réti talajokon), szélsőséges időjárási körülmények mellett is magas 

terméshozamot adhat, illetve kisebb ráfordítást igényel a szülő nemzetségekhez képest 

(Mergoum és Gomez-Macpherson, 2004; Jansone et al., 2010).  

 A világon betakarított összes termés mennyisége változó, átlagosan 400 ezer tonna 

évente. Az ebből származó termésátlag ~4000 kg/hektár, közel 1 tonnával többet terem, mint 

a rozs (FAOSTAT, 2017). 

 

3.3. A tritikálé felhasználása 

3.3.1. Takarmányozás és egyéb felhasználás 

A tritikálé felhasználása Európában jellemzően a takarmányozásban terjedt el, mivel az 

első fajták beltartalmi és technológiai jellemzői gyengébbek voltak a várt, étkezési búzához 

hasonló minőségtől (Bona et al., 2014). Szemestakarmány formájában használják sertés, 

baromfi (pulyka, liba, kacsa, broiler) és kérődző állatok részére. Különösen a baromfi 

tápokban való alkalamzását vizsgálták, mivel a rozs nem használható ilyen típusú 

takarmányokban magas arabinoxilán (AX) tartalma miatt. A magasabb AX koncentráció a 

béltartalom viszkozitásának növekedését eredményezi, mely az állatok fokozott 

vízfogyasztásához vezet. A tritikálé esetén nem tapasztalták ezt a negatív jelenséget. Más 

takarmányozási kísérletekben azonos mértékű vagy nagyobb súlygyarapodást értek el 

tritikálé takarmánytápok alkalmazásával, mint kukorica, illetve kukorica-szója keverékekkel 

(McGoverin et al., 2011). Ezt elsősorban a tritikáléra jellemző magasabb foszfor 

koncentrációval, a szintén magasabb fehérje emészthetőséggel, illetve a  nagyobb arányú 

fajlagos energiamennyiséggel indokolták. A zöld növényt, mint szálas takarmányt (szilázs, 

széna, szalma)  is alkalmazzák, mind nagyobb területen legeltetik is az állatokat számos 

országban, így hazánkban is (Bóna, 2012). Oroszországban és Ukrajnában kifejezetten 

zöldtakarmányozási célra nagy zöldtömeget adó fajtákat nemesítenek és termesztenek (Izsáki 

és Lázár, 2004; Wrigley és Bushuk, 2017).  

Az utóbbi évtizedekben nagy jelentőséget kapott a bioüzemanyag előállítás, a tritikálé 

kiváló első generációs bioüzemanyag alapanyagnak bizonyult. Ez elsősorban a magas 
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enzimaktivitásának köszönhető, az AAQ (Autoamylolytical Quotients, az autoamilolízist 

jellemző hányados) értéke minden esetben meghaladta a búza jellemző értékeit, mely azt 

mutatja, hogy a keményítő lebontása fermentálható cukorrá igen aktív, egyes fajták esetén 

még a további bontóenzimek hozzáadása is elkerülhető volt. Kísérleti körülmények között, 

egy liter bioetanol előállítási költsége így a tritikálé esetén volt a legalacsonyabb, a búzához 

és a rozshoz viszonyítva is (Demirbas, 2007; McGoverin et al., 2011). 

 

3.3.2. Humán célú felhasználás 

A tritikálét a fejlődő országokban, ahol szélsőséges időjárási körülmények jellemzőek, 

illetve ahol a búza korlátozottan érhető el, kifejezetten élelmiszer célú felhasználásáért 

termesztik már a korai generációk óta.  Indiában és Etiópiában olyan kenyérféleségek (pl. 

tortilla, lepénykenyér) készítésére használják elterjedten, amelyek nem igénylik a kimagasló 

technológiai minőséget (Izsáki és Lázár, 2004). Ausztráliában az 1980-as években tritikálé 

lisztet nemcsak pékipari, de cukrászipari termékek készítésére is alkalmasnak találták 

(Cooper, 1985; Woś és Brzeziński, 2015). Ma már Európában is hozzáférhetőek olyan fajták, 

melyek beltartalmi értékeik (élelmi rost tartalom, fehérje tartalom, ásványi anyag tartalom) 

és sütőipari tulajdonságaik alapján is alkalmasak a humán célú felhasználásra (Dennett et al., 

2013; Fraś et al., 2016). Emelett magas enzimaktivitásának köszönhetően szeszipari (sör, 

desztillált termékek) alapanyagaként is vizsgálták (Munoz-Insa et al., 2016; Biernacka és 

Wardencki, 2012). Magyarországon az ezredforduló után kezdtek el foglalkozni a humán 

célú, elsősorban sütőipari felhasználás lehetőségével, mely munkák azóta is folynak 

elsősorban a szegedi Gabonakutatóban, az MTA ATK martonvásári Mezőgazdasági 

Intézetében illetve Kisvárdán a Nyírségi Kutatóban, valamint a Kruppamag Kft-ben is 

végeznek nemesítést (Bóna és Ács, 2011; Sipos et al., 2012). 

A tritikálé humán célú felhasználásával kapcsolatos ismeretek, ezzel párhuzamosan a 

megjelenő publikációk száma is folyamatosan bővül (Peña, 2004; McGoverin et al., 2011; 

Zhu, 2018). Az összefoglaló tanulmányok megállapítják, hogy a tritikálé jelentős, eddig 

kihasználatlan lehetőséget kínál e téren, mivel az utóbbi évtizedek nemesítői tevékenysége a 

kezdetben gyenge technológiai és beltartalmi tulajdonságokat javította. Ugyanakkor ezek 

tanulmányozása, mely a tényleges felhasználhatóságot megalapozza, kezdetleges 

stádiumban van. Megállapítják azt is, hogy a minősítési rendszer kezdetlegessége, a gyenge 

termelő-ipar-fogyasztó lánc, illetve a megfelelő szakmai támogatás hiánya elterjedésének 
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gátja lehet. A helyzet a modern tritikáléval kapcsolatos ismeretek bővítésével javítható lenne 

(Fohner és Sierra, 2004). 

A tritikálé felhasználhatóságát Peña (2004) szerint több tényező együttesen befolyásolja 

és határozza meg: 

 szemfizikai jellemzők: méret, alak és szerkezet 

 őrlési tulajdonságok 

 α-amiláz enzimaktivitás 

 beltartalmi összetétel (fehérje és szénhidrát tulajdonságok) 

 technológiai jellemzők 

 
A következőkben  a tritikálé meghatározó tulajdonságaival kapcsolatos, eddig rendelkezésre 

álló ismereteket mutatom be. 

 

3.4. A tritikálé felhasználhatóságát befolyásoló tulajdonságok jellemzése 

3.4.1. A tritikálé növény és szemtermésének jellemzése  

A tritikálé alaktanilag a búza és a rozs között átmenetet képez. A növénymagasság a 

korai tritikálé akár 170 cm-es magasságához képest jelentősen csökkent, ma már átlagosan 

115 cm, magasabb, mint a búza, de a rozsnál alacsonyabb (Kiss, 1968).  

 

 

4. ábra A tritikálé (X Triticosecale Wittmack) növény, kalásza és szemtermése 

fajta: GK Szemes (saját fotó) 
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Kalásza nagynak számít, 10-15 cm hosszú, elkeskenyedő, oldalról nézve a rozshoz, 

elölről nézve pedig a búzához hasonlít, benne 25-30 kalászka található. A szem színe és 

alakja sokkal inkább a búzáéhoz hasonló, a külső pelyva hosszú szálkát hord. A szem külső 

jellemzői jelentősen megváltoztak a sok évtizedes nemesítés során. A kezdeti rozshoz 

hasonló, ráncos, telítetlen szemek helyett a mai modern tritikálét már a búzához hasonlóan 

nagy, 7-8 mm hosszú, telt, mérsékelten ráncos szemtermés jellemzi (Radics, 1994; Kavanagh 

és Hall, 2015). Alaktani jellemzői a 4. ábrán figyelhetők meg. 

A tritikálé szem morfológiája megegyezik a gabonaszemek általános szemfelépítésével, 

három jól elkülöníthető részre osztható fel: a tápanyag tartalékoló magbelsőre (80%), a védő 

feladatokat ellátó héjra (15%) és későbbi növekedésért felelős csírára (5%) (5. ábra).  

5. ábra A gabonaszem morfológiai egységei (Barron et al., 2007) 

 

A héjat különböző rétegek építik fel. Kívül található a termésfal (perikarpium), amelynek 

legkülső rétege a kutikula borítású epidermisz. A termésfal középső részét, a mezokarpiumot 

több sejtsor képezi. A termésfal külső rétege az endokarpium, amely hosszanti-, vagy 

harántsejtekből és tömlősejtekből áll. A termésfal belső rétege a maghártya. A maghártyát 

két egymásra ferdén rétegződő sejtsor adja. A magbelső két különböző részből áll, az egyik 

az aleuron és szub-aleuron rétegek, melyek a malmi feldolgozás során a korpába kerülnek. 

A másik egység az egész mag legnagyobb részét alkotó endospermium, liszttest (Khan és 

Shewry, 2009). 

A szemek agrofizikai jellemzői meghatározzák az agronómiai minőséget és előrevetítik 

a felhasználhatóságot. A kezdeti genotípusokhoz viszonyítva jelentős javulás figyelhető meg 
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a tritikálé szemfizikai jellemzőin (I. táblázat) (Randhawa et al., 2015). Aguirre et al. (2002), 

60-72 kg/hl értékeket mértek tritikálé hektolitertömegnek, míg Pattison és Trethowan (2013) 

magasabb, 65 és 78 kg/hl közötti értékeket publikált, hasonlóan a szülő nemzetségek 

értékeihez. A búza esetén az élelmezési célú felhasználás követelménye a legalább 74 kg/hl-

es hektolitertömeg (MSZ 6383:2017), tehát ma már léteznek olyan tritikálé genotípusok is, 

melyek megfelelnek ennek a követelménynek is.  Az ezerszemtömeg értékek 27-62 g 

értékeket mutatnak, hasonlóan a búzához (Rakha et al., 2011; Dennett és Trethowan, 2013). 

A szem tömege és a mérete nemcsak a lisztkihozatal szempontjából fontos, hanem 

kapcsolatba hozható a beltartalmi-, így a végtermék minőséggel is (Randhawa et al., 2015).  

 

I. táblázat A tritikálé hektolitertömeg, ezerszemtömeg, szemkeménység és szemátmérő 

értékei 

 Búza Tritikálé Rozs Hivatkozás 

Hektolitertömeg (kg/hl) 68-79 60-78 63-72 1,5 

Ezerszemtömeg (g) 32-63 27-62 28-35 3,5,6 

Szemkeménység (-) 15-81 9-84 5-60 2,4,5,6 

(1: Aguirre et al., 2002; 2: Li et al., 2006; 3: Rakha et al., 2011; 4: Dennett és Trethowan, 

2013; 5: Pattison és Trethowan, 2013; 6: Randhawa et al., 2015) 

 

A korai hexaploid tritikálékat nagyon puha szemstruktúrával jellemezték, mely 

kedvezőtlen volt a malomipari feldolgozás (nehéz őrölhetőség) miatt. Ezért elkezdték a 

keményszemű genotípusok szelektálását. Később felfedezték az R genomban a Sin lókuszt, 

melyen a szekaloindolin a gént, mint a tritikálé szemkeménységét legnagyobb mértékben 

befolyásoló gént azonosították. Így a továbbiakban ezt a gént hordozó genotípusokat 

részesítették előnyben. Másik lehetőségként a nagyon kemény szemstruktúrájú durumbúza 

génállományának bevonását alkalmazták. Ezek a megoldások széles genetikai 

változékonyságot eredményeztek, 9 és 84 közötti keménység értékek találhatóak a 

publikációkban, vagyis a modern hexaploid tritikálék között találhatunk puha, mérsékelten 

puha és kemény szemstruktúrákat is (Li et al., 2006; Dennett és Trethowan, 2013; Randhawa 

et al., 2015). Ezek az eredmények is mutatják, hogy a mai modern tritikálé szemek már a 

búzához hasonlóan nagyobb méretűek, egyenletesen telítettek. Mindez minőségi javulást, és 
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a felhasználhatóság körének bővülését eredményezi, kielégítve több ágazat követelményeit 

is. 

 

3.4.2. Őrlési tulajdonságok 

A gabonaszem őrlése során a hatékonyság, a lisztkihozatal, vagyis hogy mennyi és 

milyen minőségű liszt állítható elő adott technológiával, alapvető szempont a malmok 

számára. A lisztkihozatalt a szemfizikai jellemzők közül elsősorban a szem szerkezete, 

fizikai jellemzői (pl. szemkeménység, ezerszemtömeg) határozza meg, ez befolyásolja a 

nyíróerő nagyságát, mely a héj rész magbelsőről való leválasztásához szükséges. Az őrlés 

előtti kondícionálás, nedvesítés célja, hogy a héj megfelelő fokú eltávolítása (cél 

hamutartalom elérése) mellett maximális legyen a lisztkihozatal. Ezen felül, az őrlő 

berendezés beállításai is alapvetően befolyásolják a lisztkinyerés mértékét (Dennett és 

Trethowan, 2013). A II. táblázatban a Magyar Élelmiszerkönyv 2-201 számú irányelvében 

rögzített különböző liszttípusok hamu értékei láthatóak, a búza és a rozs esetén. A tritikálé 

malomipari termékeire jelenleg még nincs élelmiszerkönyvi előírás, így általánosan a búza 

és a rozs irányelv követelményeit használják a tritikálé malomipari feldolgozása során (Ács, 

2016). 

 

II. táblázat A búza és a rozs malomipari termékeinek hamutartalmára vonatkozó értékek 

(Magyar Élelmiszerkönyv 2-201 számú irányelv, 2014) 

Búza Rozs 

Termék Hamu % Termék Hamu %  

Búzafinomliszt (BL55) max. 0,60 Fehér rozsliszt (RL 60) max. 0,65 

Búzakenyérliszt (BL80) 0,61-0,88 Világos rozsliszt (RL 90) 0,66-0,98 

Búzakenyérliszt félfehér (BL 112) 0,89-1,18 Sötét rozsliszt (RL 125) 0,99-1,35 

Teljes kiőrlésű búzaliszt (BTKL) 1,5-2,2 Teljes kiőrlésű rozsliszt (RTKL) min. 1,30 

 

Az előző fejezetben említett kezdeti puha szemstruktúra, valamint a ráncos, részlegesen 

telített szemek alacsonyabb lisztkihozatalt eredményeztek, mely hozzájárult ahhoz, hogy 
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kezdetben az élelmiszeripari felhasználás jelentősége csekély maradt (Amaya et al., 1986; 

Darvey et al., 2000). A tanulmányok különböző nedvesítési százalékokat (13-16,5%) 

alkalmaztak tritikálé esetén, illetve az alkalmazott őrlési és lisztszeparálási technikák is 

eltérők voltak (Macri et al., 1986; Serna-Saldivar et al., 2004). Dennett és Trethowan (2013) 

különböző szemkeménységű ausztrál fajtákon vizsgálták a különböző mértékű kondícionálás 

(11-15 %) hatását a lisztkihozatalra, illetve mérték az őrlemények hamu és fehérjetartalom 

változását is. Eredményeik szerint a tritikálé lisztkihozatala 43 és 73 % között változott, ami 

átlagosan 7-10%-kal kevesebb, mint a búzáé. Az alacsonyabb nedvesség százalékok 

kedvezően hatottak a lisztkihozatalra. Azt is megállapították, hogy az átmeneti 

szemstruktúrával rendelkező fajták nagyobb lisztkihozatalt mutattak. Megfigyelték továbbá, 

hogy a tritikálé lisztek hamutartalma meghaladta az azonos típusú búzalisztek hamutartalmát, 

hasonló eredményeket mutattak, mint a rozslisztek (Dennett és Trethowan, 2013). Fraś et al. 

(2016) szintén kissé magasabb 0,7-1,1% hamutartalmat mért tritikálé fehér lisztben. Posner 

(2000) azt állapította meg, hogy nagyobb szemkeménység esetén érdemes növelni a 

kondícionálási időt is. Ezek alapján az is megállapítható, hogy a tritikálé a búzától részben 

eltérő őrléstechnológiát igényel, az őrlésre ipari körülmények között inkább rozsmalom 

alkalmazható (Lásztity, 2007; Dennett és Trethowan, 2013; Woś és Brzeziński, 2015). 

Továbbá, a búzaliszttel szemben támasztott követelmények használata helyett érdemes 

megfontolni a rozsra vonatkozó irányelvek figyelembe vételét a tritikálé malomipari 

termékeire vonatkozó élelmiszerkönyvi fejezet megalkotásakor (Ács, 2016). 

 

3.4.3. Enzimaktivitás és viszkozitás 

Általánosan a gabonafélék szemtermését nyugvó állapotban kis vízaktivitás, alacsony 

nedvességtartalom (<15%) és enzimaktivitás (amilázok (α,β), lipáz, fitáz, peroxidázok, 

katalázok) jellemzi. A nedvességtartalom emelkedése megindíthatja a csírázást, ami együtt 

jár a csíranövény kezdeti fejlődéséhez tápanyagot biztosító enzimes folyamatok 

intenzitásának növekedésével. Az átlagosnál nagyobb enzimaktivitás és az ezt eredményező 

idő előtti, aratást megelőző csírázás elsősorban a csapadékos időjárási körülmények 

következménye. Az egyik legjellemzőbb és vizsgálati módszerekkel is jól követhető 

folyamat az amilázok által katalizált keményítő hidrolízis. A hidrolizált, kisebb méretű 

keményítőláncok viszkozitása megváltozik, és a bontott keményítő a végtermék minőségét 
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is jelentősen befolyásolja. A változás hatása ejtőtestes (esésszámmérő) vagy rotációs 

(amilográf, RVA (Rapid Visco Analyser)) elven működő műszerekkel mérhető (Lorenz és 

Welsh, 1976; Peña, 2004).  

Már a korai fajták vizsgálatánál is azt tapasztalták, hogy a tritikálé α-amiláz enzim 

aktivitása magas lehet, mivel az esésszám mérési eredmények igen alacsonyak voltak (<180 

s), mind a búzához, mind a rozshoz viszonyítva is. Az élelmezési célra szánt búza esetében 

a hazai szabályozás szerint 220 és 300 s között van az optimális esésszám (MSZ 6383:2017), 

mely összhangban van a szakirodalomban rögzített értékekkel. Ebből arra következtettek, 

hogy a tritikálé hajlamosabb betakarítás előtt csírázásnak indulni, főleg az úgynevezett késői 

érésű α-amilázoknak (LMA-late maturity amylase) köszönhetően, és ez nehezítheti az 

élelmiszeripari felhasználását (Trethowan et al., 1994; Peña, 2004). Ugyanakkor azt is 

megállapították, hogy a magas enzimaktivitás ellenére látható csírázás nem indult meg, 

illetve a genetikai változatosság is jelentős (Oettler és Mares, 1991; Sodkiewicz, 1999). Ezért 

Dennett et al. (2013) azt is vizsgálták, hogy milyen összefüggés van a tritikáléban mérhető 

α-amiláz enzimaktivitás és az esésszám értékek között. Azt tapasztalták, hogy az összefüggés 

messze nem olyan szoros, mint búzánál, vagyis az alacsony esésszám nem feltétlenül jelez 

magas enzimaktivitást. Ennek pontos háttere még nem feltárt, másrészről egyéb enzimhatást, 

illetve a keményítőtulajdonságok hatását is okként sejtik (Dennett et al., 2013). Ezt 

figyelembe véve szelektáltak később magasabb esésszámú genotípusokat is, illetve a 

markerszelekciót alkalmazva a korai csírázással szembeni toleranciát biztosító gén 

(Viviparous gén (Vp1)) bevitele is megtörtént (De Laethauwer et al., 2009). Ennek 

köszönhetően a mai modern tritikálé esésszámai is közelebb kerültek a búzánál megszokott 

értékekhez (62-322 s) (McGoverin et al., 2011; Dennett et al., 2013; Fraś et al., 2016). A 

magas enzimaktivitás ugyanakkor előnyös például a malátázás során, a sörgyártásban 

kihasználható, mint azt már korábban említettem (3.3.2. fejezet) (Munoz-Insa et al., 2016; 

Biernacka és Wardencki, 2012). 

 

3.4.4. A tritikálé szemtermésének összetétele 

3.4.4.1. Makrokomponens összetétel 

A tritikálé átlagos makrokomponens összetételét, illetve ezek tartományát a III. táblázat 

tartalmazza. Megállapítható, hogy beltartalmi értékeit tekintve a tritikálé a búza és a rozs 
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közötti átmenetet képvisel, és a szülő nemzetségekhez hasonló változékonysággal 

rendelkezik. A szárazanyag legjelentősebb részét a fehérje és a szénhidrátok adják. A 

fehérjetartalom 9 és 16% között változik, hasonlóan a búzához és a rozshoz (Heger és 

Eggum, 1991; Fraś et al., 2016). A korai, telítetlen, ráncos szemű tritikálékra jellemző volt 

az ennél magasabb, akár 20% feletti fehérjetartalom is (McGoverin et al., 2011).  

 

III. táblázat A tritikálé, és a szülő nemzetségek, a búza és a rozs átlagos makrokomponens 

összetétele  

 Búza Tritikálé Rozs Hivatkozás 

Szénhidrátok     

Keményítő (sz.a. %) 54-70 53-67 54-65 1,3,4,5,7 

Élelmi rost (sz.a. %) 10-12 10-16 16-21 1,2,3,5,6,7 

Cukrok (sz.a. %) 2,6-3,3 3,7-6,6 3,2-5,0 1,3,4 

Nyersfehérje (sz.a. %) 10-17 9-16 10-16 1,3,4,5,6 

Nyerszsír (sz.a. %) 1,6-2,2 1,1-2,4 1,8-2,5 4,3,6 

Hamu (sz.a. %) 1,3-2,0 1,4-2,9 1,4-2,1 1,3,6 

(1: Peña, 2004; 2: Cyran és Łapiński, 2006; 3: McGoverin et al., 2011; 4: Rakha et al., 2011; 

5: Dennett et al., 2013; 6: Fraś et al., 2016; 7: Zhu, 2018) 

 

Az összes szénhidrát tartalom 67-81% a tritikáléban, ennek legjelentősebb része 

(~80%-a) keményítő, a nem keményítő jellegű poliszacharidok (élelmi rostok) aránya ~20%, 

továbbá ~1% egyszerű cukrokat is tartalmaz. A tritikálé keményítő tartalomban inkább a 

rozshoz hasonlít, átlagos élelmi rost tartalma a búza és a rozs között van, az egyszerű cukrok 

mennyisége magasabb, mint a búzában, illetve a legtöbb esetben a rozshoz képest is (Rakha 

et al., 2011; Zhu, 2018). A nyerszsír kis mennyiségben van jelen (1,1-2,4%), mely érték 

hasonló vagy alacsonyabb, mint a szülő nemzetségekben. A hamutartalom 1,4-2,9% között 

változik, a búzához és a rozshoz hasonló vagy azoknál kissé magasabb (Peña, 2004; Rakha 

et al., 2011; Zhu, 2018). A genotípusos változatosság mellett a környezet (termőhely, évjárat, 

agrotechnika) hatása az agronómiai és a beltartalmi paraméterekre is jelentős, ez azonban 

még kevésbé vizsgált tritikálé esetében (McGoverin et al., 2011). 
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3.4.4.2. A tritikálé fehérjéinek jellemzése 

A fehérjék mennyisége és minősége alapvetően meghatározza a gabona alapanyagok 

táplálkozási és technológiai értékét. Magyarországon az átlagos napi fehérjebevitel negyedét 

biztosítják a különböző gabonák (Sarkadi-Nagy et al., 2012). A búza esetében – így a tritikálé 

esetében is – a fehérjékből hidratáció és energiabevitel (dagasztás) során kialakuló 

sikérhálózat befolyásolja többek között a tészta erősségét, nyújthatóságát és stabilitását, 

valamint a gázvisszatartás révén hatással van a végtermék tulajdonságaira is (Eliasson, 

1993). 

 

3.4.4.2.1. Aminosav összetétel 

A tritikálé fehérje biológiai értéke valamivel magasabb a búza fehérjénél, elsősorban a 

limitáló lizin kissé magasabb mennyisége miatt (Heger és Eggum, 1991). A tritikálé 

esszenciális aminosav tartalmát a búzához és a rozshoz viszonyítva a IV. táblázat mutatja.  

 

IV. táblázat  Esszenciális aminosav tartalom tritikáléban, búzában és rozsban (Varughese 

et al., 1996; Lorenz, 2003; Peña, 2004) 

Aminosav 

(g/100g fehérje) 
Búza Tritikálé Rozs 

Valin 3,6-4,6 4,4-4,9 4,7-5,1 

Leucin 6,5-7,2 6,0-7,6 6,4-7,7 

Izoleucin 3,4-3,7 3,3-3,9 3,7-3,8 

Threonin 2,8-3,2 3,0-3,5 2,8-4,0 

Fenilalanin 4,4-4,8 3,9-4,9 3,3-4,7 

Triptofán 1,1-1,2 1,2  

Metionin 1,3-1,9 1,3-1,9 1,3-1,4 

Lizin 2,7-3,4 3,1-4,0 3,8-4,0 

Hisztidin 2,3-2,5 2,2-2,5 2,7 
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A tritikálé átlagos lizin tartalma 3,1-4,0 g/100 g fehérje, ami inkább a rozshoz hasonlít, 

egyes genotípusokban a búzához viszonyítva magasabb értékeket is mértek (Varughese et 

al., 1996; Lorenz, 2003; Peña, 2004). Különösen igaz volt ez a korai, telítetlen, ráncos szemű 

tritikálékra, de a későbbi telt szemű fajtákban, a csökkent fehérjetartalom mellett is jellemző 

maradt a magasabb lizin koncentráció, ám ez a mennyiség mind a takarmányozás, mind a 

humán felhasználás során továbbra is limitálónak számít (Heger és Eggum, 1991; McGoverin 

et al., 2011). A többi esszenciális aminosav tekintetében is nagy genotípusos változatosság 

figyelhető meg. A tritikálé általában is a búza és a rozs közötti értékeket vesz fel a legtöbb 

esetben, de számottevő különbség nem azonosítható (Varughese et al., 1996; Lorenz, 2003; 

Peña, 2004). 

 

3.4.4.2.2. Fehérje összetétel 

A gabonaszemben sokféle fehérje található, melyek csoportosítása többféle szempont 

szerint (pl. oldhatóság, morfológia, biológiai funkció vagy kémiai összetétel) lehetséges. A 

gabonafehérjék legrégebbi csoportosítása az Osborne-féle oldhatóság szerinti frakcionálás 

alapján történik, mely szerint megkülönböztetünk vízoldható albuminokat, só oldható 

globulinokat, alkohol oldható prolaminokat, sav-, illetve lúg oldható glutelineket, híg savban 

oldódó hisztonokat és közönséges oldószerben oldhatatlan szkleroproteineket (Wieser et al., 

2006). A búzaszem átlagosan 9-15% albumint, 6-7% globulint, 33-45% prolamint és 40-46% 

glutelint, a rozsszem 10-44% albumint, 10-19% globulint, 21-42% prolamint és 25-40% 

glutelint tartalmaz. Mindkét gabona esetében az endosperm prolamin és glutelin 

tartalékfehérje frakciói alkotják a szem fehérjetartalmának 70-85%-át, a tartalékfehérjék 

mennyisége az összes fehérjetartalomhoz képest a búza esetében magasabb (Eliasson, 1993). 

Tritikáléban a fehérje frakcióinak eloszlása a következőképpen alakul: 38-45,5% albumin, 

19,7-30,2% globulin, 11,4-26,1% prolamin és 6,8-9,6% glutelin (Zhu, 2018). 

A fehérjék funkciójuk szerinti csoportosítása elhelyezkedésükhöz is kapcsolható, pl. a 

csírában főként bioaktív komponensek (pl. enzimek), az endospermben pedig 

tartalékfehérjék találhatóak, a héjban és a héjközeli frakciókban a membránfehérjék 

mennyisége is jelentős (Khan és Shewry, 2009). A technológiai minőség szempontjából a 

tartalékfehérjékhez tartozó sikérképző fehérjéknek van a legnagyobb jelentősége, így azok 

mennyiségi és minőségi összetétele fontos jellemző. A sikérfehérje komplexet prolamin és 
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glutelin fehérjék alkotják. A búza prolaminjait gliadinoknak, a glutelinjeit pedig 

glutenineknek nevezzük. A rozs prolamin frakcióját szekalinnak, a glutelinjeit szekalininnek 

nevezik (Alais és Linden, 1991; Eliasson, 1993). A prolaminok kéntartalmuk alapján tovább 

csoportosíthatók, megkülönböztetünk kénben szegény, kénben gazdag prolaminokat 

valamint nagy molekulatömegű prolaminokat (6. ábra) (Shewry et al., 1999; Mickowska et 

al., 2012).  

 

6. ábra A prolaminok molekuláris csoportosítása a búza és a rozs esetén 

 

A prolaminokat poliakrilamid gélen (PAGE) mutatott elektroforetikus mobilitásuk 

alapján csoportosítják. Megkülönböztetnek ω (legkisebb mobilitású), γ (közepes mobilitású), 

és α/β (nagy mobilitású) frakciókat. A glutelinek pedig látszólagos méretük alapján az alábbi 

csoportokba sorolhatók: nagy molekulasúlyú HMW-glutenin, valamint HMW-szekalin 

alegységekre és kis molekulasúlyú LMW-glutenin alegységekre (Wieser et al., 2006; 

Koehler és Wieser, 2013). A tritikálé búza és rozs prolamin és glutelin fehérje frakciókat is 

tartalmaz, ezeket szekaloglutenin fehérjéknek is szokták nevezni (Boleslaw és Nowak, 

2009). A búza sikér minőségét leginkább befolyásoló gliadin és glutenin fehérjéket kódoló 

gének 50%-ban a D genomhoz, azon belül is az 1D (Glu-D1) kromoszómához köthetők, tehát 

tritikáléban a rozzsal való keresztezés során a D-R genom cseréje fontos gének elvesztésével 

járt együtt (Pfeiffer et al., 1996; Lukaszewski, 1998). Így a szekalogluteninek az 1A és 1B 

kromoszóma HMW gluteninjeiből, az 1R kromoszóma HMW szekalinjaiból, az 1A és 1B 
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kromoszómák LMW gluteninjeiből, valamint a 2R kromoszóma 75K γ-szekalinjaiból 

tevődnek össze (Ács, 2016). 

A nemesítés során igyekeztek a nagyobb sikértartalommal és kedvezőbb sikérfehérje 

összetétellel rendelkező genotípusok szelekciójával a tritikálé sütőipari minőségében javulást 

elérni. Az utóbbi évtizedekben az 1D kromoszóma minőséget befolyásoló legfontosabb 

génjeit tartalmazó vonalak visszakeresztezésével (1R.1D transzlokáció), így a sikérfehérjéket 

kódoló egyes gének visszajuttatásával a minőséget tudatosan próbálják javítani. Ebben a 

tekintetben a legjelentősebb gének a következők: Glu-A1 (HMW alegység 2), Glu-B1 

(HMW alegység 7+26 és 7+19, LMW alegység 2 és LMW alegység 13+16), Glu-D1 (HMW 

alegység 5+10), Glu-D3, Gli-D1 és Gli-D2 lókusz) (Peña, 2004; Tohver et al., 2005; 

Martinek et al., 2008). A hagyományos növénynemesítés eszközei (megfelelő minőségű 

szülő fajták) mellett a genetikai transzlokáció alkalmazása alternatív megoldást jelenthet a 

tritikálé technológiai minőségének javítására (Pattison és Trethowan, 2013). 

 

3.4.4.3. A tritikálé szénhidrátjainak részletes jellemzése 

3.4.4.3.1. Egyszerű cukrok 

A gabonákban az oligo-, di- és monoszacharidok kis mennyiségben, 1-6%-ban találhatók 

meg. Gyakorlati fontosságuk, hogy a tésztakészítés során az élesztőműködés fontos 

szubsztrátjai, illetve mennyiségük a termékek színére és ízére is hatással van (Salgó, 2001). 

Tritikáléban magasabb egyszerű cukor koncentrációkat írtak le a szülő növényekhez 

viszonyítva, Peña (2004) 3,7-7,6% értékeket mért tritikáléban. A magasabb szabad cukor 

arányokat a keményítő nagyobb arányú bontottságával magyarázzák, mely a korábban 

említett fokozott enzimaktivitásnak tulajdonítható (Peña, 2004). Rakha et al. (2011) a glükóz 

mellett a diszacharidok közül a maltózt és szacharózt találták legjelentősebbnek. Ez 

befolyásolhatja a végtermék organoleptikus tulajdonságait (szín, íz). 

 

3.4.4.3.2. Keményítő 

A keményítő növényi tartaléktápanyag, amely közvetett energiaforrásként szolgál a 

növény számára a csírázáshoz, a magbelsőben raktározódik (Khan és Shewry, 2009). Kémiai 

szempontból homopolimer, α-D-glükóz egységekből épül fel két polimer keverékeként. Az 

amilóz 102-103 glükóz egységből α-1,4-glikozidos kötésekkel kapcsolódó lineáris molekula, 
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míg az amilopektin molekula elágazó, α-1,4-glikozidos kötésekkel kapcsolódik a 10-40 

glükóz egység, az elágazásoknál α-1,6-glikozidos kötések találhatók. Az amilózláncot 

helikális szerkezet jellemzi, míg az amilopektinek és a helikális struktúráról leágazó újabb 

hélixek kristályos lamellákat hoznak létre. Ezek a kristályos és amorf rétegek együttesen 

alkotják a keményítő szemcsék szerkezetét (Hucl és Chibbar, 1996). A Poaceae osztályba 

tartozó gabonafélék egyediek, mert keményítőszemcséik három mérettartományba 

sorolhatók: nagy A-típusú (>15 μm), kicsi B-típusú (<15 μm) és nagyon kicsi  C-típusú 

(<5µm) keményítő szemcséket különböztethetünk meg (7. ábra) (Dengate és Meredith, 

1984; Bechtel et al., 1990).   

 

7. ábra A keményítőszerkezet hierarchikus szintjei a gabonaszemben 

(Gous et al., 2015) 

 

Az irodalomban átlagosan 20,8-26,4% amilóz tartalom tartományt írnak le a vizsgált 

tritikálé minták esetén (Burešová et al., 2010; Sharma et al., 2002; Ao és Jane, 2007; 

Makowska et al., 2014). Ugyanakkor Dennett et al. (2009) nagyobb mintaszámmal végzett 

kísérletekben 12,8 és 35,1% közötti amilóz értékeket mértek. A búza és a rozs fajták is 

hasonló amilóz aránnyal jellemezhetők. Kimutatták, hogy a keményítő tartalomhoz 

hasonlóan az amilóz tartalom is függ a fajtától és az időjárási körülményektől. Megfigyelték 
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például, hogy abiotikus stressz hatására fokozódik a keményítő szintázok termelődése és 

növekszik az amilóz tartalom. Az eredmények alapján megállapítható, hogy keményítő 

összetételben jelentős különbség nincs a három gabonafaj között (Burešová et al., 2010; Zhu, 

2018). 

A keményítőszemcsék eloszlásának vizsgálata során megállapították, hogy a búzában az 

A-típusú szemcsék aránya 3-17%, míg tritikáléban ugyanez nagyobb, 36-45% között változik 

(Verwimp et al., 2004; Naguleswaran et al., 2012). Ezen jellemzőket vizsgálták rozsban is, 

és úgy találták, hogy a nagyobb méretű, A-típusú szemcsék aránya akár 75-80% is lehet, 

tehát a tritikálé a búza és a rozs közötti keményítő szemcseméret eloszlással rendelkezik. 

Szintén az A típusú szemcsék nagyobb arányát írták le más tanulmányok is tritikáléban, 

melynek okát a búza D genom kiesésével indokolták (Ao és Jane, 2007; Makowska et al., 

2014; Cornejo-Ramirez et al., 2015). Li et al. (2011) azt is megállapították, hogy a különböző 

méretű szemcsék a virágzás után a szemfejlődés korai szakaszában egyszerre jelennek meg 

a tritikálé endospermben, nem pedig méret szerint, mint ahogy az a búzánál történik. 

A keményítő fizikai-kémiai tulajdonságait a keményítőt felépítő amilóz és amilopektin 

aránya befolyásolja, ezenkívül a keményítőszemcsék tulajdonságai (méret, alak) is hatással 

vannak a liszt technológiai jellemzőire és hozzájárulnak a tápláléknak szánt végtermék 

minőségi és állományjellemzőinek kialakításához is. Befolyásolják többek között az 

oldhatóságot, a liszt-víz rendszer (tészta) viszkozitását, a kialakuló gélminőséget, a 

gélesedési hőmérsékletet, és végső soron a végtermék szerkezeti stabilitását is. A 

keményítőszemcsék a dagasztás és tészta kialakulás során a fehérje térháló közötti részeket 

töltik ki. A hidratáció során jelentős vízfelvételre és megtartásra képesek. A sütés során a 

gélesedési tulajdonságuknak köszönhetően növelik a mátrix viszkozitását, ezzel segítve a 

gázvisszatartást (Yasunaga et al., 1968). A keményítő fontos szerepet tölt be a termék 

állagstabilizálásában is. A sütés utáni hűlési szakaszban játszódik le a retrogradáció, az 

amilóz és az amilopektin molekulák gélesedése is végbemegy. Az amilopektin molekulák 

újrarendeződésének hatására kialakult gél képes szerkezetét napokig megtartva a kenyér 

bélzet állagának stabilizálására (Miles et al., 1985). 

Táplálkozás szempontjából a gabonák keményítőtartalma alapvető energiaforrás, 

Magyarországon a napi energiabevitel mintegy fele gabonafélékből származik (Sarkadi-

Nagy et al., 2012). Az élelmiszerhiánnyal küzdő elmaradott és fejlődő országokban kiemelt 
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szerep jut a hagyományosan magas energiabevitelt biztosító gabonáknak az alapellátás 

biztosítása és javítása érdekében. Ezzel ellentétben a fejlett országokban jellemző a túlzott 

energiabevitel, ami a kevésbé aktív életformával társulva elhízáshoz és egyéb táplálkozással 

összefüggő rendellenességek gyakoriságának növekedéséhez vezet. Ezen régiókban a 

kalóriabevitel optimalizálása, és táplálkozás-élettani szempontból előnyösebb gabonák 

használata került előtérbe (Ohtani et al., 2014; Chibbar et al., 2016). A humán táplálkozás 

szempontjából a magasabb amilóz/amilopektin arány, valamint a nagyobb szemcseméret 

előnyösebb, mert a keményítő lassabb emésztését és egyenletesebb glükózfelszívódást tesz 

lehetővé. Mindez az inzulintermelést is kíméli, a glikémiás index is kedvezőbbé válik. Az 

alacsony amilóz/amilopektin arány előnyös a takarmányozásban, mert a nagyobb 

mennyiségű amilopektin lánc gyorsabban emészthető, ezáltal az állat hamarabb lesz éhes, az 

állat többet eszik, ezzel gyorsul a súlygyarapodás (Copeland et al., 2009). 

 

3.4.4.3.3. Élelmi rostok 

Élelmi rost minden olyan, legalább három monomeregységgel rendelkező szénhidrát-

polimer, melyet a humán tápcsatorna saját enzimjei nem képesek lebontani, ugyanakkor 

fogyasztásuk táplálkozástani illetve egészségügyi előnyökkel jár (Codex Alimentarius 

Hungaricus, 2008). Tehát gyűjtőfogalomról van szó, alkotóelemeinek kémiai, fizikai 

tulajdonságai jelentősen különböznek. A legfontosabb rostalkotók a következők: 

 Nem-keményítő jellegű összetevők – cellulózok, hemicellulózok, pentozánok, 

pektinek, hidrokolloidok (gumik, nyálkaanyagok, ß-glukánok) 

 Rezisztens oligoszacharidok – frukto-oligoszacharidok, galakto-oligoszacharidok, 

egyéb rezisztens oligoszacharidok 

 Rezisztens keményítő – fizikailag bezárt keményítő, néhány típusú nyers keményítő 

granulátum, retrogrált amilóz, kémiailag és/vagy fizikailag modifikált keményítők 

 Diétás rost poliszacharidokkal természetesen egyesült lignin. 

 

Az EFSA (European Food Safety Authority) ajánlása szerint az ajánlott átlagos napi 

rostbeviteli érték egy felnőtt ember számára 25 g. Ennek a mennyiségnek jelenleg közel 

harmada származik gabonákból (Sarkadi-Nagy et al., 2012). Elsősorban a teljes kiőrlésű 
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gabonák fogyasztásával visszük be a szervezetbe őket, mivel a gabonákban a héj- és héjközeli 

(aleuron) rétegekben helyezkednek el. Az utóbbi évek kutatásai a mennyiség mellett a 

rostösszetételre, mint minőségi paraméterre is ráirányították a figyelmet. A fizikai és kémiai 

tulajdonságaikban is eltérő rostkomponensek élettani és funkcionális hatásukban is 

különböznek, melyekről még kevés információ áll rendelkezésre (Khan és Shewry, 2009). 

A rostkomponensek jelenléte növelheti a vízabszorpciót, hatással van a tésztastabilitásra 

és a gélesedési folyamatokra is. A pentozánok vízoldható frakciójának tulajdonítják a 

nagyobb jelentőséget. A sütési folyamat során, a kelesztés alatt a tésztában kialakult 

gázcellák falát képező gél folyadék fázisában magas viszkozitású mátrixot képez és a 

hőtágulás alatt képes nagyobb rugalmasságot adni a cellának, ezzel hozzájárulva a cipó 

térfogat növekedéséhez. Hatásuk a hozzájuk kapcsolódó dimer fenolos komponenseknek 

(főként ferulasavak) köszönhető, melyek képesek keresztkötéseket kialakítani a 

poliszacharidok és fehérjék között.  

A rostok az utóbbi pár évtizedben a figyelem középpontjába kerültek, főleg bizonyított, 

pozitív táplálkozás-élettani tulajdonságaik miatt. A rostdús táplálkozás, így a megfelelő 

mennyiség bevitele elősegíti számos táplálkozással összefüggő betegség (szív- és érrendszeri 

betegségek, 2-es típusú diabétesz, egyes daganattípusok, emésztési zavarok) kialakulási 

kockázatának csökkentését (Sauliner et al., 2007; Shewry és Hey, 2015). A növényi rostok 

kedvező élettani hatásukat fizikai-kémiai (pl. vízkötés, gélképzés) tulajdonságaiknak 

köszönhetik, de ugyanezek a tényezők a takarmányozási hatékonyság szempontjából 

hátrányosak lehetnek (Lafiandra et al., 2014; Andersson et al., 2009). Az oldható rostok az 

epesavakhoz kötődve gátolják azok visszaszívódását a szervezetben, így csökkentve a 

koleszterinszintet a véráramban. Továbbá ma már azt is tudjuk, hogy az élelmi rostok egy 

része a vastagbélben a mikroflóra működéséből adódó fermentáció során részlegesen 

lebomlik, tehát prebiotikumok, és a folyamat során fiziológiailag aktív termékek képződnek 

belőlük. Fontos folyamat ezen felül a rövid szénláncú zsírsavak keletkezése a fermentáció 

során, melyek felszívódása hozzájárul a koleszterinszint és vércukorszint szabályozásához és 

a bélrendellenességek megelőzéséhez (Sauliner et al., 2007).  

A tritikálé, valamint a búza és a rozs legfontosabb rostalkotóinak átlagértékeit az V. 

táblázat tartalmazza. A legtöbb gabonában az arabinoxilánok (AX) vannak legnagyobb 

arányban jelen, ez a búza, a rozs és a tritikálé esetén is igaz, a rostok közel 40-50%-át adják. 
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Teljes őrleményekből, búzában 5-7% AX tartalmat mértek, az ehhez tartozó arabinóz/xilóz 

arány 0,5-0,7 között változott. Rozsra magasabb, 7-8% körüli AX tartalom jellemző, 

átlagosan 0,6 arabinóz/xilóz aránnyal. A tritikáléban az AX tartalom a búzánál magasabb 

volt (6-8%), szintén jelentős változékonysággal. Az ehhez társuló arabinóz/xilóz arány 0,6-

0,7 között változott (Boros, 1999; Rakha et al., 2011; Cyran és Lapiñski, 2006; Dennett et 

al., 2013). A β-glükánok mennyiségét is többen vizsgálták tritikáléban, és azt találták, hogy 

koncentrációja a búzához hasonlóan alacsonyabb, mint a rozsban mért értékek, 1% alatt van. 

A lignin és a cellulóz ennél nagyobb arányban van jelen a rostokban. A lignin mennyisége 

általában a búzához és a rozshoz hasonlóan 1,6-1,7%, de mértek ennél magasabb értékeket 

is tritikáléban. A cellulóz mennyisége a búza és a rozs közötti értéket mutat. Tritikáléra 

vonatkozó rezisztens keményítő adatot nem találtam az irodalomban. A mennyiségek 

környezeti tényezőktől való függősége is fontos szempont lehet a nemesítés számára, ám 

erről szintén nem áll még rendelkezésre irodalmi adat. 

 

V. táblázat A tritikálé, illetve a szülő nemzetségek, a búza és a rozs rostösszetétele  

 Búza Tritikálé Rozs Hivatkozás 

Arabinoxilán (%) 5,5-7,4 6,2-7,5 7,0-8,6 1,2,3,5,6,7 

β-glükán (%) 0,6-0,9 0,6 1,9 2,4,6 

Lignin (%) 1,6-1,7 1,6-3,2 1,6-1,7 2,8 

Cellulóz (%) 1,8 1,7-2,5 2,1-2,3 2 

(1: Boros, 1999; 2: Rakha et al., 2011; 3: Cyran és Lapiñski, 2006; 4: Józefiak et al., 2007; 

5: Andersson et al., 2009; 6: McGoverin et al., 2011; 7: Dennett et al., 2013; 8: Fraś et al., 

2016) 

 

3.4.4.4. A tritikálé lipidjeinek és kapcsolt komponenseinek jellemzése 

A gabonaszemekben a zsírok legjelentősebb része, közel 70%-a a csírában helyezkedik 

el, ezen kívül jelentősebb mennyiség, közel 20% az aleuron rétegben, a többi néhány százalék 

a héj rétegeiben, illetve az endospermben található (Khan és Shewry, 2009). A legnagyobb 

mennyiségben a trigliceridek vannak jelen, a di- és monogliceridek aránya kicsi (Zeringue és 

Feuge, 1980). Zhu (2018) szerint a zsírok közel 60%-át többszörösen telítetlen zsírsavak 
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alkotják, míg az egyszeresen telítetlen zsírsavak csak ~15%-ban vannak jelen. A telített 

zsírsavak aránya 25% körül van a tritikáléban (Zhu, 2018).  

A keményítőhöz nem kötődő poláris lipidek felületaktív anyagként szerepet játszanak a 

tészta kelesztése során létrejövő gázcellák falánál képződő viszkózus film tulajdonságainak 

alakításában (Gan et al., 1990), ami a tészta könnyebb nyújthatóságát, a gáztartó képesség és 

a bélzet rugalmasság növelését eredményezik (Hoseney et al., 1969; MacRitchie, 1981). 

A zsírok (pontosabban a zsíroldható összetevők) között két bioaktív család is 

megtalálható, a szterolok és az alkilrezorcinolok. Előbbiek a koleszterinszint 

szabályozásában vesznek részt, utóbbiaknak antimikrobiális és antimutagén hatása van, 

továbbá az alkilrezorcinokat a teljes kiőrlésű gabonák fogyasztásának nyomonkövetésére is 

alkalmazzák. Míg a szterolok a csírában, az alkilrezorcinolok a héjban koncentrálódnak. A 

szterolok közül tritikáléban a szitoszterol és a kampeszterol található meg (Seitz, 1989). Agil 

et al. (2012) magas, 308 mg/100g koncentrációt határoztak meg tritikáléban (Agil et al., 

2012). 

 

3.4.4.5. Ásványi anyag összetétel és vitamintartalom a tritikáléban 

A tritikáléban mért magasabb hamutartalmak (III. táblázat) magasabb szervetlen 

összetevő tartalmat jelentenek, amely nemcsak a vastagabb héjrétegből ered, hanem a főként 

aleuron rétegben lokalizálódó magasabb ásványi anyag tartalomból is (Dennett és 

Trethowan, 2013). Az ásványi anyagok mennyisége természetesen függ a talaj 

tulajdonságaitól, mint pl. talajtípus, tápanyagellátottság (műtrágyázás), szennyezések 

jelenléte. Kísérletek azt is igazolták, hogy azonos körülmények között termesztett 

gabonákhoz (pl. búza) viszonyítva a tritikálé nagyobb mértékben veszi fel a talajból az egyes 

szervetlen anyagokat (Peña, 2004).  A K, Mg, Na, Zn és Cu tartalmak hasonlóan alakulnak, 

mint a búza esetén, a Ca, Fe, Mn és Se magasabb értékeket mutatott tritikáléban (Kruppa et 

al., 1999). A P mennyisége különösen magas (240-487 mg/100g) a tritikáléban, ennek 40-

50%-a hasznosítható, mely a takarmányozás során a kisebb mértékű P pótlás miatt 

előnyösnek bizonyul (Lorenz, 2003; Zhu, 2018).  

A vitaminok közül a B-vitaminok vannak jelentősebb mennyiségben jelen a 

gabonákban. Lorenz (2003) a B3-vitamin kivételével nem talált különbséget tritikálé, 

valamint búza és a rozs között. Tritikáléban a B1-vitamin mennyisége 10 μg/g, a B2-vitamin 
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mennyisége 3 μg/g, a B3-vitamin mennyisége 16 μg/g, a B5-vitamin mennyisége 10 μg/g, a 

B6-vitamin mennyisége 5 μg/g, a B7-vitamin mennyisége 0,1 μg/g, a B12-vitamin mennyisége 

0,75 μg/g. A B-vitaminokon kívül még az E-vitamin mennyisége mérhető, Zhu (2018) 90 

μg/g mennyiséget írt le tritikáléban, míg Panfili et al. (2003) 140 μg/g értéket mért α-

tokoferolból (Panfili et al., 2003; Zhu, 2018). 

 
3.4.5. A tritikálé szemtermésének technológiai jellemzői 

A gabonák felhasználási (technológiai) minőségének jellemzésére számos módszer 

ismert az egyszerűbbektől az összetett, speciális műszereket igénylő megoldásokig. Ezen 

módszerek többségét a búza minősítésére dolgozták ki, de mind a kutató-fejlesztő 

munkákban, mind a gyakorlatban ezen módszerek használata más gabonafélék minőségi 

paramétereinek vizsgálatában is elterjedt, illetve lehetséges. Így számos példa található a 

tritikálé technológiai viselkedésének jellemzésére, ahol a búzaminősítésből ismert 

eljárásokat használják. Ezek alkalmazásával természetesen nem lehet cél a búzát jellemző 

optimális értékek elérése, inkább annak megközelítése, illetve az egyes genotípusok közötti 

különbségek meghatározása. Hazánkban elsők közt indultak meg azok a kutatások, melyek 

megalapozzák a tritikálé szemtermés és őrlemények humán célú felhasználásának önálló 

szabványosítását. Ennek eredményeként az élelmezési célra szánt tritikálé szemtermés 

minőségére vonatkozó szabvány (MSZ 6252:2017) 2017-ben jelent meg többek között ebben 

a dolgozatban is összegzett vizsgálati eredmények felhasználásával.  

 

VI. táblázat A élelmezési célra szánt búza néhány minőségi jellemzője MSZ 6383:2017 

szerint 

Minőségi jellemzők 
Prémium 

búza 

Malmi 

búza I. 

Malmi 

búza II. 

Nedves sikér mennyisége, legalább, % (m/m) 34,0 30,0 26,0 

Farinográfos vagy valorigráfos érték    

sütőipari érték szerinti minőségi csoport A B B 

vízfelvétel 14%-os lisztre, legalább, % (m/m) 60,0 55,0 55,0 

stabilitás, legalább, perc 10,0 6,0 4,0 

 

A szabvány elsősorban tisztasági kritériumokat fogalmaz meg, továbbá néhány fizikai és 

összetételi paramétert minimalizál, illetve maximalizál (nedvességtartalom, nyersfehérje-
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tartalom és térfogatsűrűség), a többi paraméter esetén általánosan a búza minősítés 

kritériumait veszik alapul (VI. táblázat). 

 

3.4.5.1. Sikértartalom 

A korábban említett sikérfehérje összetétel mellett az elmúlt évtizedekben 9 és 28,7% 

közötti nedves sikér mennyiséget mértek tritikáléban, a kialakuló sikérhálózat minősége 

javult a kezdeti tritikálékhoz képest (Tohver et al., 2005; Pattison et al., 2014; Woś és 

Brzeziński, 2015). A búza átvételének magyar előírásai szerint (VI. táblázat) a javító 

minőségű búzának legalább 34%-nak kell a sikértartalomnak lennie, a malmi I. kategóriában 

30%, a malmi II.-ben 28%, míg a malmi III. kategóriában 26%. Tehát az irodalom által leírt 

tritikálé genotípusok közül volt olyan, mely a búza malmi kategóriának megfelelő 

sikértartalmat is hozta, viszont a sikér mennyisége mellett a minőségnek is fontos szerepe 

van, így a többi technológiai jellemző értékelésével együttesen lehet csak a technológiai 

minőségre következtetni.  

 

3.4.5.2. Reológiai tulajdonságok 

A reológiai vizsgálatok során a lisztből és vízből meghatározott körülmények között 

készített tészta viselkedését, funkcionális tulajdonságait vizsgáljuk valamilyen külső 

erőhatás (keverés, dagasztás) hatására (Tömösközi et al., 2016). A reológiai jellemzők 

vizsgálata már a korai tritikálé fajták esetén is megtörtént. A farinográfos, extenzográfos és 

alveográfos jellemzők alapján a tritikálé lisztből készült tészta jellemzőit inkább a rozshoz 

hasonlónak találták. 

 

VII. táblázat Tritikálé farinográfos jellemző értékei (Woś és Brzeziński, 2015; Gyori, 

2018) 

Vízfelvevő képesség (%) 50,0-61,7 

Tészta kialakulási idő (min) 0,5-3,8 

Tészta stabilitás (min) 0,3-3,2 

Tészta ellágyulás (FU) 81-221 
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A tritikálét általában a búzáénál alacsonyabb vízfelvevő képesség, rövidebb 

tésztakialakulási idő és kisebb tésztastabilitás jellemzi (Lorenz, 1972; Weipert, 1986). Az 

általános farinográfos értékeket tritikálé lisztre az VII. táblázat tartalmazza. Martinek et al., 

(2008) több késői nemesítésű tritikálé fajtát vizsgáltak farinográffal. Megállapították, hogy a 

vízabszorpció mértéke 5-10%-kal alacsonyabb, mint a búza esetén, 52-55% között változott. 

Jellemző, hogy a tészta gyorsabban (1,4-2min alatt) kialakul, viszont stabilitása is kisebb a 

búzánál, 2,1-3,5 perc. Az ellágyulás mértéke átlagosan 100FU-val nagyobb egy átlagos 

sütőipari minőségű búzából készült tésztáénál, 115-203FU között mérték (Martinek et al., 

2008). Peña et al. (1998) nagyobb mintaszámot vizsgálva szélesebb változékonyságot talált 

a fenti tulajdonságokra, néhány genotípus a rozsnál kedvezőbb tulajdonságokat mutatott. 

Czank et al., (2014) extenzográfos vizsgálatainak eredményei szerint a tritikálé lisztből 

képzett tészta ellenállása, nyújthatósága és rugalmassága is alacsonyabb értékeket mutat a 

búzához viszonyítva. Ugyanakkor a tritikálé-búza lisztkeverékekből előállított tészták 

esetében 40% tritikálélisztet tartalmazó keverékben csak kis mértékben romlottak a reológiai 

jellemzők, 60% tritikálélisztet tartalmazó keverékben már jelentősen.   

A nemesítés korai szakaszából származó tritikálék kedvezőtlenül alacsony (2-10-szer 

alacsonyabb a búzánál) viszkozitás értékeit írták le az 1970-es években (Klassen és Hill, 

1971). Ez a jellemző kedvezőtlenül hat a végtermék érzékszervi tulajdonságaira és az 

eltarthatóságra is, ezért ez az előnytelen tulajdonság a kezdetektől meghatározó szerepet 

játszott abban, hogy az élelmezési célú felhasználásban a tritikálé nem terjedt el (Dennett et 

al., 2013). Mint azt korábban említettem, az alacsony viszkozitás értékeket elsősorban a 

feltételezetten magas α-amiláz enzimaktivitásból eredő magasabb fokú 

keményítőbontottságnak tulajdonították (Dedio et al., 1975; McGoverin et al., 2011).  

Dennett et al. (2013) egyéb viszkozitás paramétereket is vizsgált RVA segítségével (VIII. 

táblázat), sőt enzimblokkolás mellett mérték az egyes paramétereket. Ilyen körülmények 

között magasabb viszkozitás értékeket mértek, de a csúcsviszkozitás nem érte el a búzákra 

jellemző átlagos értékeket. Ennek háttere nem teljesen tisztázott, a keményítő tulajdonságok, 

a nem-keményítő jellegű szénhidrátok, egyéb enzimaktivitások együttesen befolyásolhatják 

a viszkozitás alakulását a tritikáléban (Sodkiewicz, 1999; Dennett et al., 2013). Az utóbbi 

évek tanulmányai már szignifikánsan magasabb viszkozitás értékeket mértek (Trethowan et 

al., 1994; Woś és Brzeziński, 2015). 
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VIII. táblázat Tritikálé jellemző RVA értékei (Dennett et al., 2013) 

 PV HPV BD CPV SB PTime 

 (cP) (cP) (cP) (cP) (cP) (min) 

 3853-4548 1932-2760 3360-4944 1560-2148 1500-2184 5,4-5,6 

(PV = csúcsviszkozitás, HPV = forró tészta viszkozitása, BD = dermedés, CPV = végső viszkozitás, SB = 

visszaesés, PTime = csirizesedési idő) 

 

3.4.5.3. Sütési tesztek 

A sütési tesztekkel közvetlen információkat nyerhetünk az egyes végtermékek 

tekintetében, hogyan használható egy adott növény őrleménye. Mivel Európában, így 

Magyarországon is a kenyér típusú végtermékek jelentősége a legnagyobb, így elsősorban a 

tritikálé sütőipari alkalmazhatóságával kapcsolatban találhatunk információkat. Fraś et al. 

(2016) kísérletükben azt találták, hogy az egyes genotípusok igen nagy eltérést mutattak a 

belőlük készült kenyér (próbacipó) minőségi jellemzőiben. Például a kenyértérfogat 

szabványos sütőipari teszt végrehajtása során a tritikálé esetén 313 és 438 cm3 között 

változott, míg a búza kontroll esetén 391-473 cm3 volt (Fraś et al., 2016; Gyori, 2018).  

 

8. ábra Búzából, illetve tritikáléból készült próba kenyér (Gyori, 2018) 

Elmondható az is, hogy minden tritikálé genotípus a rozsnál nagyobb kenyértérfogattal 

jellemezhető, viszont a búza mintából készült kenyérhez képest alacsonyabb értékeket 

mértek. McGoverin et al. (2011) szerint a tritikálé kenyér tulajdonságai elfogadhatók, illetve 

tovább javítható a megfelelő genotípusok megválasztásával. A lassabb és rövidebb ideig tartó 

dagasztás segített a jobb kenyértulajdonságok elérésében (tömeg, térfogat, bélzet szerkezet), 

kiemelve azt a tényt, hogy a búza esetén alkalmazott előállítási módszerek nem feltétlenül 

alkalmazhatóak minden tritikálé fajta esetén (Lorenz és Welsh, 1976; Woś és Brzeziński, 
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2015). Peña (2004) olyan cikkeket gyűjtött, melyek tritikálé-búza liszt keverékeket mértek 

és azt találták, hogy 30-50% tritikálé lisztkeveréssel jobb kenyérjellemzőket értek el, mint 

100% búzalisztből készült kenyérrel. Gyori (2018) ezzel ellentétes eredményeket kapott, a 

keverés javította a kenyérjellemzőket, de a 100% búzalisztből készült kenyérnél nem értek 

el jobb jellemzőket. A csak tritikálé lisztből készült kenyér 10%-kal kisebb térfogatú volt a 

búzalisztből készült kenyérhez képest, de a bélzet laza, lyukacsos volt (8. ábra). 

 

3.4.5.4. Az oldószerkötő képesség (SRC) 

Az SRC módszer elsősorban az amerikai kontinensen alkalmazott gyors és egyszerű 

minősítési módszer, mely fehér lisztek oldószerkötő képességét vizsgálja. Az SRC profil 

meghatározása négy különböző oldószerrel elvégzett mérést tartalmaz, mely segítségéve l 

közvetett módon becsülhetők egyes végtermék tulajdonságok, illetve az ezeket befolyásoló 

tényezők (Kweon et al., 2011).  A vizes SRC több tényező együttes hatásából enged 

következtetni az átlagos lisztminőségre, a tejsavas SRC értékének alakulását elsősorban a 

glutenin jellemzőkkel hozták összefüggésbe. A NaCO3-os SRC és a szacharózos SRC 

értékeit a sérült keményítő és a pentozánok mennyisége befolyásolja (Gaines, 2000).  A 

mérést számos gabonatípus esetén alkalmazzák különféle céltermékek minőségi becslésére 

(Duyvejonck et al., 2012; Švec et al., 2012). Tritikálé esetén is vizsgálták alkalmazhatóságát, 

és úgy találták, hogy a módszer alkalmas a tritikálé végtermék (elsősorban kekszminőség) 

becslésére (Ramírez et al., 2003; Roccia et al., 2006). A tritikálé lisztet vizsgálva magasabb 

vizes (59,8-74,7%) és NaCO3-os (74,2-97,8%), hasonló szacharózos (83,9-106,6%) és 

alacsonyabb tejsavas (70,5-99,4%) SRC értékeket mértek, mint a búzaliszt esetén (Roccia et 

al., 2006).  

 

A tritikálé agronómiai, beltartalmi és technológiai tulajdonságairól elmondható, hogy a 

búza és a rozs tulajdonságainak keveréke, a két szülő nemzetség közötti átlagot képviseli. Az 

is megállapítható, hogy a nemesítői munka a mai, modern hexaploid tritikálé minőségét 

jelentősen javította. Mindezek megalapozzák az élelmiszeripari felhasználás lehetőségét. 
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4. Anyagok és módszerek 

4.1. Alapanyagok 

A munkám során a Gabonakutató Nonprofit Kft. hexaploid tritikálé nemesítői anyagát 

használtam, melyeket a munka különböző fázisaiban megfogalmazott vizsgálati céloknak 

megfelelően 3 mintacsoportba soroltam (9. ábra). 

 

 

 

 

 

 

9. ábra Vázlatos kísérletterv: a vizsgálati minták csoportokba rendezése a kutatás 

különböző fázisaiban megfogalmazott céloknak megfelelően 

 

A gyorsvizsgálati módszerekkel meghatározható szemfizikai tulajdonságokat egy 155 

genotípust tartalmazó mintacsoporton (9. ábra, 1. mintacsoport) vizsgáltam, mely különböző 

genetikai kombinációkat tartalmaz korai keresztezési vonalaktól, előrehaladott, fejlett 

vonalakig, törzsekig illetve bejelentett fajtákig. 

A beltartalmi és technológiai tulajdonságok meghatározására egy 10 genotípust 

tartalmazó mintacsoportot (9. ábra, 2. mintacsoport) alakítottam ki. A 10 genotípus 7 

előrehaladt, F4-6 generációs vonalat (Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, Tc5, Tc6, Tc7), illetve a 3 

bejelentett fajtát (GK Rege, GK Idus, GK Szemes) foglalt magában. A mintaszelekció alapját 

a dolgozat témáját nem képező, a nemesítők által értékelt előkísérleti adatok (szemfizikai és 

agronómiai jellemzők) képezték. A genotípusok kiválasztásánál figyelembe vettem továbbá 

a genetikai hátteret is, hogy a lehető legszélesebb genetikai változékonyságot biztosítsam a 

kiválasztott mintacsoportban, így a tritikáléra általánosítható következtetéseket vonhassak le.

Szemfizikai jellemzők Mixolab mérés 

Szabványos cipósütés 

Makrokomponens összetétel 

Ásványi anyag összetétel 

Szénhidrát és fehérje jellemzők 

Technológiai tulajdonságok 

 

 

 

 

 

Á 

1. mintacsoport 

155 genotípus 

3. mintacsoport 

10 genotípus 3 genotípus 

2. mintacsoport 
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IX. táblázat Vázlatos kísérletterv: A vizsgálati minták típusa, a vizsgált évjárat és termőhely adatok a kutatás különböző fázisaiban 

megfogalmazott céloknak megfelelően 

 

 

Szemfizikai 

jellemzők 

Makro-

komponens 

összetétel 

Ásványi 

anyag 

összetétel 

Szénhidrát 

jellemzők 

Fehérje 

jellemzők 

Oldószerkötő 

képesség 

Viszkózus 

tulajdonságok 

Mixolab 

mérés 

Mikro 

kenyérsütés 

Szabványos 

kenyérsütés 

Minta           

Teljes szem +          

Teljes szem 

őrlemény 
 + + + + + +  +  

Fehér liszt        +  + 

Évjárat hatás + + +        

2012  + +        

2013  + +        

2014  +         

2016 +          

2017 +          

Termőhely 

hatás 
 + +        

Kiszombor  + +        

Szeged  + +        

Összefüggés 

vizsgálat 
+ +  + + + + + + + 

2015/ 

Kiszombor 
+ +  + + + + + + + 
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Ezenkívül a rendelkezésemre álló mintamennyiségek is szerepet játszottak a 2. 

mintacsoport kialakításában. 

A Mixolabos reológiai vizsgálatot és a próbasütést már csak a három tritikálé fajta (GK 

Rege, GK Idus, GK Szemes) által alkotott mintacsoporton (9. ábra, 3. mintacsoport) tudtam 

elvégezni. Ennek oka, hogy ezekhez a mérésekhez nagy mennyiségű alapanyagra volt 

szükségem a liszt előállításához, mely csak a fajták esetén állt rendelkezésemre.  

A beltartalmi és technológiai vizsgálatok során összehasonlító mintaként stabil, jó 

minőségű és az irodalomban is részletesen jellemzett búzafajtát (Jubilejnaja-50) és a 

meghatározó, stabil minőségű rozs fajtát (Wibro) használtam, melyek nem álltak genetikai 

kapcsolatban a vizsgált tritikálé genotípusokkal.  
 

A tritikálé fajták leírását és a vonalak pedigré adatait az 1. és 2. Melléklet tartalmazza, a 

kontroll búza és rozs fajták részletes leírása a 3. Mellékletben található.  

 

4.1.1. Az alapanyag előállítás körülményei 

A tritikálé és az összehasonlító búza és rozs minták mindegyike Kiszombor (é.sz. N 

46˚11’ 24.7”, k.h. E 20˚ 24’ 4.1”) termőhelyről származott. Azon mintákon, amelyeken 

vizsgáltam a termőhely hatását (IX. táblázat), a párhuzamos mintasort Szeged-Kecskéstelep 

(é.sz. N 46˚ 15’ 10.8”, k.h. E 20˚ 8’ 29.1) termőhelyen is elvetették.  

A vizsgált minták a 2012-2017 évjáratokból származtak a IX. táblázat szerint. A 

vizsgálati évek időjárás adatait (csapadék és hőmérséklet) a X. táblázatban foglaltam össze. 

A vetés minden évben október közepén történt. A kísérletek során minden évben repce 

előveteményt követően 5 m2-es parcellákon, háromismétléses, randomizált blokk 

elrendezésben került földbe a vetőmag. A betakarítás július első hetében zajlott. Az 

alkalmazott agrotechnika (talajelőkészítés, műtrágya dózis) minden évben azonos volt. Az 

évjárathoz igazodó fungicid kezelések biztosították az állományok megbízható egészségi 

állapotát. Ez különösen jelentős volt 2014-ben, amikor is erős sárgarozsda (Puccinia 

striiformis) betegség támadta meg az állományt. 
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X. táblázat A minták termesztési éveiben az átlagos csapadék és hőmérséklet értékek 

havi bontásban 
 Csapadékmennyiség (mm) Napi átlaghőmérséklet (°C) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Január - 30,5 39,3 27,0 40,0 58,1 13,2 - -0,3 1,0 2,7 2,0 -0,3 -5,2 

Február - 37,0 44,9 19,5 35,0 83,9 19,2 - 6,2 3,3 5,9 5,1 6,2 2,7 

Március - 2,6 99,5 30,5 20,5 23,1 16,2 - 7,3 4,9 7,0 7,9 7,3 9,4 

Április - 48,2 30,8 14,0 25,4 12,1 35,1 - 13,5 13,1 12,9 12,0 13,5 10,9 

Május - 50,3 70,0 80,8 56,0 38,5 37,4 - 16,5 17,7 16,5 17,2 16,5 17,3 

Június - 20,9 22,5 22,4 41,0 91,5 30,2 - 21,3 20,9 20,0 20,1 21,3 22,5 

Július - 52,5 5,1 152,3 20,5 100,3 45,5 - 22,8 23,7 22,0 24,5 22,8 23,7 

Augusztus - 4,5 19,7 79,1 22,2 37,2 - - 21,5 24,2 24,2 26,4 21,5 - 

Szeptember - 22,1 37,9 9,5 30,0 45,2 - - 18,7 15,9 17,5 16,4 18,7 - 

Október 43,7 71,6 21,5 75,2 53,4 87,4 - 10,9 10,1 14,2 12,8 12,2 10,1 - 

November 0 41,0 40,0 16,8 17,0 10,9 - 3,0 5,2 8,6 7,9 8,0 5,2 - 

December 47,0 34,9 0 46,9 10,0 1,7 - 3,0 -0,5 2,2 2,9 1,1 -0,8 - 

 
 

4.1.2. Mintaelőkészítés 

Minden minta esetében 3 kísérleti parcelláról gyűjtöttem kalászokat, majd csépeltem és 

tisztítottam azokat. A három ismétléses parcellából kapott magmintákat összekevertem és 

homogenizáltam, így átlagmintát alakítottam ki. A különböző vizsgálatokhoz eltérő 

mintatípusokat használtam (IX. táblázat). A szemfizikai paramétereket a teljes szemek 

felhasználásával vizsgáltam. A fizikai-kémiai-, makrokomponens-, szénhidrát- és fehérje 

vizsgálatokhoz, a viszkozitás méréshez és a mikro kenyér sütéséhez a teljes szemből 

őrleményt állítottam elő CYCLOTEC 1093 (Tecator, Svédország) típusú ciklon malommal, 

a szemcseméret < 1 mm volt. A Mixolab méréshez és a próbacipó sütéshez a lisztmintákat 

Brabender Senior malom (Brabender GmbH & Co., Németország) segítségével állítottam 

elő, fehérlisztként a < 250 µm alatti frakciót használtam. A mintákat 17±2 ˚C-on, zárható 

műanyag zacskókban tároltam. 

  

4.2. Vizsgálati módszerek 

4.2.1. A szemfizikai jellemzők vizsgálata 

A hektolitersúly meghatározását MSZ EN ISO 7971-3:2009 szerint végeztem. PERTEN 

SKCS 3100 készülékkel (Perten Instruments, Svédország) AACC 55-31.01 szerint 

vizsgáltam a szemkeménység, szemátmérő és ezerszemtömeg értékeket.  
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4.2.2. A makrokomponens összetétel vizsgálata 

A minták nyers beltartalmi összetételét a vonatkozó nemzetközi szabványok szerint 

határoztam meg. A nyersfehérje tartalmat Dumas módszerrel (AACC 46-30.01) Leco FP-

528 (Leco Corporation, USA) típusú berendezéssel, a nyerszsír tartalmat módosított Soxhlet 

extrakcióval (AACC 30-25.01) Soxtec System HT-6 (Tecator AB, Svédország) típusú 

berendezéssel, a hamutartalmat gravimetriásan (AACC 08-01.01), a nedvességtartalmat 

gyors szárításos módszerrel (AACC 44-19.01) mértem. Az oldható- és összes élelmi rost 

tartalom meghatározást enzimes-gravimetriás módszerrel, AACC 32-05.01 szabvány alapján 

végeztem Megazyme Total Dietary Fiber enzim kit (Megazyme International Ireland Ltd., 

Írország) felhasználásával, Foss Fibertec 1023 (Foss, Dánia) készülék segítségével. A 

keményítő tartalom meghatározása AACC 76-13.01 szerint történt, Megazyme Total Starch 

Assay enzim kit (Megazyme International Ireland Ltd., Írország) felhasználásával. Az 

összetételi adatokat tömegszázalékban fejeztem ki. 

 

4.2.3. Ásványi anyag összetétel vizsgálat 

Az ásványi anyag összetételt ICP-OES módszerrel határoztam meg. A méréshez a minta 

1 g-os részleteit PFA bombában 6 ml nagytisztaságú salétromsavval mikrohullámú 

roncsolóban (Anton Paar MW3000, Anton Paar, Ausztria) 180°C-on 30 percig roncsoltam. 

A feltárt mintából 25 ml oldatot készítettem, és az oldatot szimultán multielemes ICP-OES 

készülékkel (Labtest Plasmalab) határoztam meg. Az oldatkoncentrációkból számítottam az 

eredeti mintaállapotra vonatkozó koncentrációkat (mg/kg). A mérés a BME-VBK Szervetlen 

és Analitikai Kémia Tanszéken, Dr Bezúr László közreműködésével történt. 

 

4.2.4. Szénhidrátok vizsgálata  

4.2.4.1.  Az egyszerű cukrok mérése 

A szabad cukrok (glükóz, fruktóz, szacharóz) mennyiségét folyadékkromatográfiás 

(HPLC) módszerrel határoztam meg Tihomirova et al. (2016) szerint. 1 g mintát extraháltam 

desztillált vízzel (30 min, 25˚C), majd centrifugálás után a felülúszót acetonitrillel 

tisztítottam. A felülúszó egységnyi részét Agilent 1200 HPLC (Agilent Technologies, USA) 

műszerrel Agilent szénhidrát oszlopon mértem, refraktív index (RI) detektort használtam. A 
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mérések kivitelezése a NAIK Élelmiszer-tudományi Kutatóintézetében történt Dr. 

Tömösköziné Farkas Rita közreműködésével. 

 
4.2.4.2. A rostkomponensek mérése 

4.2.4.2.1. Összes AX (TOTAX) és vízoldható AX (WEAX) tartalom meghatározása 

A mérés során az arabinóz és xilóz mennyiségét extrakciót követően kvantitatív 

hidrolízis és alditol acetát képzés után határoztam meg, Gebruers et al. (2009) szerint. Belső 

standardként allózt (Sigma-Aldrich, USA) használtam. Az arabinóz és xilóz mennyiségéből 

a WEAX és TOTAX értékeket számítással határoztam meg. A gázkromatográfiás (GC) 

eljárást Perkin Elmer Clarus 500 (Perkin Elmer Inc., USA) típusú GC műszerrel Elite 17 

kolonnával, H2 (45,0 ml/perc) gázzal és levegő, He (450 ml/perc) segéd gázzal végeztem, 

láng ionizációs detektort (FID) használtam. 

4.2.4.2.2. β-glükán tartalom mérése 

A β-glükán tartalmat szabvány alapján (AACC 32-23.01) enzimes kolorimetriás 

eljárással határoztam meg Megazyme β-Glucan Assay enzim kit (Megazyme International 

Ireland Ltd., Írország) segítségével. 

4.2.4.2.3. Rezisztens keményítő tartalom mérése 

A rezisztens keményítő tartalmat módosított AACC 32-40.01 módszerrel mértem.  A 

mintát pankreatikus α-amiláz (10 mg/ml) és amiloglükozidáz (3 U/ml) eleggyel hidrolizáltam 

180 percig. A rezisztens keményítő mennyiségét szabad glükózként, GOPOD reagens 

segítségével határoztam meg 510nm-en (McCleary et al., 1997).  

 

4.2.4.3. Keményítő vizsgálatok 

4.2.4.3.1. A keményítő kinyerése 

A keményítő kinyerése Jaiswal és Chibbar (2017) szerint történt. A magokat 0.1 M Tris-HCl 

(5 ml; pH 7.0) oldatban áztattam 1 órán át, hogy a magok héja puhuljon, majd cézium-klorid 

(80% w/v) segítségével centrifugálva nyertem ki a keményítő frakciót.  
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4.2.4.3.2. A keményítő fizikai tulajdonságainak vizsgálata 

A keményítőszemcsék morfológiáját vékony arany borítás után pásztázó 

elektronmikroszkóp (SEM) használatával (Phenom G2Pure, Phenom-World, Hollandia) 

520X, 990X és 5300X nagyítás mellett vizsgáltam. A szemcseméret eloszlást 40 mg/ml 

koncentrációjú keményítő szuszpenzióban mértem lézer diffrakciós módszerrel (Mastersizer 

2000, Hydro 2000SA, Malvern Instruments, UK), a kiértékelést Malvern Mastersizer 2000 

(Malvern Instruments, Malvern, WR, UK) szoftver segítségével végeztem (Asare et al., 

2011).  Az eredményeket térfogatszázalékban adtam meg. 

 

4.2.4.3.3. A keményítő kémiai tulajdonságainak vizsgálata 

Méretkizárásos HPLC (SE-HPLC) segítségével határoztam meg az amilóz és 

amilopektin tartalmat Ahuja et al., (2014) szerint. A keményítő mintákat izo-amiláz 

segítségével emésztettem, és dimetil-szulfoxidban szuszpendálva, 40 µl-t injektálva 

vizsgáltam HPSEC készülékkel (Waters Corporation, USA), az eredményeket Empower 

1154 szoftver segítségével értékeltem. Az amilopektin lánchosszúság eloszlás vizsgálathoz 

a kinyert keményítő mintákat izo-amilázzal kezeltem és a keletkezett glükán láncokat 8-

aminopirin-1,2,6-triszulfáttal fluoreszcens jelöltem, és fluorofór asszisztált szénhidrát 

elektroforézissel (FACE) vizsgáltam Proteome Lab PA800 (Beckman Coulter, USA) 488 nm 

lézer modullal felszerelt készülékkel. Maltóz belső standardot használtam (O’Shea et al., 

1998).  

4.2.4.3.4. A keményítő enzimes in vitro hidrolízisének vizsgálata 

A keményítő in vitro enzimes hidrolízisének kinetikáját a kinyert keményítőben, illetve 

a teljes szemből készült őrleményben vizsgáltam a módosított AACC módszer szerint 

(AACC 32-40.01). 100 mg mintát kevertem össze a pankreatikus α-amiláz (10 mg/ml) és 

amiloglükozidáz (3 U/ml,) oldattal a keményítő elbontására. A reakció-elegyet 0, 30, 60, 90, 

120 és 240 percig 37 °C-on inkubáltam. Minden időpontban mintát vettem és mértem a D-

glükóz koncentrációt. A hidrolizált keményítő arányát minden időpontban az összes 

keményítő tartalom százalékos arányában adtam meg. A 30. percig hidrolizált keményítő 

gyorsan emésztődő (RDS, readily digestible starch), míg a 120. percig emésztett a lassan 

emésztődő keményítő rész (SDS, slowly digestible starch). A 120. perc után maradt rész a 
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rezisztens keményítő (RS, resistant starch) (Englyst et al., 1992). A hidrolízis indexet (HI, 

Hydrolysis Index) nemlineáris összefüggés alapján számoltam a görbe alatti területekből 

(Zabidi és Aziz, 2009). 

A keményítő vizsgálatokat a kanadai University of Saskatchewan egyetemen végeztem, a 

mérések kivitelezésében Dr Sarita Jaiswal volt a segítségemre. 

 

4.2.5. Fehérjék vizsgálata 

4.2.5.1. A sikértartalom meghatározás 

A nedves sikér mennyiségének meghatározása MSZ EN ISO 21415-1:2007 szabvány 

szerint kézi sikérmosással történt Metefém MQA-260 készülékkel (Metefém 57 Kft., 

Magyarország). 

4.2.5.2. A sikérfehérje frakciók alegységeinek vizsgálata 

A gliadin és a glutenin frakciók elválasztása fordított fázisú kromatográfia (RP-HPLC) 

segítségével történt Wieser et al. 1998 szerint. A gliadinokat alkoholos oldást követően, a 

glutenineket redukálás és alkilezés után injektáltam a kromatográfiás oszlopra. A 

kromatográfiás eljárást Perkin Elmer HPLC Series 200 (Perkin Elmer Inc., USA) típusú 

műszerrel Aeris Widepore illetve Jupiter C-18 kolonnával, gradiens elúciót használva 

végeztem (A eluens: 0,03% trifluorecetsav acetonitrilben, B eluens: 0,01% trifluorecetsav 

vízben). UV-VIS detektort használtam 210 nm-en. A gliadin frakció esetén az elúciós sorrend 

a következő volt: ω-gliadinok, α/β-gliadinok és γ- gliadinok. A gluteninek esetén a HMW 

alegységek távoznak először az oszlopról, majd az LMW alegységek. A fehérje frakciók 

relatív mennyiségét az RP-HPLC kromatogramok alapján számított csúcs alatti területekből 

számoltam. Meghatároztam a HMW/LMW arányt is.  

 
 

4.2.6. Technológiai jellemzők vizsgálata 

4.2.6.1. A viszkózus és dagasztási tulajdonságok vizsgálata 

Az esésszám mérése az MSZ EN ISO 3093:2009 szerint történt párhuzamos minták 

mérésével, Perten FN1700 (Perten Industries, Svédország) készülékkel. Az esésszám mérést 

blokkolt enzimműködés mellett is mértem. Ehhez a mérést víz helyett 10 mM AgNO3 
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oldatban végeztem. Az AgNO3 oldat koncentrációját a fenti kalibrációs görbe alapján 

választottam ki (10. ábra). 

 

10. ábra Kalibrációs sor az enzimblokkolásra használt maximális AgNO3 koncentráció 

megállapítására 

Az összetett viszkozitásprofil meghatározására rotációs viszkoziméter elvén működő 

RVA-4 (Newport Scientific, Ausztrália) típusú gyors viszkoanalizátor készüléket 

használtam, Standard 1 profil alkalmazása mellett.  

 

11. ábra RVA görbe jellemző paraméterei (Juhász és Salgó, 2006) 
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A bemért minta tömegét a nedvesség tartalom figyelembe vételével határoztam meg (AACC 

76-21.01). A készülék liszt vizes szuszpenzió viszkozitásának adott hőmérsékletprofil 

szerinti változását méri, a jellemző paramétereket a viszkozitás-idő diagramból határoztam 

meg (11. ábra). A következő paramétereket értékeltem: csúcsviszkozitás, forró tészta 

viszkozitása, végső viszkozitása, visszaesés, dermedés, csirízesedési idő, csirízesedési 

hőmérséklet. 

 

12. ábra Mixolab görbe jellemző paraméterei (Hódsági et al., 2010) 

 

A lisztmintákból készült tészták komplex dagasztási és viszkózus reológiai 

tulajdonságait tészta mátrixban Mixolabbal (Chopin, Franciaország) vizsgáltam. A 

méréseket a Mixolab AACC 54-60.01 szabvány (AACC, 2010) alapján a Chopin+ protokoll 

(CHOPIN, 2012) alkalmazásával hajtottam végre. A protokollal végzett mérés során a 

liszthez annyi vizet adagoltam, hogy tészta kialakulás során a maximális konzisztencia 1,1 

Nm legyen. A mérés során a műszer a forgatónyomatékot méri az idő függvényében, a 

paramétereket a tészta ellenállás-idő görbe jellemző pontjai alapján határoztam meg (12. 

ábra). A mérés elején (8. percig) a technika a farinográfos méréshez hasonlóan regisztrálja 

a dagasztási tulajdonságokat, majd megindul az adott hőmérséklet profil szerinti hőközlés, 

mely során a fehérjék denaturációja mellett a keményítő csirizesedés és szerkezetátalakulás 
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(retrogradáció) is lejátszódik, vagyis lehetővé válik a sütés közben a tésztában lejátszódó 

folyamatok modellezése. A mérési protokollnak megfelelően a következő paramétereket 

értékeltem: vízabszorpciós kapacitás, tészta kialakulási idő, dagasztási stabilitás (C1) és 

fehérje gyengülés (C2), gélesedés (C3), gél gyengülés (C4), retrogradáció (C5). 

 
4.2.6.2.  Sütési tesztek 

A szabványos méretű próbacipó sütést az MSZ 6369-8:1988 szerint végeztem. 300 g 

lisztet használtam a tészta készítéséhez, illetve 30 perc tésztaérési időt alkalmaztam. Ezután 

400 g tésztát szakítottam ki és 50 perc termosztált kelesztést követően 25 percig 

meghatározott sütőprogram szerint 260°C-on sütöttem LIM QA-226 (Labor Műszeripari 

Művek, Magyarország) típusú sütőkemencében. Hűlés után mértem a próbacipók tömegét, 

térfogatát. A bélzetről lenyomatot vettem és számoltam az alaki hányadost.  

 

XI. táblázat Mikro próbacipó sütés recept három párhuzamos sütéshez 

Hozzávalók Tömeg (g) %-os arány (liszttömegre vonatkoztatva) 

Liszt 50* 100 

Instant élesztő (Dr. Oetker) 0,35 0,7 

Só 0,75 105 

Cukor 0,93 1,86 

Aszkorbinsav 0,0025 0,005 

Víz  farinográfos vízabszorpció alapján 

*14% nedvességtartalomra vonatkoztatva. 

 

A teljes őrleményekből 10 g-os mikro próbacipókat sütöttem. A sütési protokollt az ICC 

Standard No. 131 módosított adaptációja alapján végeztem el (Németh et al., 2018). A tészta 

dagasztását 50 g-os csészében farinográffal (Brabender GmbH & Co., Németország) 

végeztem az optimális konzisztencia eléréséig az XI. táblázatban bemutatott összetétel 

szerint. A dagasztás végeztével háromszor 10 g lisztnek megfelelő tésztamennyiséget 

mértem ki. A kis tésztákat kézzel gömbölyítettem és tapadásmentes sütőformába helyeztem. 

Ezután 80 percig kelesztettem 30°C-on. A sütés 15 percig meghatározott sütőprogram szerint 

220°C-on zajlott. Hűlés után mértem a próbacipók tömegét, térfogatát, a cipók magasságát. 
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A bélzet szerkezetét (pórus méret, szám, hasonlóság) ImageJ szoftver segítségével értékeltem 

ki Phongthai et al. (2016) szerint. 

 

4.2.7. Az α-amiláz enzimaktivitás vizsgálata 

Az α-amiláz aktivitást spektrofotometriásan határoztam meg Megazyme CERA-MPF 

enzim kit (Megazyme International Ltd., Írország) használatával, AACC 22-02.01 szabvány 

alapján. Az eredményeket CU/g (CU=Ceralpha Units) mértékegységben adtam meg. 

 

4.2.8. Az oldószerkötő képesség (SRC) vizsgálata 

Az SRC analízist az AACC 56-11 szabvány szerint végeztem desztillált vízben, 50% 

szacharóz, 5% NaCO3 és 5% tejsav oldatokban. Az eredményt lisztsúlyra, 14%-os 

nedvességtartalomra vonatkoztatva adtam meg. A méréseket az amerikai Michigan State 

University egyetemen végeztem, Dr Carola Cappa közreműködésével. 

 

4.2.9. Az eredmények statisztikai értékelése 

A méréseket minimum 3 ismétlésben végeztem, az eredményeket a párhuzamos mérések 

átlagával és szórásával (SD) adtam meg. Az átlagok közötti eltérések vizsgálatára post hoc 

Tukey HSD tesztet használtam. A genotípus, évjárat és termőhely hatások értékelésére 

egytényezős varianciaanalízist (ANOVA) alkalmaztam. A hatások közötti interakciók 

vizsgálatára két-, illetve háromtényezős ANOVA-t használtam. A variancia homogenitását 

Hartley-, Cohran-, és Bartlett teszttel ellenőriztem. A paraméterek közötti összefüggéseket 

korrelációs analízis segítségével vizsgáltam. A szemfizikai tulajdonságok örökölhetőségére 

a regressziós egyenes meredekségéből következtettem Lush, (1940) szerint. A számításokat 

p < 0,05 és 0,01 szignifikancia szinteken végeztem el. A mérési adatok statisztikai értékelése 

minden esetben a STATISTICA 13 (StatSoft, USA) program használatával történt. A 

dendogramokat Minitab 17.0 program (Minitab Inc., USA) segítségével készítettem el. 
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5. Eredmények és értékelésük 

Az eredmények ismertetése az irodalmi összefoglaló tárgyalási logikája szerint történik. 

Először a mért szemfizikai paraméterek, illetve az ehhez kapcsolt statisztikai vizsgálatok 

eredményeit mutatom be. Ezt követően a vizsgált beltartalmi jellemzők ismertetésére kerül 

sor, ezen belül részletesen tárgyalom a szénhidrát és fehérje tulajdonságokat, valamint 

statisztikai módszerekkel tanulmányozom a közöttük levő összefüggéseket. Ezután a 

reológiai tulajdonságok jellemzése következik, majd a végtermék tesztek eredményeinek 

ismertetésére kerül sor. Végül a megismert összetételi tulajdonságok és technológiai 

jellemzők közötti lehetséges összefüggéseket vizsgálom. 

 

5.1. Szemfizikai jellemzők vizsgálati eredményei  

A szemfizikai jellemzők egyszerűen, gyorsvizsgálati módszerekkel mérhető 

paraméterek, melyek elsődleges szelekciós szempontként jelennek meg a nemesítési 

gyakorlatban. Ezért ebben a fejezetben célom volt a fontosabb szemfizikai jellemzők 

változatosságának megismerése a teljes tritikálé nemesítési anyagon. Vizsgáltam a jellemzők 

közötti kapcsolatokat, az egyes paraméterek évjárati stabilitását, és mivel a két évjárat között 

szülő-utód viszony is fennállt, az örökölhetőségét is. 

 

5.1.1. A vizsgált jellemzők, valamint a genotípus és az évjárat hatás, illetve az egyes 

hatások közötti összefüggések értékelése 

A 155 genotípuson a vizsgált paraméterek átlagértékeit és értéktartományait a XII. 

táblázat tartalmazza. A részletes eredmények genotípusok szerinti felsorolásban a 4. 

Mellékletben találhatók. A szem fizikai jellemzőit tekintve a tritikálé minták 

hektolitertömege 71 és 77 kg/hl között változott, a minták fele a 73 illetve 75 kg/hl értékek 

körül ingadozott mindkét vizsgált évjáratban. A kéttényezős ANOVA eredménye alapján a 

genotípusos hatás nem volt szignifikáns, de az első évben szignifikánsan magasabb értékeket 

mértem és ebben az évben a genotípusos hatás is kimutatható volt. Az ezerszemtömeg 30-57 

g között változott, mely tritikáléra jellemző érték (Rakha et al. 2011). 2017-ben itt is 

alacsonyabb értékeket mértem, ezen jellemző esetén a genetikai változatosság és az évjárat 

hatása is szignifikánsnak mutatkozott. A szemátmérő minimum és maximum értékei között 
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~20% eltérés volt, 2,54-3,04 mm a 155 tritikálé genotípusban, mind a genotípus, mint az 

évjárat hatása szignifikánsnak bizonyult. A szemkeménység minimum és maximum értékei 

viszonylag széles tartományban, 25 és 56 között változtak. A genotípusos változatosság itt 

nem volt szignifikáns, mivel az értékek jelentős része az átlag körül volt. Szinte az összes 

vonalra a puha illetve az átmeneti szemstruktúra volt jellemző, hasonlóan más, már publikált 

eredményekhez (Ács et al. 2016; Wrigley és Bushuk 2017). A többi szemfizikai paraméter 

csökkenő tendenciájával ellentétben, a szemkeménység esetében szignifikáns növekedést 

mértem a második évjáratban.  

 

XII. táblázat A tritikálé szemfizikai paramétereinek átlaga, minimum és maximum értékei 

n=155 genotípus esetén, 2 évjáratban és 1 termőhely a kéttényezős ANOVA F értékeivel 

(2016; 2017, Kiszombor) 

 Év Minimum Maximum Átlag Szórás Fgenotípus Févjárat Fgenotípus

x évjárat 

Hektolitertömeg 

(kg/hl) 

2016 72 77 75 3 
0,610NS 22,90** 2,401* 

2017 71 75 73 4 

Ezerszemtömeg (g) 
2016 34,0 57,0 44,0 1,1 

1,870** 93,46** 42,90** 

2017 30,0 48,6 39,3 2,3 

Szemátmérő (mm) 
2016 2,61 3,23 2,88 0,15 

2,400** 53,20** 30,05** 
2017 2,54 3,04 2,78 0,20 

Szemkeménység (-) 
2016 13 46 30 4 

0,706NS 289,6** 12,99** 
2017 25 56 44 4 

NS = nem szignifikáns; **,*- szignifikáns p < 0,01 és 0,05 esetén. 

 

A szemfizikai jellemzőkben mért évjárati változás hátterében az eltérő keményítő 

telítődés állhat. A fokozott keményítő telítődés nagyobb és nehezebb szemeket eredményez, 

és ezzel párhuzamosan a szemkeménység csökkenését eredményezi (Radics 1994; Békés 

2001). A genotípus és az évjárat közötti kölcsönhatás minden paraméter esetén 

szignifikánsnak bizonyult, amely arra utal, hogy a szemfizikai paraméterek formálódásában 

a környezeti hatások is jelentősek. 

A vizsgált 155 genotípusból 146 legalább egy vizsgált paraméterben stabilnak 

mutatkozott az évjáratokban. Ezek közül 75 genotípus volt stabil két jellemzőben, míg 10 

három jellemzőben. 9 genotípus mind a négy paraméter esetén mutatott stabilitást. 1 

genotípus egyetlen jellemzőben sem volt stabil. 
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5.1.2. A szemfizikai jellemzők közötti összefüggések és az évjáratok közötti regressziós 

kapcsolat értékelése 

A szemfizikai paraméterek közötti összefüggések értékelésének eredményeit a XIII. 

táblázat tartalmazza. Egy összefüggést találtam, a szemátmérő az ezerszemtömeggel 

mutatott erős pozitív korrelációt mindkét évjáratban (r = 0,94 és 0,89; p < 0,05). Ez magától 

értetődő összefüggés, a szemtömeg növekedésével nő a szem mérete is. Ebből arra 

következtetek, hogy a vizsgált 155 genotípusra jellemző a telt, búza esetén is leírt, modern 

tritikáléra jellemző szemstruktúra, szemben a korai nemesítésű tritikáléknál leírt ráncos, nem 

teljesen telített szemekkel.  

 

XIII. táblázat Korrelációs összefüggések a vizsgált paraméterek között 2 évjáratra bontva 

(2016; 2017, Kiszombor) 

2016     

 Hektolitertömeg Szemkeménység Szemátmérő Ezerszemtömeg 

Hektolitertömeg 1,00    

Szemkeménység -0,27 1,00   

Szemátmérő 0,14 0,11 1,00  

Ezerszemtömeg 0,07 0,10 0,94** 1,00 

2017     

 Hektolitertömeg Szemkeménység Szemátmérő Ezerszemtömeg 

Hektolitertömeg 1,00    

Szemkeménység -0,33 1,00   

Szemátmérő 0,06 0,14 1,00  

Ezerszemtömeg -0,07 0,14 0,89** 1,00 

 **,*- szignifikáns p < 0,01 és 0,05 esetén. 

 

A két évjárat esetén fennálló szülő-utód kapcsolat okán vizsgáltam az egyes paraméterek 

esetén az évjáratok közötti kapcsolatot. A szemkeménység, a szemátmérő és az 

ezerszemtömeg esetén találtam a legerősebb regressziós összefüggéseket (13. ábra) a szülő 

és az utód generációk között. Ezen paraméterek örökölhetősége tehát a tritikáléban jelentős. 

Hasonló eredményt írtak le a szemfizikai jellemzők esetén korábban mind tritikáléban 

(Randhawa et al. 2015), mind a búza szülő esetén (Mehta et al. 1997). Sőt Aljarrah et al. 
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(2014) egyes összetételi jellemzők (keményítő, rost) esetén is erős örökölhetőséget írt le 

tritikálé genotípusokban. 

    

    

13. ábra Regressziós egyenesek a szemkeménység (A), a szemátmérő (B) és az 

ezerszemtömeg (C) paraméterek esetén tritikálé szülő-utód párosokban 

 

5.1.3. A szemfizikai jellemzők értékelése 

155 hexaploid tritikálé genotípust vizsgálva két paraméter (ezerszemtömeg és 

szemátmérő) esetén mindkét évjáratban erős genotípusos változatosságot figyeltem meg, míg 

a két további jellemző megnyilvánulásában a változatosság gyengébb volt (hektolitertömeg, 

szemkeménység).. A mért adatok alapján tehát a hektolitertömeg és a szemkeménység 

paraméterek esetén a genetikai háttér megújítása, szélesítése indokolt lehet különböző 

nemesítési célok kielégítésére. Az évjárat hatása minden jellemző esetén szignifikánsnak 

bizonyult, sőt a genotípus és az évjárat közötti összefüggés is, ezt a nemesítés során a 

szelekciónál érdemes figyelembe venni. Azon genotípusok, melyek több jellemzőben 

stabilnak mutatkoztak az évjárattal szemben, jó szelekciós és keresztezési alapokat 

jelenthetnek a környezeti hatásokkal szembeni ellenállóság növelésére. A korreláció és 

A 

B C  
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regresszió számítások eredményeiből adódik, hogy a szemkeménység, valamint a 

szemátmérő és ezerszemtömeg örökölhetősége a tritikáléban jelentős, megkönnyítve a 

szelekciót e tulajdonságokra. 

 

5.1.4. A szelektált tritikálé vonalak és fajták szemfizikai paramétereinek jellemzése 

A további vizsgálatokra - azok összetett jellege miatt - 10 tritikálé genotípust jelöltem ki 

az Anyagok és módszerek 4.1. fejezetben leírt szempontok alapján. A kiválasztott 7 vonal 

szemfizikai adatait kiegészítve a 3 tritikálé fajta és az összehasonlító búza és rozs fajta 

adataival a XIV. táblázatban külön is kiemeltem, a további összehasonlító vizsgálatok során 

ezen adatokat használtam. 

 

XIV. táblázat A beltartalmi és technológiai vizsgálatokra kiválasztott tritikálé minták és a 

kontrollként használt búza és rozs fajták szemfizikai paramétereinek értékei (2015, 

Kiszombor) 

 Hektoliter-

tömeg 

Ezerszem-

tömeg 

Szemátmérő Szemkeménység 

 (kg/hl) (g) (mm) (-) 

Tritikálék     

Tc1 75±3 36,3±1,3 2,74±0,15 24±5 

Tc2 71±2 40,4±1,2 2,85±0,20 24±4 

Tc3 77±1 43,5±2,0 2,91±0,11 22±7 

Tc4 73±1 42,2±1,3 2,89±0,09 21±8 

Tc5 73±2 44,6±2,1 2,90±0,10 30±2 

Tc6 73±2 41,0±2,0 2,85±0,08 22±5 

Tc7 76±4 40,0±1,8 2,82±0,22 21±5 

GK Rege 71±1 45,4±1,9 2,98±0,25 35±6 

GK Idus 71±2 48,2±2,0 3,09±0,20 75±3 

GK Szemes 75±3 52,2±2,3 3,15±0,13 49±6 

Kontrollok     

J-50 búza 80±1 50,1±1,8 2,98±0,11 70±3 

Wibro rozs 71±1 35,8±1,2 2,09±0,09 45±2 

Az értékek három párhuzamos mérés átlagát és a szórását jelentik. 
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Megállapítható, hogy a kiválasztott tritikálé minták értékei mind a négy vizsgált 

paraméter esetén a XIII. táblázatban tapasztalt átlagérték körüliek, vagy attól nagyon 

eltérnek, így jelentős változatosságot mutatnak a szemfizikai paraméterekben. A tritikálék a 

hektolitertömeg, ezerszemtömeg és a szemátmérő jellemzők esetén a kontroll búza és rozs 

fajta értékei között helyezkednek el. A szemkeménység jellemző esetén két genotípus (GK 

Idus és GK Szemes fajta) kivételével a búzánál és a rozsnál is alacsonyabb értékekkel 

jellemezhetők. 

 

5.2. Összetételi jellemzők vizsgálati eredményei 

Az összetételi jellemzők bemutatását a makrokomponens összetétel vizsgálati 

eredményeinek bemutatásával kezdem, kitérve az egyes összetevők közötti kapcsolatok, 

illetve a genotípusos és környezeti hatások statisztikai értékelésére. A technológiai 

viselkedés hátterének megismerése érdekében részletesen vizsgálom a szénhidrát- és fehérje 

tulajdonságokat. Végül az ásványi anyag összetételi eredmények bemutatásával zárom a 

fejezetet. 

 

5.2.1. Makrokomponens összetétel 

A kijelölt tritikálé vonalakban és fajtákban, illetve a kontroll búza és rozs fajtákban mért 

összetételi adatokat az XV. táblázat tartalmazza. A nyersfehérje tartalom a tritikálé minták 

esetében 8,6-16,2% között változott, hasonló genotípusos varianciát jegyeztek le korábban 

(Rakha et al., 2011; Dennett et al., 2013). Szeged termőhelyen szignifikánsan magasabb 

fehérje tartalmakat mértem, mint Kiszombor termőhelyen. Az adatok azt sugallják, hogy a 

szegedi kísérleti helyen a N könnyebben felvehető a növény számára. A kontroll búza 

genotípus hasonló tendenciát mutatott, a rozsban mért fehérje tartalmak viszont nem mutattak 

eltérést a két termőhelyen. Szeged termőhelyen a tritikálék nyersfehérje tartalmának átlaga a 

búzánál alacsonyabb, ám a rozsnál magasabb, hasonlóan más forrásokból származó 

eredményekhez (Heger és Eggum, 1991; Boros, 1999). A Tc3 vonalnak, a fajták közül a GK 

Idusnak volt a legmagasabb a fehérje tartalma mindkét termőhelyen. Kiszombor termőhelyen 

az átlagos fehérje tartalom a tritikálé genotípusokban alacsonyabb volt a búzához és a rozshoz 

viszonyítva is, kivéve a Tc2 vonalat, mely meghaladta a kontroll értékeit. A fehérje tartalom 

szignifikánsan alacsonyabb volt 2013-ban a másik két évjáratot tekintve mindkét 
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termőhelyen, a 2012-es és a 2014-es évjárat is különbözött egymástól, valószínűleg a 

jelentősen különböző időjárás és az ezzel járó abiotikus stresszhatások összességének 

következtében. 

A nyerszsír tartalom 0,86-1,98 % között változott a tritikálé mintákban. Hasonlóan a 

fehérje eredményekhez, a nyerszsír tartalom Szeged termőhelyen magasabb volt. 

Szignifikáns termőhely hatást viszont sem tritikálé, sem az összehasonlító búza és rozs fajták 

esetén nem lehetett kimutatni, ellentétben néhány korábbi tapasztalattól (Rakha et al., 2011). 

Szegeden a GK Rege és a GK Idus magasabb nyerszsír eredményekkel rendelkeztek a többi 

tritikálé genotípushoz viszonyítva, a GK Idus még a kontroll értékeit is meghaladta mindkét 

termőhelyen. Az évjáratokat tekintve 2013-ban mértem a legmagasabb zsírtartalmakat. 

A tritikálé vonalak hamutartalma 1,42 % és 2,10 % között változott, ez szélesebb 

tartomány, mint amit Obuchowski et al., (2015) talált. A tritikálé hamutartalma hasonló a 

rozs kontrollban mérthez, magasabb, mint a kontroll búza hamutartalma. A hamutartalom 

esetén nem mutattam ki szignifikáns termőhely hatást, a kiszombori kontrollokban magasabb 

értékeket mértem. Kiszomboron a 2012-es évjárat maximum, a 2014-es évjárat minimum 

értékeket mutatott, szignifikáns különbség volt kimutatható, míg Szegeden a 2013-as és 

2014-es évjáratban mértem maximum hamu értékeket. 

Az összes élelmi rost tartalom jelentős változékonyságot mutatott kísérletemben, 7,5-

13,7 % között változott, mely részben ellentmond korábbi irodalmi adatoknak (Vinkx és 

Delcour, 1996; Silva és Ciocca, 2003; Andersson et al., 2009). A rozs kontrollban mértem a 

legmagasabb élelmi rost koncentrációkat minden évben és mindkét termőhelyen. Ahogy 

korábbi tanulmányokból látható, a tritikálé hasonló vagy magasabb élelmi rost tartalommal 

bír, mint a búza (Cyran és Lapiñski, 2006; Rakha et al., 2011). Esetemben a Tc3 törzsnek 

volt a legalacsonyabb (8,8-9,8 %), míg a GK Idus fajtának a legmagasabb (11,7-13,1 %) az 

élelmi rost tartalma. Amellett, hogy a genotípusos hatás igen fontos szerepet játszik a rost 

mennyiségének alakulásában, a környezeti hatások kisebb mértékben ugyan, de szintén 

hatással vannak a rosttartalomra. A nyersfehérje tartalommal ellentétesen Kiszombor 

termőhelyen szignifikánsan magasabb értékeket mértem, vagyis úgy tűnik, hogy a 

fehérjehasznosulás szempontjából kedvezőtlenebb talajtípusok ellentétesen hatnak az élelmi 

rost mennyiségekre. Az élelmi rost tartalom is változatosságot mutatott az évjáratok között, 

de az eltérések nem szignifikánsak.  
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XV. táblázat A tritikálé genotípusok és a kontroll búza és rozs nyersfehérje (%), nyerszsír (%), hamu (%), összes élelmi rost (%) és 

keményítő (%) tartalma 3 évjáratban és 2 termőhelyen (2012; 2013; 2014, Kiszombor, Szeged) 
 Nyersfehérje Nyerszsír Hamu Élelmi rost Keményítő 

 2012 2013 2014 Átlag 2012 2013 2014 Átlag 2012 2013 2014 Átlag 2012 2013 2014 Átlag 2012 2013 2014 Átlag 

Tritikálék Kiszombor                     

Tc1 13,4 8,6 12,4 11,7a 1,12 1,45 1,11 1,12ab 1,65 1,58 1,51 1,58a 12,8 12,8 11,5 12,4d 59,7 64,2 59,7 61,4ab 

Tc2 14,4 12,6 16,2 14,4b 1,21 1,64 1,34 1,40bc 1,61 1,64 1,58 1,61ab 12,5 11,3 10,2 11,2bc

d 

58,9 60,6 57,6 59,0bc 

Tc3 14,1 10,1 11,8 12,0ab 1,14 1,44 1,19 1,25abc 1,61 1,56 1,42 1,53a 10,9 10,4 8,5 9,8ab 60,9 64,2 63,8 62,9a 

Tc4 12,2 9,6 12,1 11,3a 1,05 1,22 0,97 1,08ab 1,63 1,58 1,59 1,60ab 11,7 11,2 9,8 10,9ab

cd 

62,4 64,9 62,1 62,9a 

Tc5 11,7 8,8 12,1 10,9a 0,89 1,24 0,99 1,04a 1,65 1,76 1,65 1,68b 12,1 12,6 10,4 11,7cd 62,5 63,6 61,5 62,5a 

Tc6 11,3 8,8 12,0 10,7a 0,98 1,24 1,12 1,13ab 1,61 1,72 1,53 1,62ab 12,5 11,3 10,5 11,2cd 62,5 64,8 61,3 62,9a 

Tc7 12,6 8,9 12,3 11,3a 0,86 1,10 1,12 1,03a 1,67 1,77 1,61 1,68b 11,9 11,3 10,5 11,2bc

d 

61,9 65,0 60,7 62,6a 

GK Szemes 12,0 8,7 12,9 11,2a 1,09 1,22 1,12 1,14ab 1,63 1,48 1,45 1,52a 10,5 10,8 10,1 10,4ab

c 

63,3 65,8 60,8 63,3a 

GK Rege 12,9 8,8 13,1 11,4a 1,45 1,53 0,93 1,30abc 1,71 1,54 1,64 1,63ab 10,2 9,5 9,5 9,7a 61,8 67,6 61,6 63,7a 

GK Idus 11,8 9,8 15,4 12,3ab 1,59 1,85 1,29 1,58c 1,62 1,55 1,78 1,65b 13,7 12,4 12,5 13,1f 60,0 62,4 56,6 59,3bc 

Átlag 12,6f 9,4e 13,0g 11,7A 1,14e 1,39f 1,12e 1,20A 1,64e 1,62

ef 

1,58f 1,66A 11,9

e 

11,4e 10,4e 11,2B 61,4f 64,3g 60,6e 62,1A 

Kontrollok Kiszombor                     

J-50 búza 12,8 10,2 14,9 12,6* 1,45 1,56 1,32 1,44* 1,38 1,49 1,34 1,40* 8,9 10,4 9,6 9,6* 63,4 63,4 59,3 62,0NS 

Wibro rozs 13,1 9,4 14,5 12,3* 1,26 1,47 1,16 1,30* 1,66 1,77 1,54 1,66NS 15,1 15,0 14,8 14,9* 58,3 59,7 54,1 57,4* 

                     

Tritikálék Szeged                     

Tc1 14,0 12,8 13,8 13,6ab 1,10 1,45 1,25 1,27a 1,43 1,74 1,60 1,58abc 10,4 11,2 12,5 11,4b 62,2 61,7 57,6 60,5a 

Tc2 12,9 12,7 13,8 13,1ab 1,12 1,39 1,30 1,27a 1,40 1,62 1,52 1,51ab 10,9 12,8 11,5 11,9ab 62,9 59,5 58,5 60,3a 

Tc3 14,3 12,6 16,3 14,4b 1,07 1,27 1,15 1,17a 1,59 1,50 1,62 1,57abc 7,5 9,0 10,3 8,9a 66,7 63,3 58,1 62,7a 

Tc4 13,5 12,5 13,1 13,0ab 1,13 1,20 1,18 1,17a 1,46 2,10 1,95 1,83abc 9,7 10,5 11,4 10,7ab 62,4 62,1 59,4 61,3a 

Tc5 13,3 12,2 14,0 13,1ab 1,15 1,19 1,17 1,16a 1,40 1,89 1,85 1,70abc 10,0 10,8 13,2 11,4b 63,5 61,9 57,0 60,8a 

Tc6 12,6 12,3 13,2 12,7ab 1,17 1,17 1,18 1,17a 1,50 1,76 1,69 1,65abc 10,0 11,5 12,7 11,3ab 63,7 60,9 58,8 61,1a 

Tc7 12,1 11,8 13,2 12,4a 1,08 1,37 1,20 1,22a 1,57 1,68 1,60 1,62abc 10,4 12,0 13,3 12,1b 63,4 61,5 57,7 60,8a 

GK Szemes 12,7 12,1 13,8 13,0ab 1,06 1,21 1,34 1,20a 1,59 1,68 1,62 1,62abc 9,0 10,0 10,8 9,9ab 64,4 62,9 59,5 62,3a 

GK Rege 13,2 12,0 12,5 12,6ab 1,57 1,55 1,51 1,54b 1,78 2,01 2,10 2,02ac 10,5 10,0 9,7 10,1ab 62,0 62,4 61,5 61,9a 

GK Idus 13,5 12,8 14,5 13,6ab 1,98 1,64 1,80 1,81c 1,36 1,79 1,60 1,58abc 11,7 11,5 12,9 12,0b 61,9 59,9 56,9 59,6a 

Átlag 13,0f 12,4e 13,9g 13,1 B 1,24e 1,35f 1,31f 1,30A 1,49e 1,78f 1,71f 1,66A 10,0

e 

11,0e 11,8e 10,9A 63,3f 61,6f 58,5e 61,1A 

Kontrollok Szeged                     

J-50 búza 14,5 13,2 15,8 14,5* 1,41 1,00 1,51 1,31NS 1,19 1,55 1,43 1,39* 8,2 10,2 10,9 9,8* 63,8 62,0 58,2 61,3NS 

Wibro rozs 13,3 12,1 10,4 11,9* 1,20 1,29 1,32 1,27NS 1,62 1,89 1,62 1,71* 9,4 13,1 13,7 12,1* 63,6 59,6 60,4 61,2NS 

Szórás 0,85 1,69 1,32  0,27 0,22 0,23  0,11 0,16 0,20  1,35 1,05 1,46  1,48 1,80 2,10  

Egy oszlopon belül a különböző betűvel jelölt tritikálé értékek szignifikánsan különböznek p < 0,05 szignifikancia szinten (kisbetű a genotípus (a-d) és évjárat (e-g), a nagybetű 

(A-B) a termőhely esetén mutatja a különbségeket, ahol “a” jelenti a legkisebb értéket). A tritikálé és a búza, illetve rozs közötti eltérés az átlag értékeknél van jelölve (NS = 

nem szignifikáns, * = szignifikáns).
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A tritikálé keményítő tartalma 57,6-65,0 %, a búza kontrollal mutatott hasonlóságot, és 

magasabb volt, mint a rozs kontroll, mely általánosan is alacsonyabb keményítő tartalommal 

jellemezhető (Rakha et al., 2011, Dennett et al., 2013). Az átlagos keményítő tartalom 

némileg alacsonyabb, mint más irodalmakban (Burešová, et al., 2010; McGoverin et al., 

2011). A Tc2 törzs és a GK Idus fajta a rozshoz hasonlóan kevesebb keményítőt tartalmazott 

a többi tritikálé genotípushoz képest, mely különbség Kiszombor termőhelyen szignifikáns 

volt. A termőhely hatása egyik növényfaj esetén sem volt szignifikáns. Az évjárat hatással 

volt a keményítő mennyiségére, 2013-ban mértük a legmagasabb keményítő értékeket, míg 

2014-ben a legalacsonyabbakat, ellentétesen a nyersfehérje tartalom esetén megfigyelt 

tendenciával. A változások hátterében értelemszerűen az egyes alkotók arányának 

módosulása is áll. Emellett az abiotikus hatások (csapadékos időjárás) illetve a biotikus 

tényezők (sárgarozsda járvány) szintén közrejátszanak a keményítő százalékos arányának 

alakulásában.  

 

5.2.2. Az összetételi paraméterek közötti összefüggések, valamint a genotípus, a 

termőhely és az évjárat hatás, illetve az egyes hatások közötti összefüggések értékelése 

Az összetételi paraméterek közötti összefüggések értékelésének eredményeit a XVI. 

táblázat tartalmazza. Több összefüggést találtam, ezek közül a fehérje- és a keményítő 

tartalom mindhárom évjáratban, mindkét termőhelyen negatív összefüggést mutatott. A két 

főkomponens százalékos arányának ellentétes változása értelemszerű, jól magyarázható. A 

szemfizikai tulajdonságok mutatják, hogy ezen tritikálékra már jellemző a megfelelően 

telített szem, mely magasabb keményítő arányt jelent, ami mellett csökken a fehérje aránya.  

Ezenkívül a fehérje két évjáratban (2012, 2014) a hamutartalommal negatív összefüggést 

mutatott, illetve 2013-ban a nyerszsír tartalommal szignifikáns pozitív kapcsolatot. A 

nyerszsír tartalom a keményítő tartalommal viszont negatív összefüggést mutatott minden 

évjáratban, ahogy a fehérje- és keményítő tartalom esetén megfigyelt kapcsolatból várható 

volt. A hamutartalom és a keményítő tartalom között is találtam szignifikáns összefüggést, 

itt is csak két évjáratban (2012, 2014), ahogy a fehérjetartalom esetén megfigyeltem. Az 

élelmi rost tartalom a keményítő tartalommal negatív összefüggést mutatott minden 

évjáratban, 2012-ben és 2014-ben a kapcsolat szignifikáns volt.  
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XVI. táblázat Korrelációs összefüggések a vizsgált paraméterek között 3 évjáratra és 2 

termőhelyre bontva (2012; 2013; 2014, Kiszombor, Szeged) 

2012 

Kiszombor/Szeged 

     

 Nyersfehérje Nyerszsír Hamu Élelmi rost Keményítő 

Nyersfehérje 1,00/1,00     

Nyerszsír 0,17/0,16 1,00/1,00    

Hamu -0,43*/-0,57* 0,02/0,34 1,00/1,00   

Élelmi rost -0,18/-0,13 0,21/0,24 -0,23/-0,10 1,00/1,00  

Keményítő -0,52**/-0,61** -0,55*/-0,58* 0,13/0,40* -0,69**/-0,73** 1,00/1,00 

2013 

Kiszombor/Szeged 

     

 Nyersfehérje Nyerszsír Hamu Élelmi rost Keményítő 

Nyersfehérje 1,00/1,00     

Nyerszsír 0,55*/0,56* 1,00/1,00    

Hamu -0,09/-0,27 0,12/0,36 1,00/1,00   

Élelmi rost -0,16/-0,24 0,27/0,26 -0,22/-0,00 1,00/1,00  

Keményítő -0,52**/-0,80** -0,75**/-0,68** 0,08/0,11 -0,34/-0,24 1,00/1,00 

2014 

Kiszombor/Szeged 

     

 Nyersfehérje Nyerszsír Hamu Élelmi rost Keményítő 

Nyersfehérje 1,00/1,00     

Nyerszsír -0,00/0,16 1,00/1,00    

Hamu -0,52**/-0,57** 0,04/-0,34 1,00/1,00   

Élelmi rost -0,12/0,12 -0,05/0,24 -0,38*/-0,10 1,00/1,00  

Keményítő -0,48*/-0,60** -0,02/-0,58** 0,58**/0,41* -0,79**/-0,73** 1,00/1,00 

 **,* - szignifikáns p < 0,01 és 0,05 esetén. 

 

A genotípusos változékonyság, a környezeti hatások (évjárat, termőhely), valamint azok 

kölcsönhatásainak vizsgálata alapvető nemesítési szempont. A kísérletből származó 

eredmények háromtényezős ANOVA eredményeit a XVII. táblázat tartalmazza. A 

genotípusos különbség minden paraméter esetén szignifikáns volt, kivéve a hamutartalmat. 

A vizsgált jellemzők közül az élelmi rost tartalom mutatta a legerősebb genotípusos 

meghatározottságot. A varianciaanalízis azt is megerősítette, hogy a termőhely szignifikáns 

hatása mutatható ki a nyersfehérje és kisebb mértékben a rost tartalom alakulására is. Ebben 

a kísérletben a nyerszsír, a hamu és a keményítő tartalom nem mutatott szignifikáns 
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termőhely függést. Az évjárat ezzel szemben hatással volt minden mért paraméterre, 

különösen erős hatást gyakorolt a fehérje és a keményítő tartalom esetén. 

A faktorok kölcsönhatása is kimutatható a vizsgált összetételi jellemzők alakulásában. 

A termőhely és a genotípus csak a keményítő és a rost tartalmak esetén mutatott erős 

szignifikáns kölcsönhatást. Az évjárat és a genotípus között fellépő kölcsönhatás 

meghatározóbbnak bizonyult, csak az élelmi rost tartalom volt kivétel ez alól. A termőhely 

és az évjárat interakciójának hatása minden vizsgált paraméterre szignifikáns volt, csakúgy, 

mint a három paramétert, a genotípust, a termőhelyet és az évjáratot magában foglaló 

kölcsönhatásé.  

 

XVII. táblázat A genotípus (G), a termőhely (T) és az évjárat (É) faktorok, valamint a 

közöttük fellépő kölcsönhatások háromtényezős ANOVA F értékei a vizsgált beltartalmi 

paraméterek esetén 

Faktor Nyersfehérje Nyerszsír Hamu Élelmi rost Keményítő 

F (G) 3,22** 14,61** 1,59NS 15,60** 4,30** 

F (T) 40,50** 3,67NS 0,39NS 5,38* 2,16NS 

F (É) 147,62** 10,62** 4,00** 3,54* 72,10** 

F (GxT) 1,77NS 1,79NS 1,09NS 2,72** 129,50** 

F (GxÉ) 3,06** 2,73** 2,77** 1,30NS 2,30** 

F (TxÉ) 13,03** 50,85** 1398,5** 351,15** 294,00** 

F (GxTxÉ) 185,00** 5,46** 51,10** 5,29** 20,00** 

NS – nem szignifikáns; **,* - szignifikáns p < 0,01 és 0,05 esetén. 

 

5.2.3. Az összetételi jellemzők értékelése  

Összegzésként elmondható, hogy a vizsgált szegedi tritikálé fajták és törzsek beltartalmi 

összetétele a vártnak megfelelően hasonlít a szülő nemzetségekhez, a minták a búza és a rozs 

közötti értékeket vesznek fel. Ugyanakkor az egyes genotípusok között jelentős eltéréseket 

tapasztaltam. A GK Idus fajtának kimagasló nyersfehérje, nyerszsír és élelmi rost tartalma 

van, míg a GK Rege és a GK Szemes fajták átlagos értékeket mutattak az összes vizsgált 

paraméterben, utóbbiak esetében az összetétel stabilitása lehet értékes tulajdonság. A törzsek 

közül a Tc2, Tc4 és Tc5 kiemelkedően teljesítettek nyersfehérje, nyerszsír és élelmi rost 

tartalomban is a többi vonallal szemben, így ezek tűnnek a legígéretesebbnek a további 
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nemesítési programok számára, hogy még előnyösebb táplálkozás-élettani tulajdonságokkal 

rendelkező genotípusokat hozzanak létre a nemesítők. A szelekciónál figyelembe kell venni 

a környezeti (évjárat, termőhely) hatásokat is. A statisztikai adatok alapján nem csak a 

faktorok egyedi hatásaira és azok mértékére, hanem általánosságban a vizsgált minták 

stabilitására is kaptam információt, a faktorok kölcsönhatásainak elemzésével azonosítottam 

olyan fajtákat (GK Szemes, GK Rege) és vonalakat (Tc1, Tc2), melyek stabilitása 

kiemelkedő volt. 

A talált összefüggések alapján megállapítható, hogy a beltartalmi jellemzők változása 

elsősorban az összetétel százalékos megadásából levezethető mértékben és irányban változik. 

Jól megfigyelhető, hogy egy összetevő arányának a változása a többi csökkenését okozhatja, 

illetve a változások kiegyenlíthetik egymást. Különösen igaz ez a nagyobb arányban 

jelenlevő összetevők, a nyersfehérje, keményítő és élelmi rost tartalom esetén. Ebben a 

tanulmányban nem vizsgáltam a genetikai és környezeti tényezők hatását ezen összetevők 

szintézisére, de azon esetekben, ahol a változás mértéke jelentős, ott a későbbiekben érdemes 

lehet a folyamatok hátterében álló tényezők és okok vizsgálata is. 

 

Az összefüggésvizsgálatokhoz használt évjárat (2015) összetételi értékeit az 5. Melléklet 

tartalmazza. 
 
 

5.2.4. A tritikálé szénhidrát összetétel jellemzése 

5.2.4.1. A keményítő jellemzése 

5.2.4.1.1. A keményítő szemcsék jellemzése 

A keményítő a magbelsőben szemcsék formájában van jelen. Az elektronmikroszkópos 

képek alapján mindhárom növényfajban a keményítőszemcsék mérete 2 μm és 69 μm között 

változott, és három típusú szemcse volt elkülöníthető: a kisméretű C-típus (< 5 μm), a 

közepes B-típus (5-15 μm) és a nagy A-típus (> 15 μm). Az A-típusú granulák főleg elliptikus 

alakúak voltak, a kisebb granulák gömb alakot vettek fel, néha éles élekkel a SEM képeken 

(14. ábra). A lézer diffrakciós analízis szintén kb. 80 μm-es méretig detektált keményítő  
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szemcséket. Az eloszlás görbében két csúcs figyelhető meg ~5 μm és 30-35 μm-nél (15. 

ábra). 

14. ábra Keményítő szemcsék SEM felvételei búza (A), rozs (B) és tritikálé (GK Szemes 

fajta) (C) mintákban 520X (1), 990X (2), 5300X (3) nagyításban 

 

15. ábra Keményítő szemcseméret eloszlás profilok a vizsgált tritikálé genotípusokban, 

illetve a búza és rozs kontrollokban (2015, Kiszombor) 
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A búzához és a rozshoz hasonlítva a tritikálé keményítő magasabb arányban tartalmazott 

nagy A-típusú granulákat (70,5-81,9%). Hasonlóan korábbi tanulmányokban leírtakhoz (Ao 

és Jane, 2007; Makowska et al., 2014; Cornejo-Ramirez et al., 2015), a közepes B-típusú 

(11,9-23,8%) és kicsi C-típusú (3,2-5,9%) keményítő szemcsék aránya kisebb volt (16. 

ábra). Az arányok változását a D-genom kiesésével magyarázzák (Makowska et al., 2014; 

Cornejo-Ramirez et al., 2015). A nagyobb szemcsék lassabban hidrolizálhatók, mint a kisebb 

szemcsék, amely alapján feltételezhető a lassabb emészthetőség (Qi és Tester, 2016). A 

keményítő szemcse eloszlás szignifikáns változékonyságot mutat a tritikálé genotípusokban. 

A Tc1 és Tc6 vonalak hasonlóak voltak a búza kontrollhoz, alacsonyabb mennyiségű A-

típusú szemcsével és magasabb arányú közepes és kicsi keményítő szemcsemérettel. A GK 

Idus fajta, valamint a Tc4 vonal viszont a rozshoz volt hasonló a keményítő szemcseméret 

eloszlás tekintetében, magasabb nagy, A-típusú szemcsemérettel. 

 

16. ábra Az A (> 15 μm), B (5-15 μm) és C (< 5 μm) típusú keményítő szemcsék 

aránya a tritikálé genotípusok,valamint a kontroll búza és rozs keményítőjében (2015, 

Kiszombor) 

 

5.2.4.1.2. Az amilóz/amilopektin arány jellemzése 

A különböző tritikálé genotípusok keményítőjében az amilóz tartalom a 23,9 és 34,5%, 

míg az amilopektin 65,5 és 76,1% között változott (17. ábra). Az átlagos amilóz 
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koncentráció a rozshoz (28,9%) hasonló volt, és szignifikánsan alacsonyabb, mint a búzában 

(32,5%) mért érték, habár ez utóbbi magasabb volt az irodalom által búzában általánosan 

leírtaknál (Chibbar et al., 2016). A Tc1 és Tc2 genotípusok kivételt jelentenek, ezek amilóz 

tartalma több, mint 33% volt. Az amilóz amilopektinhez viszonyított aránya 0,31 és 0,52 

között változott, ebben jelentős genotípusos különbség mutatkozott. Az összehasonlító búza 

(0,48) és a rozs (0,37) átlagához viszonyítva találtam magasabb és alacsonyabb arányokat is 

a vizsgált tritikálékban. Hasonló változékonyságot írtak le korábban is a tritikálé amilóz és 

az amilopektin mennyiségére (Sharma et al., 2002; Ao és Jane, 2007; Makowska et al., 2014). 

 

17. ábra Az amilóz és amilopektin aránya a tritikálé genotípusok, valamint a kontroll búza 

és rozs keményítőjében (2015, Kiszombor) 

  

5.2.4.1.3. Az amilopektin molekulák lánchosszának és azok változékonyságának 

vizsgálata 

A glükán egységek lánchosszúság eloszlását 80 egységig vizsgáltam. Általánosságban 

megállapítható, hogy más gabonákhoz hasonlóan polimodális amilopektin lánchosszúság 

eloszlás jellemzi a keményítőt a tritikálé genotípusokban (18. ábra).  
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18. ábra  A FACE eredményeként kapott amilopektin lánc egységek 9 régióra osztva: R-I 

(6-8 egység), R-II (9-11 egység), R-III (12-14 egység), R-IV (15-18 egység), R-V (19-

22 egység), R-VI (23-36 egység), R-VII (37-45 egység), R-VIII (46-60 egység) és R-

IX (61-80 egység) 

 

A vizsgált tritikálék amilopektin lánchosszúság eloszlása a XVIII. táblázatban látható. 

Hat tritikáléban (Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, GK Idus és GK Szemes), illetve az összehasonlító J-50 

búzában az átlagos amilopektin lánchosszúság 27 egység volt. További három tritikálé (Tc5, 

Tc6 és Tc7) és a Wibro rozs 26 egység, a GK Rege egyedülállóan 28 egység átlagot mutatott. 

A lánchosszúság eloszlás két görbére osztható két csúccsal 11 és 45 egységnél a tritikálé 

genotípusokban, a csúcs I a búzához volt hasonló, de a csúcs II a rozshoz (43 egység), mivel 

a búza csúcs II 48 egységnél volt. A lánchossz eloszlás a búza és a rozs átmeneteként 

jellemezhető a tritikálé amilopektin esetén. Néhány tritikálé genotípus lánchossz eloszlása 

(Tc1, Tc2, GK Rege) a búza, mások (Tc5 és GK Idus) a rozs amilopektinhez hasonlítanak. 

Mind a tritikáléra, mind a kontrollokra jellemző volt, hogy az amilopektin láncok jelentős 

hányada (~70%) a 6 és 36 egység közötti régióban található.  Szignifikáns különbséget a 

tritikálé genotípusok között csak a rövid lánchosszú régiókban R-II  és R-VI között figyeltem 

meg. A búza fajtában a legnagyobb százalékban az R-III régióba tartozó lánchossz volt a 

leggyakoribb, míg a rozsban az R-II régió. Tritikáléban ezek egyenlő arányt mutattak, az 

összes amilopektin lánc 20%-át adva. Amilopektin lánchossz eloszlás tekintetében Ao és 
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Jane (2007) munkájában közöltekhez hasonló eredményt kaptam. A rövid lánchosszú 

régióban megfigyelt különbségeken kívül, az amilopektin lánchossz eloszlásban nem voltak 

jelentős eltérések a három növényfaj általam vizsgált képviselői között. A tritikálé 

genotípusokban a genotípusos változékonyság sem volt olyan jelentős mértékű, mint a 

korábbi jellemzőkben 

 

XVIII. táblázat Amilopektin lánchosszúság eloszlás a tritikálé genotípusokban, illetve a 

kontroll búzában és rozsban (2015, Kiszombor) 

 

Csúcs LH 
Átlag 

LH 

Lánchossz eloszlás (%) 

I II R-I R-II R-III R-IV R-V R-VI 
R-

VII 

R-

VIII 
R-IX 

Tritikálék 

Tc1 11 47 27 3,7a 19,7ab 20,9ab 18,4f 11,5bc 14,6ab 3,9a 5,3a 2,0a 

Tc2 11 44 27 3,8a 19,8ab 20,6a 17,6bcde 11,7bc 15,7bc 3,9a 5,1a 2,0a 

Tc3 11 46 27 4,0a 20,6ab 20,9ab 17,64e 11,8bc 15,3abc 3,6a 4,5a 1,7a 

Tc4 11 45 27 3,9a 20,4ab 21,1ab 17,6de 11,6bc 15,4abc 3,6a 4,6a 1,7a 

Tc5 11 44 26 4,1a 21,2ab 21,3ab 17,00ab 11,2ab 15,2abc 3,6a 4,6a 1,9a 

Tc6 11 46 26 4,2a 21,2b 22,4bc 17,6cde 10,8a 13,6a 3,3a 4,3a 1,7a 

Tc7 11 44 26 4,0a 21,2ab 21,7ab 17,4bcde 11,1ab 14,6ab 3,6a 4,7a 1,8a 

GK Rege 11 46 28 3,4a 19,2a 20,3a 17,5bcde 11,9c 16,0bc 4,1a 5,5a 2,2a 

GK Idus 11 45 27 4,0a 20,4ab 20,5a 17,1abcd 11,5bc 15,6bc 3,9a 5,1a 1,9a 

GK Szemes 11 45 27 3,9a 20,1ab 20,4a 17,0abcd 11,8bc 16,0bc 3,9a 5,1a 1,9a 

Átlag 11NSNS 45** 27NSNS 3,9** 20,4** 21,0** 17,4NS* 11,5*NS 15,3NS* 8,8** 4,9NSNS 1,9NS* 

Kontrollok 

J-50 búza 11 48 27 3,6 19,0 20,2 17,7 12,2 15,8 4,0 5,4 2,0 

Wibro rozs 10 43 26 4,3 24,5 19,3 15,8 11,4 14,5 3,9 4,6 1,7 

Szórás 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 

Egy oszlopon belül a különböző betűvel (a-f) jelölt tritikálé értékek szignifikánsan különböznek p < 0,05 esetén, 

ahol “a” jelenti a legkisebb értéket. A tritikálé és a búza, illetve rozs közötti eltérés az átlag értékeknél van 

jelölve (**= mindkét esetben szignifikáns, NS*= csak a rozshoz képest szignifikáns, *NS= csak a búzához 

képest szignifikáns, NSNS= egyik esetben sem szignifikáns). 

(LH = lánchosszúság, amilopektin lánc egységek 9 régióra osztva: R-I (6-8 egység), R-II (9-11 egység), R-III 

(12-14 egység), R-IV (15-18 egység), R-V (19-22 egység), R-VI (23-36 egység), R-VII (37-45 egység), R-VIII 

(46-60 egység) és R-IX (61-80 egység) 

 

5.2.4.1.4. A keményítő in vitro enzimes hidrolízisének jellemzése 

Az in vitro keményítő hidrolízis eredményeit a XIX. táblázat tartalmazza. A teljes szemet 

tartalmazó őrlemény, illetve az izolált keményítő esetén mért hidrolízis profil szignifikáns 
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különbséget mutatott a tritikálé esetén. Az őrleményben mért RDS közel 50%-a volt az SDS-

nek, míg a keményítőben közel azonos mennyiséget találtam. Az RS értéke a két 

mintatípusban csak kis mértékben különbözött, a keményítőben mért érték volt magasabb, 

5,7%. A J-50 búza kontroll magasabb RDS, és alacsonyabb SDS és RS értékeket mutatott a 

Wibro rozs kontrollnál az őrleményben, míg a keményítőben fordított arányt figyeltem meg. 

A tritikálé genotípusok közül kettő, a GK Idus és a GK Szemes esetén magas RDS értékeket 

mértem, valamint alacsonyabb SDS volt jellemző. A többi tritikálé alacsony RDS értékeket 

mutatott, továbbá a tritikálé vonalakra jellemző volt a magas SDS is. A Tc1 tritikálé vonal 

mutatta a legmagasabb SDS értéket őrleményben, 73,4%-ot. RS értéke a tritikálé 

őrleményekben nagyon széles (egy nagyságrend) tartományban változott 0,7%-tól (GK 

Rege) 9,8%-ig (Tc7). A hidrolízis index esetén 43,4% (Tc2) és 54,3% (GK Szemes és GK 

Rege) között változtak az értékek, az átlagérték 48,9% volt. A genotípusok között 

szignifikáns különbséget mutattam ki. A kinyert keményítő RDS értékei magasabbak (38,8-

52,6%), mint az őrleményé a tritikáléban, de a genotípusok eredményei hasonlóan alakultak 

az őrleményben és a keményítőben mért értékek tekintetében is. Az SDS értékek 

alacsonyabbak (42,3-57,0%) a kinyert keményítő mintákban, de az RS értékek magasabbak 

(4,1-7,8%) és nagyobb változatosságot mutatnak, mint az őrleményben. Hasonló tendenciát 

figyeltem meg a kontroll búza és rozs esetén is. 

A tritikálé genotípusok keményítő hidrolízis paraméterei teljes őrleményben inkább a J-

50 búza, míg az izolált keményítőben a Wibro rozs kontrollal mutattak hasonlóságot. Az 

átlagos keményítő hidrolízis értékeket vizsgálva a tritikáléban az izolált formában lassabban 

játszódik le a hidrolízis, mint a rozs kontrollban, de gyorsabb a búza kontrollban mértnél. 

Teljes őrlemény esetében, habár az izolált keményítőhöz képest lassult a hidrolízis, mindkét 

kontrollnál gyorsabb bomlást figyeltem meg valamennyi tritikálé mintában. Ez a vizsgált 

tritikálé genotípusok sajátossága lehet, habár hasonló vizsgálat nem található az irodalomban, 

így más adatokhoz nem tudtam eredményeimet hasonlítani. A teljes őrleményben és az 

izolált keményítőben mért eltérések részben a mátrixbeli különbségekkel magyarázhatók. Az 

őrleményben jelenlevő egyéb összetevők (fehérjék, zsírok, rostok stb.), illetve azok 

kölcsönhatásai és általában a szövetes elrendeződésük miatt értelemszerűen a hidrolízis 

körülményei jelentősen eltérnek a tiszta keményítőnél tapasztalható viselkedéstől, általában 

lassítják a hidrolízis folyamatát (Ahuja et al., 2014). Ezek hatását később értékelem (5.2.4.4. 
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fejezet). Ugyanakkor megállapítható, hogy a tapasztalt jelenségek jobban hasonlíthatók az in 

vivo emésztés során lejátszódó részfolyamatokhoz. Továbbá a keményítő izolálás során is 

lejátszódhatnak olyan változások, melyek csak részben reprezentálják a keményítő natív 

állapotban megfigyelhető viselkedését.  

  

XIX. táblázat A keményítő in vitro enzimes hidrolízis jellemző paramétereinek értékei 

tritikálé genotípusok, búza és rozs kontrollok teljes őrleményeiben és izolált keményítőiben 

mérve (2015, Kiszombor) 

 

Teljes őrlemény Izolált keményítő 

RDS 

(%) 

SDS  

(%) 

RS  

(%) 
HI 

RDS 

(%) 

SDS 

 (%) 

RS  

(%) 
HI 

Tritikálék         

Tc1 23,2a 73,4g 3,4cd 43,5b 39,4a 52,8bc 7,8d 51,2a 

Tc2 26,3bc 69,7f 4,0de 43,4b 47,6c 46,6abc 5,8bc 56,2c 

Tc3 26,0b 65,1c 8,9g 41,2a 49,2c 43,5a 7,3d 60,2e 

Tc4 29,1cde 68,4e 2,5bc 51,4e 48,4cde 45,9ab 5,7bc 61,2ef 

Tc5 29,8f 67,3d 2,9bc 52,3ef 51,6f 43,3a 5,2bc 60,9ef 

Tc6 28,3de 67,4d 4,3e 50,2d 48,8de 45,6ab 5,6bc 58,3d 

Tc7 26,7b 63,5b 9,8g 49,7d 43,5b 50,6c 5,9bc 56,7c 

GK Rege 29,9a 69,4f 0,7a 46,6c 38,8a 57,0e 4,2a 53,2b 

GK Idus 36,0g 58,2h 5,8f 52,7f 52,6g 42,3abc 5,1b 63,1h 

GK Szemes 35,5e 62,4a 2,1b 54,3g 49,3e 46,6abc 4,1a 61,6fg 

Átlag 29,6NS* 66,1*NS 4,2** 48,9** 47,0*NS 47,3*NS 5,7*NS 58,9** 

Kontrollok         

J-50 búza 30,2 63,7 6,0 41,9 40,6 51,7 7,7 52,7 

Wibro rozs 25,8 66,8 7,5 38,5 47,5 47,2 5,3 63,1 

Szórás 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 

Egy oszlopon belül a különböző betűvel (a-h) jelölt tritikálé értékek szignifikánsan különböznek p < 0,05 

esetén, ahol “a” jelenti a legkisebb értéket. A tritikálé és a búza, illetve rozs közötti eltérés az átlag értékeknél 

van jelölve (**= mindkét esetben szignifikáns, NS*= csak a rozshoz képest szignifikáns, *NS= csak a búzához 

képest szignifikáns). 

(RDS = gyorsan emésztődő keményítő; SDS = lassan emésztődő keményítő; RS = rezisztens keményítő; HI = 

hidrolízis index) 

 

Általánosságban levonható következtetés, hogy a tritikálénál megfigyelt átlagos 

hidrolízis profil nem előnyös táplálkozás-élettani szempontból, és lehet, hogy egyéb 

technológiai paraméterekre is hatással van, mely összefüggéseket később vizsgálom 

(5.4.2.1.3., 5.4.2.2.1. és 5.4.3.3. fejezetek). Megemlíthető ugyanakkor, hogy ez a 
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megállapítás a gabonák többségére is igaz. Viszont a genotípusok közötti különbség 

lehetőséget ad lassabb hidrolízissel rendelkező genotípusok (GK Rege, Tc1) szelekciójára is, 

melyek a hidrolízis tulajdonságok javítására alkalmazhatóak a nemesítésben.  

 

5.2.4.2. Az élelmi rostösszetevők jellemzése 

A vizsgált tritikálé vonalakban és fajtákban az összes élelmi rost mennyisége 10,5-

15,1% között változott, az oldható rostok aránya 7-20% volt, értéke 0,62 és 2,83% között 

változott (19. ábra, 6. Melléklet). A genotípusok között tapasztalt változékonyság 

szignifikáns volt minden összetevő esetén. Ezek az értékek szignifikánsan alacsonyabbak a 

rozs kontrollban (4,37%) mértnél. A búza kontrollhoz (2,25%) képest az oldható rostok 

aránya magasabb volt a Tc5, Tc6, Tc7 vonalakban és a GK Szemes fajtában is, a többi 

tritikálé genotípusban azonos, vagy alacsonyabb értékeket mértem. Rakha et al. (2011), 

Cyran és Łapiński (2006), valamint Fraś et al. (2016) hasonló eredményeket írtak le mind 

oldható, mind oldhatatlan rostok tekintetében tritikálé fajtákban. 

 

19. ábra Az oldható és oldhatatlan élelmi rost frakciók aránya a tritikálé genotípusokban, 

illetve a kontroll búza és rozs fajtákban (2015, Kiszombor) 

 

A tritikáléban, ahogy a búzában és a rozsban is az AX a fő rostalkotó (Dennett et al., 

2013). Az eredményeim is ezt erősítették meg. A rostösszetételt a 20. ábra szemlélteti, a 

számszerű adatokat a 6. Melléklet tartalmazza. A TOTAX tartalom erős változatosságot 
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mutatott a tritikálé mintákban, 4,06 és 7,40% között változott, hasonlóan korábbi irodalmi 

adatokhoz (Rakha et al., 2011; Dennett et al., 2013). A tritikáléknak szignifikánsan magasabb 

TOTAX tartalma volt a búza kontrollhoz (4,14%) viszonyítva, néhány genotípusban (Tc4, 

Tc5, Tc7 vonalak és GK Rege fajta) a TOTAX koncentráció a rozs értékénél (6,02%) is 

magasabbnak bizonyult. Cyran és Lapiñski, (2006) hasonló eredményekről számolt be. 

Kevesebb mint 10%-a az összes AX tartalomnak vízoldható (WEAX), ez 0,21-0,44% 

tartományban változott.  

 

20. ábra WEAX (vízoldható arabinoxilán), TOTAX (összes 

arabinoxilán), rezisztens keményítő, β-glükán és egyéb élelmi rost összetevők 

aránya tritikáléban, és a kontroll búza és rozs fajtákban (2015, Kiszombor) 

 

A β-glükán koncentráció 0,75 és 1,17% közötti értékeket mutatott a tritikálékban. A 

búzához hasonlóan csak kis részét alkotja a rostoknak, azoknak körülbelül 5-6%-a. 

Genotípusos változatosság nem volt kimutatható, hasonlóan Józefiak et al. (2007) és Rakha 

et al. (2011) eredményeihez. A rezisztens keményítő tartalom a β-glükán tartalomnál 

magasabb (1,9-5,9%), ami a rozshoz hasonló érték. Ez alól kivételt jelentenek a Tc3 és Tc7 

vonalak, melyek magasabb értékeket vettek fel, mint a többi tritikálé. Az élelmi rostok és a 

rostalkotó AX mennyisége tekintetében a tritikálé inkább a táplálkozás-élettanilag 

kedvezőbb tulajdonságokat mutató rozshoz áll közelebb. Így elmondható, hogy ebből a 
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szempontból a búzához viszonyítva felhasználása előnyös lehet. Továbbá a rosthoz kapcsolt 

technológiai hatásoknak is jelentősége lehet a végtermékek tulajdonságaiban, melyet később 

vizsgálni fogok (5.4.2.1.3., 5.4.2.2.1. és 5.4.3.3. fejezetek). 

 

5.2.4.3. Az egyszerű cukor összetétel jellemzése 

A gabona szénhidrátoknak csak kis részét alkotják az egyszerű cukrok, tritikálé 

őrleményben ez mintegy 5-10% volt. Az egyszerű cukor összetétel a 21. ábrán látható, a 

számértékeket az 7. Melléklet tartalmazza. Az összes egyszerű cukor tartalom 3,92 és 5,51% 

között változott. A tritikálé mintákban a rozs kontrollhoz hasonlóan magasabb cukor 

koncentrációkat mértem, szignifikánsabban magasabb értékeket, mint a búza kontrollban. 

Pena (2004) hasonló értékeket írt le korábban, de Pettersson és Aman (1987) alacsonyabb 

cukor tartalmakat mértek.  

 

21. ábra A glükóz, szacharóz és a fruktóz egyszerű cukor komponensek aránya 

tritikáléban, és a kontroll búza és rozs fajtákban (2015, Kiszombor) 

 

A glükóz volt a legjelentősebb cukor komponens (71-86%), értéke 2,81-4,09% volt 

tritikáléban. A szacharóz (7-21%) és a fruktóz (6-17%) kisebb arányban volt jelen a 

tritikáléban. A szacharóz mennyisége 0,33-0,84%, míg a fruktóz mennyisége 0,28-0,75% 

volt. A GK Idus és GK Rege fajták rendelkeztek a legnagyobb egyszerű szénhidrát 

tartalommal. A búza és a rozs esetén is a glükóz volt jelen a legnagyobb arányban, de a 
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szacharóz és fruktóz mennyisége magasabb volt (15-22%) a tritikáléban mértnél. Mindhárom 

összetevő mennyisége erős genotípusos változatosságot mutatott tritikálénál. A magasabb 

szabad cukortartartalom a termékelőállítás során a fermentációs folyamatok eltérő 

(gyorsabb) lejátszódását eredményezheti. Emellett befolyásolja a végtermék tulajdonságait 

is, édesebb íz jelenhet meg. A várhatóan gyorsabb Maillard-reakció miatt a szín is 

intenzívebb lehet, mely a sütési idő csökkentését teheti szükségessé. Ezek azonban jelenleg 

csak feltételezett következmények, kísérleti bizonyíték erre még nem áll rendelkezésre. 

 

5.2.4.4. Összefüggésvizsgálat a keményítő jellemzők között, illetve a keményítő 

jellemzők és a makrokomponens összetétel között 

Korábban a búza esetén már leírták, hogy a keményítő enzimes hidrolízisét a keményítő 

szerkezet, illetve a makrokomponensek egymáshoz viszonyított mennyiségi eloszlása is 

jelentősen befolyásolja (Dhital et al., 2015; Qi és Tester, 2016). Ezért tritikálé esetén is 

vizsgáltam ezeket az összefüggéseket, mely eredmények a XX. és XXI. táblázatban láthatóak. 

Az izolált tritikálé keményítőben az amilóz koncentráció szoros összefüggést mutat a 

rezisztens keményítő mennyiségével (r = 0,74; p < 0,01), hasonlóan korábbi búza 

tanulmányok eredményeihez (Ahuja et al., 2014). A keményítő szemcseméret szignifikáns 

hatását mutattam ki az in vitro enzimes hidrolízisre. A nagy A-típusú szemcsék negatív (r = 

-0,69; p < 0,05), a közepes B-típusú keményítő szemcsék mennyisége pozitív korrelációt 

mutatott a HI (r = 0,76; p < 0,01) és az RDS (r = 0,64; p < 0,05) értékekkel is. A rövid 

amilopektin láncok (R-I) pozitívan korreláltak az RDS-el (r = 0,65; p < 0,05) és negatívan az 

SDS keményítő mennyiséggel (r = -0,64; p < 0,05). A közepes méretű amilopektin láncok 

(R-IV), melyek 15-18 glükóz egységnek felelnek meg, szintén hatással voltak a keményítő 

hidrolízisre, szignifikáns összefüggést mutatott az RDS (r = -0,63; p < 0,05) és az RS (r = 

0,64; p < 0,05) értékével a vizsgált tritikálé genotípusokban, hasonlóan a búzában leírtakhoz 

(Ahuja et al., 2014).   
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XX. táblázat Korrelációs összefüggések a tritikálé keményítő tulajdonságok és az izolált 

keményítő (K) enzimes hidrolízis jellemző értékei között  

 RDS K SDS K RS K HI K 

Amilóz -0,10 -0,08 0,74** -0,38 

R-I  0,65* -0,64* -0,09 0,49 

R-II  0,48 -0,46 -0,10 0,30 

R-III  0,15 -0,19 0,16 -0,05 

R-IV  -0,63* 0,48 0,64* -0,73 

R-V  -0,28 0,29 -0,04 -0,11 

R-VI  0,06 0,02 -0,29 0,31 

R-VII  -0,38 0,41 -0,10 -0,16 

R-VIII  -0,55 0,56 0,01 -0,42 

R-IX  -0,54 0,57 -0,04 -0,44 

Átlag LH -0,40 0,45 -0,17 -0,18 

A granulák 0,57 -0,49 -0,34 0,69* 

B granulák -0,64* 0,57 0,33 -0,76** 

C granulák 0,11 -0,15 0,15 0,06 

**,* - szignifikáns p < 0,01 és 0,05 esetén. 

(RDS = gyorsan emésztődő keményítő; SDS = lassan emésztődő keményítő; RS = rezisztens keményítő; HI = 

hidrolízis index; R-I-tól R-IX-ig az amilopektin lánchosszúság görbe kilenc régiója; LH = lánchosszúság) 

 

A tritikálé teljes őrleményben a keményítő hidrolízis lassabb volt az izolált 

keményítőhöz képest. Ennek alakulását a keményítő mellett jelenlevő egyéb összetevők is 

befolyásolhatják (XXI. táblázat). A hidrolízis index szoros negatív összefüggést mutatott a 

keményítő mennyiségével (r = -0,96; p < 0,01), ezenkívül pozitív kapcsolatot találtam az 

összes élelmi rost tartalommal (r = 0,79; p < 0,01) és az oldhatatlan élelmi rost tartalommal 

(r = 0,64; p < 0,05) is. A keményítő mennyiségének továbbá erős negatív összefüggését 

találtam az RDS értékével (r = -0,82; p < 0,01), és közepes összefüggését az SDS 

mennyiségével (r = 0,65; p < 0,05). Továbbá az RDS értékével közepes korrelációt mutattam 

ki a nyersfehérje (r = 0,63; p < 0,05) és a fruktóz (r = 0,71; p < 0,05) tartalmak esetén. 
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XXI. táblázat Korrelációs összefüggések a tritikálé makrokomponensek és a teljes 

őrleményben (T) mért keményítő enzimes hidrolízis jellemző értékei között 

 RDS T SDS T RS T HI T 

Keményítő -0,82** 0,65* 0,17 -0,96** 

Nyersfehérje 0,63* -0,44 -0,30 0,39 

Összes élelmi rost  0,37 -0,32 -0,03 0,79** 

Oldható élelmi rost  0,24 -0,21 -0,01 0,57 

Oldhatatlan élelmi rost  0,32 -0,27 -0,03 0,64* 

TOTAX  0,05 0,01 -0,09 0,36 

WEAX  -0,05 0,49 -0,45 0,13 

β-glükán -0,54 0,18 0,48 -0,51 

Összes cukor  0,30 -0,18 -0,15 0,10 

Fruktóz  0,71* -0,42 -0,36 0,28 

Glükóz 0,15 0,08 0,10 -0,25 

Szacharóz 0,46 -0,25 -0,27 0,56 

Hamu -0,09 0,55 -0,49 -0,11 

Nyerszsír -0,06 0,07 -0,02 0,35 

**,* - szignifikáns p < 0,01 és 0,05 esetén. 

(RDS = gyorsan emésztődő keményítő; SDS = lassan emésztődő keményítő; RS = rezisztens keményítő; HI = 

hidrolízis index; TOTAX = összes arabinoxilán; WEAX = vízoldható arabinoxilán) 

 

5.2.4.5.  Hasonlóságvizsgálat a tritikálé genotípusok szénhidrát jellemzőire 

Az összes szénhidrát jellemzőt felhasználva kapcsoltsági vizsgálat segítségével 

értékeltem a vizsgált tritikálék közötti hasonlóságokat, illetve a kontroll búzához és rozshoz 

viszonyított kapcsolatukat (22. ábra). Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált tritikálé 

genotípusok a búzával nagyobb hasonlóságot mutatnak, mint a rozzsal. A GK Rege fajta, 

illetve a Tc1 vonal van a legközelebb a búzához, a többi nyolc genotípus átmenetet képez a 

két szülő szénhidrát tulajdonságai között.  
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22. ábra Hasonlósági dendogram a tritikálé genotípusok és a kontroll búza és rozs fajták 

között a vizsgált szénhidrát jellemzőket figyelembe véve 

(1=Tc1; 2=Tc2; 3=Tc3; 4=Tc4; 5=Tc5; 6=Tc6; 7=Tc7; 8=GK Rege; 9=GK Idus; 10=GK Szemes; 

11=GK Maros; 12=J-50 búza, 13=Wibro rozs) 

 

5.2.4.6. A szénhidrát jellemzők értékelése 

A tritikálé szénhidrát komponenseinek részletesebb megismerését tűztem ki célul ebben 

a fejezetben, elsősorban a hozzájuk kapcsolódó táplálkozás-élettani funkciók miatt, illetve a 

technológiai viselkedés hátterében álló molekuláris szintű folyamatok megértése érdekében.  

A tritikálé keményítőben a nagy szemcsék aránya jellemzően nagyobb a búzához és a 

rozshoz hasonlítva is, ám ennek hatását a keményítő hidrolízisre még nem vizsgálták. 

Várakozásaimnak megfelelően izolált keményítőben a keményítő hidrolízis lassabb a 

nagyobb szemcseméret következében, ám ezt a hatást a megfigyelt magasabb 

keményítőtartalom (több szubsztrát áll rendelkezésre a hidrolízishez) elfedi. A magasabb 

amilóz tartalmú genotípusokban a rezisztens keményítő arányának növekedése kimutatható 

volt. Az amilopektin láncok hosszúságának alakulása szintén befolyásolta a hidrolízist, a 

lánchossz növekedésével a keményítő hidrolízis lassult. Az őrleményben mért, a kinyert 

keményítőben mért értékekhez képest lassabb keményítő hidrolízis oka valószínűleg 

mátrixhatásokra, más összetevők jelenlétére vezethető vissza, ugyanakkor jellegzetes 

kapcsolatot nem találtam az egyéb összetevők aránya és a hidrolízis jellege között. Az 
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összehasonlító búzához illetve rozshoz viszonyított intenzívebb hidrolízis oka is vélhetően 

az egyéb összetevők arányának alakulása lehet (magasabb keményítő tartalom, enzimek 

jelenléte). 

Az élelmi rostok jellemzése során a búzáénál nagyobb oldható rost tartalmat mértem és 

itt is jellemzően az AX a legnagyobb mennyiségben előforduló rostalkotó. E két tulajdonság 

lehet az, melyet a nemesítés során érdemes jobban kihasználni, a szelekciós szempontok közé 

bevenni, akár nemesítési programot kialakítani az arányok megőrzésére, illetve további 

változtatására. Ahogy például az árpa esetén léteznek programok a β-glükán mennyiségének 

növelésére, úgy tritikáléban az AX tartalom növelése reális cél lehet. Bár az egyszerű cukrok 

kisebb mennyiségét adják a szénhidrátoknak, tritikáléban az arányuk magasabb a búzánál és 

a rozsnál is.  

A genotípusokban megfigyelt változatosság lehetőséget ad a speciális célra történő 

szelekcióra a szénhidrátok terén is. A hasonlóságvizsgálat segíti az egyes genotípusok 

szénhidrát tulajdonságai közötti kapcsolatok azonosítását.  

Számos irodalom utal továbbá arra is, hogy az egyes keményítő tulajdonságok, illetve 

élelmi rostalkotók táplálkozás-élettani előnyük mellett a technológiai tulajdonságokat is 

jelentősen befolyásolják. Ezzel a területtel később (5.4. fejezet) foglalkozom. 

 

5.2.5. A tritikálé fehérjéinek mennyiségi és minőségi jellemzése 

5.2.5.1. A sikér mennyisége 

A nedves sikér mennyisége (23. ábra) a vizsgált tritikálé genotípusokban 14,1-25,7% 

között változott, a genotípusok jelentős változatosságot mutatnak. A nyersfehérje 

mennyisége (XV. táblázat) és a sikértartalom között erős szignifikáns kapcsolatot találtam (r 

= 0,83; p < 0,05), ami nem szokatlan, búzavizsgálatokból jól ismert jelenség.  A fajták közül 

a GK Idusnak volt a legmagasabb a sikértartalma (19,8%), míg a vonalak közül a Tc2, Tc3 

és Tc4-nek (25,7%; 20,5% és 19,9%). Ahogy az várható volt, ezek az értékek alacsonyabbak 

a kontroll búzában mért 32,0% sikértartalomnál, illetve általában a sütőipari minőségű 

búzáktól elvárt sikértartalomnál is (MSZ 6383:2017). A rozs kontrollnál értelemszerűen más 

a helyzet, hiszen a búza sikértartalom meghatározás módszertanával mennyiségét 

meghatározni nem lehetett, a vizsgálat során a kimosott sikér apró darabokra szétesve 

elfolyik. Tohver et al. (2005) 12 tritikálé genotípust vizsgált és csak 5 esetben sikerült sikért 
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kimosni mintáikból. Pattison et al. 2014, valamint Woś és Brzeziński, 2015 változatos 

sikértartalmat állapított meg, mintáikban 9 és 28,7% közötti nedves sikér mennyiséget 

mértek tritikáléban.  Az általam vizsgált összes tritikálé genotípus esetén lehetett sikért 

mosni. Ebből arra következtetek, hogy a búza sikérfehérje szintézis meghatározóbb ezen 

tritikálé vonalakban és fajtákban, de mivel a búza és a rozs tulajdonságai eltérő mértékben 

jelennek meg, ez különbségeket okoz az egyes genotípusokban.  

 

23. ábra A nedves sikér mennyisége a vizsgált tritikálé genotípusokban, illetve a kontroll 

búza és rozs fajtákban (2015, Kiszombor) 

 

5.2.5.2. A sikérfehérjék összetételi jellemzése 

5.2.5.2.1. Prolaminok jellemzése 

Három, a búzánál jellegzetes régió (ω-gliadin, α/β-gliadin és γ-gliadin régió) 

frakcióeloszlásában, az összehasonlító búza és rozs, illetve egy tritikálé (GK Idus) 

kromatogram (24. ábra) tanulmányozása során jellegzetes és jól értelmezhető különbségeket 

figyelhettem meg. A búza esetén az első ω-gliadin csúcsok 17 percnél jelennek meg, míg a 

tritikálé és a rozs esetén is 25 perc után tudtam a hasonló csúcsokat azonosítani. Mindhárom 

faj esetén egységesen 11 csoportot tudtam elkülöníteni a ω-régióban. Az α/β- gliadinok 

tekintetében a tritikálé a búzához hasonlóan több csúcsot mutat, 16 illetve 14 csúcs 

különíthető el a kromatogramokon. A rozs kontroll esetén csak 11 csúcs azonosítható, illetve 

0

5

10

15

20

25

30

35

Tc
1

Tc
2

Tc
3

Tc
4

Tc
5

Tc
6

Tc
7

G
K

 R
eg

e

G
K

 Id
u

s

G
K

 S
ze

m
es

J-
50

 b
ú

za

W
ib

ro
 r

o
zs

%

--



Langó Bernadett - Doktori értekezés  2019 

82 
 

a tartomány vége 2 perccel később látszik. A tritikálé kromatogramok harmadik régiója, ahol 

a búza esetén a γ-gliadinok azonosíthatók, a búzával és a rozzsal is mutat hasonlóságot. A 

43-44. percnél megjelenő csúcs a búzánál és a tritikálénál is megjelenik, míg az 50. percnél 

látható csúcs a tritikálénál és a rozsnál is jelen van. A vizsgált minták kromatogramjai a 8. 

Mellékletben találhatók. 

 

XXII. táblázat A búza jellemző gliadin frakcióinak megoszlása (%) a tritikálé 

genotípusokban, illetve a kontroll búzában és rozsban (2015, Kiszombor) 

 (%) 

 ω-gliadin régió α/β-gliadin régió γ-gliadin régió 

Tritikálék    

Tc1 16,12e 38,29bc 45,60b 

Tc2 12,63b 41,62d 45,76b 

Tc3 11,36ab 41,98d 46,65bc 

Tc4 14,35d 40,08cd 45,57b 

Tc5 13,78cd 35,04a 51,18e 

Tc6 13,32bc 40,94d 45,73b 

Tc7 13,18bc 40,52cd 46,3bc 

GK Rege 16,64e 37,60b 45,76b 

GK Idus 10,97a 40,40cd 48,63d 

GK Szemes 11,38ab 45,00e 43,62a 

Kontrollok    

J-50 búza 14,80 51,87 33,33 

Wibro rozs 22,86 41,88 35,25 

Egy oszlopon belül a különböző betűvel (a-e) jelölt tritikálé értékek szignifikánsan különböznek p 

< 0,05 esetén, ahol “a” jelenti a legkisebb értéket. 
 
A görbe alatti területből számolt frakció arányokat a XXII. táblázatban foglaltam össze. A 

tritikáléban a γ-frakcióként azonosítható régió van a legnagyobb arányban (43,62-51,18%) 

jelen. A legtöbb genotípusban egy szűkebb, 45-48%-os arány figyelhető meg, a 

legalacsonyabb arányt a GK Szemesben mértem, míg a legmagasabbat a Tc5 vonalban. Ezek 

az értékek meghaladják az összehasonlító búza (33,33%) és rozs (35,25%) értékét is.
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24. ábra A búza jellemző gliadin frakcióinak kromatogramjai a búza (A), a rozs (B) és a tritikálé (GK Idus fajta) (C) esetén  

(2015, Kiszombor) 

 

25. ábra A búza jellemző glutenin frakcióinak kromatogramjai a búza (A), a rozs (B) és a tritikálé (GK Idus fajta) (C) esetén  

(2015, Kiszombor)
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Az α/β-frakció kisebb arányban van jelen (35,04-45,00%), a szűkebb tartomány 37-41%, 

a maximális és minimális értékek fordított tendenciát mutatnak, mint a γ-gliadin esetén. Ezek 

az értékek a rozs kontroll értékéhez (41,88%) hasonlítanak, alacsonyabb a J-50 búza esetén 

mért 51,87%-nál. A ω-gliadin frakció aránya a legalacsonyabb mindhárom növényfajban, 

tritikáléban 10,97 és 16,64% között változott. Ez a búzában mérttel (14,80%) mutat nagyobb 

hasonlóságot, a rozsnál látható, hogy az ω-régió is meghatározó, 22,86 % a ω-régióval 

azonosított tartomány aránya. A búza kontrollban mért frakcióarányok megegyeznek a 

Wieser és Kieffer, (2001) által búzában leírt általános arányokkal, a magasabb α/β- és γ-

frakció mellett, az ω-régió tartománya jelentősen kevesebb. A frakciók megoszlása jelentős 

változatosságot mutatott a tritikálé genotípusokban, de általánosságban megállapítható, hogy 

a tritikálék esetén a búza kontrollhoz hasonló arányokat tapasztaltam, a már említett α/β- és 

γ-frakció arányokban megfigyelt eltérések mellett. A GK Szemes fajta eltérő értékeket 

mutatott a többi tritikálétól, az α/β-régió tartománya volt a legnagyobb arányban jelen. Az 

ebben a fajtában megfigyelt arányok hasonlítanak leginkább a búza kontrollhoz. Wojtkowiak 

et al. (2013) az α/β- és γ-frakció esetén tapasztalt arányokat nem írja le, igaz egy genotípust 

vizsgáltak. További hasonló jellegű leíró irodalmat nem találtam. A különbség az általam 

mért mintasor sajátossága lehet, az eltérő genetikai háttérre lehet következtetni. 

 

5.2.5.2.2. Glutelinek jellemzése 

A búza glutenin fehérjék növényfajra jellemző kromatogramjai a 25. ábrán láthatóak. 

Először a HMW-alegységgel, majd az LMW-alegységgel azonosítható fehérjék hagyják el 

az oszlopot mindhárom esetben. A két alegység tartományában jellegzetes hasonlóságokat 

és különbségeket is találtam. A tritikálénál a rozshoz hasonlóan a 22. percnél jelennek meg 

az első csúcsok, ez a búzánál a 34. percnél látható.  Az LMW-frakcióhoz kapcsolt tartomány 

is korábban jelentkezik a tritikálé és rozs kontroll mintákban, a 40. perc környékén, míg a 

búza kontrollban a 44. percben található ez. A HMW-frakció csúcsait tekintve a tritikálé a 

búzához hasonlít inkább, míg az LMW-frakció csúcsait vizsgálva a tritikálénál 46. percnél 

látható csúcs a rozs kontrollban jelenik meg, míg az 54. perc környékén látható csúcsok 

inkább a búza kontroll hasonló idejű csúcsaival azonosíthatók. A vizsgált minták 

kromatogramjai a 9. Mellékletben találhatók. 
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A XXIII. táblázatban a kromatogramok görbe alatti területéből számolt frakció arányok 

láthatóak. A HMW-alegységekkel azonosítható régió aránya 27-37%, az LMW-alegységhez 

tartozó régióé 62 és 72 % között változott a tritikálé mintákban.  A Tc3 és Tc6 vonalak, 

valamint a tritikálé fajták közül a GK Szemes mutatja a legnagyobb hasonlóságot a kontroll 

búzával, míg a Tc2 és Tc4 vonalnál a rozs kontrollal megegyező arányokat mértem. A többi 

tritikálé genotípus köztes értékkel rendelkezett. A HMW/LMW arányok a tritikáléban 0,38-

0,60 között változtak. A J-50 búza kontrollhoz hasonló értékeket (0,51) a GK Szemes, 

valamint a Tc2, Tc3 és Tc6 genotípusok mutattak. A Tc1, Tc4 és Tc7 vonalak a rozshoz 

hasonló (0,36) alacsony aránnyal rendelkeznek, míg a GK Rege és GK Idus fajták és a Tc5 

meghaladta a búza kontroll arány értékét. Wojtkowiak et al., (2013) a búza értékéhez hasonló 

arányokat mért az általuk vizsgált egy tritikálé fajtában. 

 

XXIII. táblázat A búza jellemző glutenin frakcióinak megoszlása a tritikálé genotípusokban, 

illetve a kontroll búzában és rozsban (2015, Kiszombor) 

 (%) 
HMW/LMW 

 HMW LMW 

Tritikálék    

Tc1 27,59a 72,41g 0,38 

Tc2 35,04de 64,99bd 0,54 

Tc3 33,63cd 66,37d 0,51 

Tc4 29,76b 70,23cd 0,42 

Tc5 30,89b 69,11e 0,45 

Tc6 32,45c 67,55de 0,48 

Tc7 28,84ab 71,16f 0,41 

GK Rege 36,34e 63,66ab 0,57 

GK Idus 37,38a 62,62a 0,60 

GK Szemes 34,34d 65,66d 0,52 

Kontrollok    

J-50 búza 31,21 68,79 0,51 

Wibro rozs 27,43 75,57 0,36 

Egy oszlopon belül a különböző betűvel (a-e) jelölt tritikálé értékek szignifikánsan különböznek p 

< 0,05 esetén, ahol “a” jelenti a legkisebb értéket. 

(HMW = nagy molekulasúlyú gluteninek; LMW = kis molekulasúlyú gluteninek) 
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5.2.5.3. A fehérje tulajdonságok értékelése 

A tritikálé fehérje jellemzők részletesebb megismerését tűztem ki célul ebben a 

fejezetben azzal a szándékkal, hogy információt kapjak azok technológiai tulajdonságokra 

gyakorolt hatásáról.  

A fehérje jellemzőkben a tritikálé mind a búzától, mind a rozstól eltérő tulajdonságokkal 

bírt. A nedves sikér mérhetősége a tritikáléban azt mutatja, hogy a búzában lejátszódó sikér 

képződése a tritikáléban is –eltérő mértékben ugyan- de megtörténik. A fehérje 

mennyiségével együtt nőtt a sikértartalom a tritikáléban. A búzával kapcsolatos ismereteken 

alapuló fehérjefrakciók azonosításánál azt tapasztaltam, hogy a rozs –jól ismert módon- 

teljesen eltérő mintázatot mutatott a búzához képest, míg a tritikálé fehérjeösszetétele mind 

a gliadinok, mind a gluteninek esetén sok tekintetben hasonlít a búza mintázatához. Mivel a 

fehérje összetétel alapvetően meghatározza egyes technológiai tulajdonságok (pl. vízfelvétel, 

dagasztás) alakulását a búza esetében, ugyanez feltételezhetően fennáll a tritikálénál is. Ezen 

feltételezéseket a technológiai tulajdonságok vizsgálatánál (5.4.2.2.1. és 5.4.3.3. fejezetek) 

fogom értékelni.  

 

5.3.  Az ásványi anyag összetétel vizsgálat eredményei 

5.3.1. Makroelem összetétel 

A XXIV. táblázatban tüntettem fel az általam vizsgált hat makroelem (Ca, Mg, K, Na, P, S) 

értékét a két termőhelyes, évjáratismétléses kísérletben. A Ca mennyisége 263-399 mg/kg 

között változott a tritikálékban, Kiszombor termőhelyen és 2013-ban mértem szignifikánsan 

magasabb értékeket. A Mg esetén az értékek 1018 és 1285 mg/kg között változtak, szintén 

Kiszombor termőhely mutatott magasabb Mg tartalmakat. 2012-ben magasabb értékeket 

mértem Kiszomboron, a szegedi termőhelyen az évjárat hatása nem volt szignifikáns. A K 

tartalom 3705-4995 mg/kg között alakult. Az évjáratok esetén nem volt különbség az értékek 

között, viszont Kiszomboron magasabb értékeket mértem. A P 2160-3465 mg/kg közötti 

értékeket mutatott, magasabb volt Kiszomboron, a két termőhelyen az évjáratok ellentétesen 

viselkedtek. A Na értéke 11,0 és 19,0 mg/kg között változott. Ez volt az egyetlen makroelem, 

ahol a termőhelyek között nem volt szignifikáns különbség. Az évjárati hatást is csak 

Szegeden tudtam kimutatni, 2012-ben mértem a magasabb Na értékeket. A S tartalom 935 

és 1225 mg/kg között változott és ebben az esetben Szegeden mértem magasabb értékeket. 
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Kiszomboron 2012-ben volt magasabb a S tartalom, míg Szegeden nem volt különbség az 

évjáratok között. A genotípusos változatosság minden elem esetén jelentős volt, kivéve a Mg 

esetén, de csak Kiszombor termőhelyen. A tritikálé fajták közül a vizsgált makroelemek 

esetén a GK Rege fajta, a vonalak közül a Tc2 és a Tc7 mutatott a legtöbb esetben magasabb 

elemkoncentrációt a többi tritikálénál. A Ca és Mg elemek esetén a tritikálé mindkét 

termőhelyen szignifikánsan magasabb értékeket mutatott a kontroll búza és rozs fajtáknál. 

Továbbá a búzánál a K, míg a rozsnál a Na és a S elemek esetén mutattak szignifikánsan 

magasabb értékeket a tritikálék. 

 

5.3.2. Mikroelem összetétel 

Négy mikroelemet (Mn, Cu, Zn, Fe) vizsgáltam, az eredmények a XXV. táblázatban 

láthatók. A Mn 21,7-35,5 mg/kg közötti értékeket mutatott. Szeged termőhelyen mértem 

magasabb értékeket, Kiszomboron viszont szignifikáns évjárathatás jelentkezett, 2012-ben 

voltak magasabbak az értékek. A Cu esetében 4,35-7,75 mg/kg koncentrációkat mértem a 

tritikálé genotípusokban. A termőhely és az évjárat hatása is szignifikáns volt, Kiszomboron 

és a 2012-es évjáratban mértem magasabb értékeket. A Fe tartalom 23,7 és 38,1 mg/kg között 

változott, Szeged termőhelyen magasabb értékek jelentkeztek. A Zn esetén az értékek 15,4 

és 30,5 mg/kg között változtak. A termőhelyek közül Kiszomboron mértem magasabb 

értékeket, az évjárat hatást is csak itt tudtam kimutatni, 2013-ban mértem magasabb Zn 

értékeket. Hasonlóan a makroelemekhez a mikroelemek esetén is erős genotípusos 

változékonyság volt jellemző. A tritikálé fajták közül a vizsgált mikroelemek tekintetében a 

GK Rege és a GK Idus fajták mutatták a legmagasabb értékeket. A tritikálé vonalak közül a 

Tc4, Tc6 és a Tc7 vonalaknak volt a legtöbb esetben magasabb az elemkoncentrációja a többi 

tritikáléhoz viszonyítva. Csak a Zn tartalom esetén mondható el, hogy a tritikálé mindkét 

termőhelyen szignifikánsan magasabb értékeket mutatott a kontroll búza és rozs fajtáknál. A 

Mn esetén a búzánál, míg a Cu esetén a rozsnál voltak szignifikánsan magasabbak a mért 

tartalmak tritikáléban. Az évjáratokat vizsgálva kevés törvényszerűséget találtam. Míg 

Kiszomboron három elem esetén 2012-ben voltak magasabbak az eredmények, addig 

Szegeden az évjárat hatása nem volt azonos irányú az egyes mikroelemeknél. 
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XXIV. táblázat A makroelemek értékei (mg/kg) a tritikálé genotípusokban és a kontroll búza és rozs fajtákban 2 évjáratban 2 termőhelyre 

bontva (2012; 2013, Kiszombor, Szeged) 
 Ca Mg K Na P S 

 2012 2013 Átlag 2012 2013 Átlag 2012 2013 Átlag 2012 2013 Átlag 2012 2013 Átlag 2012 2013 Átlag 

Kiszombor                   

Tritikálék 

Kiszombor 

                  

Tc1 324 472 398b 1340 1120 
1228a 4320 4340 4330abc 13,0 15,0 14,0bc 3180 2910 3045ab 1260 791 1025a 

Tc2 274 381 328ab 1340 1230 
1285a 4690 4160 4425abc 13,0 13,0 13,0ab 3250 3290 3270ab 1350 1200 1275a 

Tc3 338 435 387
b 1250 1150 

1200a 4020 4550 4285ab 14,0 14,0 14,0bc 3000 3020 3010ab 1320 965 1142a 

Tc4 294 409 352ab 1350 1110 
1230a 4690 4600 4645bcd 14,0 14,0 14,0bc 3360 2650 3200ab 1180 915 1047a 

Tc5 377 420 399b 1240 1110 
1175a 4240 4770 4505abcd 12,0 12,0 12,0a 3220 3330 3275ab 1070 831 950a 

Tc6 333 361 347ab 1350 1080 
1215a 4630 4680 4655bcd 14,0 16,0 15,0c 3310 3020 3165ab 1150 849 999a 

Tc7 337 449 393b 1490 1060 
1275a 4850 4800 4885cd 14,0 14,0 14,0bc 

 

3680 3080 3380ab 1240 892 1066a 

GK Szemes 315 282 299ab 1180 1130 
1150a 3830 4140 3985a 12,0 15,0 15,0abc

0 

3040 2900 2970a 1050 821 935a 

GK Rege 477 321 399b 1630 1110 
1370a 5570 4420 4995d 16,0 14,0 12,0c 3960 2970 3465b 1350 796 1073a 

GK Idus 301 225 263a 1180 1130 
1155a 3800 4170 3985a 11,0 14,0 13,5ab 3030 3100 3065ab 1070 941 1005a 

Átlag 337g 375h 357B 1335h 1123g 1228B 4464g 4463g
 4464B 13,5g 13,9g 13,7A 3300h 3025g 3185B 1200h 900g 1052A 

Kontrollok 

Kiszombor 

                  

J-50 búza 277 328 303* 949 876 913* 3360 3760 3560* 13,0 15,0 14,0NS 2620 2830 2725* 1070 943 1008* 

Wibro rozs 293 349 321* 1140 1050 1095* 4250 4790 4520NS 10,0 12,0 11,0* 3110 3180 3140NS 1210 947 1079* 

                   Szeged                   

Tritikálék                   

Tc1 315 315 315abc 1100 1050 1080ab 3820 3830 3825a 10,0 10,5 10,3a 2400 2350 2375ab

c 

1200 1110 1155ab 

Tc2 260 328 294a 1050 985 1018a 4050 4000 4025abcd 12,0 12,0 12,0ab 2350 2200 2275ab 1150 995 1073a 

Tc3 321 375 348def 1140 1120 1130ab 3860 3900 3880a 15,0 14,0 14,5cde 2320 2000 2160a 1160 1020 1095a 

Tc4 287 353 320abcd 1180 1145 1162ab 4240 4280 4260cd 15,0 16,0 15,5de 3040 2940 2795cd 1250 1200 1225b 

Tc5 311 387 364ef 

4 

1055 1000 1040b 3810 3600 3705a 15,0 16,0 15,5de 2320 2400 2360ab

c 

1150 1100 1125a 

Tc6 330 332 331cde 1180 1110 1145b 4360 4400 4380d 13,0 15,0 14,0bcd 2690 2690 2688bc

d 

1180 1030 1105a 

Tc7 274 324 299ab 1170 1030 1100ab 4160 4210 4185bcd 12,0 13,0 12,5abc 2720 29000 2810cd 1160 1120 1140a 

GK Szemes 322 328 325bcd 1080 1240 1160b 3770 4090 3930ab 11,0 14,0 12,5abc 2610 3170 2890d 1110 1055 1080a 

GK Rege 353 388 370f 1090 1110 1098ab 3960 4100 4030abcd 19,0 14,0 16,5e 2400 2380 2390ab

c 

1220 1130 1175ab 

GK Idus 259 330 294a 1110 1200 1155b 3510 4050 3770a 16,0 14,0 15,0de 2070 3160 2615ab

cd 

1160 1200 1180b 

Átlag 303g 346h 326A 1115g 1100g 1110A 3955g 4045g 3990A 14,0h 13,0g 13,8A 2490g 2620h 2540A 1175g 1095g 1135B 

Kontrollok 

Szeged 

                  

J-50 búza 298 310 304* 804 800 802* 2810 2890 2850* 12,0 12,0 12,0* 1990 2010 2000* 1190 1110 1150NS 

Wibro rozs 306 331 324* 1020 919 970* 4120 4200 4160* 9,0 10,0 9,5* 2510 2600 2555NS 1220 1200 1210
*
 

Szórás 24 20  21 16  34 41  0,80 0,72  13 14  10 10  

Egy oszlopon belül a különböző betűvel jelölt trtitikálé értékek szignifikánsan különböznek p < 0,05 szignifikancia szinten (kisbetű a genotípus (a-f) és évjárat (g-h), a 

nagybetű (A-B) a termőhely esetén mutatja a különbségeket, ahol “a” jelenti a legkisebb értéket). A tritikálé és a búza, illetve rozs közötti eltérés az átlag értékeknél van 

jelölve (NS = nem szignifikáns, * = szignifikáns).
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XXV. táblázat A mikroelemek értékei (mg/kg) a tritikálé genotípusokban és a kontroll búza és rozs fajtákban 2 évjáratban 2 

termőhelyre bontva (2012; 2013, Kiszombor, Szeged) 
 Mn Cu Fe Zn 
 2012 2013 Átlag 2012 2013 Átlag 2012 2013 Átlag 2012 2013 Átlag 
Kiszombor             

Tritikálék             

Tc1 28,8 27,5 28,1cd 6,30 6,60 6,40cd
 34,3 26,4 30,5ab 23,6 27,0 25,3bc 

Tc2 31,8 35,1 33,4e 6,60 6,10 6,30bcd 36,7 36,0 36,3b 25,2 35,9 30,5c 

Tc3 23,4 20,0 21,7a 6,30 6,60 6,45cd 30,3 22,6 26,4ab 23,5 23,2 23,3ab 

Tc4 29,0 27,5 28,3cd 6,70 6,50 6,60d 33,3 23,7 28,5ab 27,8 23,8 25,8bc 

Tc5 25,0 23,8 24,4abc 4,60 4,90 4,75ab 29,4 23,1 26,2ab 24,1 27,2 25,7bc 

Tc6 33,0 26,3 29,6de 6,20 5,50 5,85abcd 32,4 22,5 27,5ab 27,6 25,1 26,4bc 

Tc7 33,0 27,9 30,5de 6,90 5,30 6,10abcd 36,0 23,4 29,7ab 26,2 25,3 25,8bc 

GK Szemes 23,4 20,4 21,9a 5,70 3,40 4,55a 29,0 18,5 23,7a 26,1 22,4 24,5ab 

GK Rege 26,5 21,7 24,1ab 8,10 4,60 6,35bcd 34,2 19,1 26,7ab 31,1 21,4 26,3bc 

GK Idus 26,0 29,3 27,7bcd 5,70 4,10 4,90abc 30,1 21,0 25,5a 19,6 18,8 19,2a 

Átlag 28,0g 26,0f 27,0A 6,30g 5,40f 5,80B 
32,6g 23,6f 28,1A 25,5f 25,0f 25,3B 

Kontrollok              

J-50 búza 27,8 27,3 27,5NS 5,4 3,4 4,4* 35,1 24,3 29,7NS 22,8 22,0 22,4* 

Wibro rozs 19,6 21,7 20,7* 5,7 4,8 5,2* 34,5 19,8 27,2NS 21,7 25,2 23,4* 
             Szeged             

Tritikálék             

Tc1 35,9 34,0 35,0d 4,60 4,50 4,55a 29,6 23,2 26,4a 14,6 15,0 14,8a 

Tc2 30,2 30,0 30,1bc 4,30 4,50 4,40a 29,3 26,0 27,5ab 14,5 16,2 15,4a 

Tc3 28,5 29,0 28,3ab 5,10 5,00 5,05a 27,1 25,3 26,2a 25,1 26,3 25,7b 

Tc4 40,4 40,8 40,6e 5,30 5,60 5,45a 34,2 31,2 32,7bc 23,9 24,0 24,0b 

Tc5 31,4 30,2 30,8bc 4,20 4,40 4,30a 28,0 25,1 26,6a 16,8 16,9 16,9a 

Tc6 26,3 25,0 29,2abc 4,70 4,60 4,65a 30,8 30,0 30,4b 15,3 15,0 15,2a 

Tc7 34,0 31,3 32,7cd 4,50 4,60 4,55a 30,2 26,5 28,4ab 15,6 16,2 15,9a 

GK Szemes 27,7 24,1 25,9a 5,00 7,30 6,15ab 18,4 28,2 27,9ab 21,2 28,3 24,8b 

GK Rege 33,4 37,6 35,5d 5,30 4,50 4,90a 30,1 25,1 27,6ab 13,9 17,1 15,5a 

GK Idus 33,2 28,5 30,7bc 4,90 10,6 7,75b 45,0 28,2 38,1c 10,2 23,6 15,4a 

Átlag 32,1f 31,1f 31,6B 4,80f 5,6g 5,20A 30,3g 26,9f 29,2B 15,1f 19,9g 16,4A 

Kontrollok              

J-50 búza 30,0 29,4 29,7* 3,9 3,2 3,5* 30,9 28,4 29,7NS 11,9 11,9 11,9* 

Wibro rozs 25,4 26,0 25,7* 5,1 5,0 5,0NS 35,4 31,1 33,4* 19,8 19,0 19,4* 

Szórás 2,05 1,72  0,35 0,40  2,21 1,83  0,90 0,74  

Egy oszlopon belül a különböző betűvel jelölt tritikálé értékek szignifikánsan különböznek p < 0,05 szignifikancia szinten (kisbetű a genotípus (a-e) és évjárat (f-

g), a nagybetű (A-B) a termőhely esetén mutatja a különbségeket, ahol “a” jelenti a legkisebb értéket). A tritikálé és a búza, illetve rozs közötti eltérés az átlag 

értékeknél van jelölve (NS = nem szignifikáns, * = szignifikáns).
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5.3.3. A genotípus, a termőhely és az évjárat hatás, illetve az egyes hatások közötti 

összefüggések értékelése 

A vizsgált ásványi anyagok esetén a kísérletből származó eredmények háromtényezős 

ANOVA eredményeit a XXVI. táblázat tartalmazza. A genotípusos különbség minden 

paraméter esetén szignifikáns volt. Az ANOVA a vártaknak megfelelően megerősítette a 

termőhely szignifikáns hatását minden elem esetén, kivéve a Na. Az évjárat hatás önmagában 

szintén minden elem esetén szignifikáns volt, kivéve a K. Számos kölcsönhatást találtam a 

vizsgált faktorok között. A termőhely és a genotípus a Mg és a S esetén nem volt csak 

szignifikáns, míg a genotípus és az évjárat interakció esetén szintén a Mg, valamint a K 

elemek nem mutattak szignifikáns összefüggést. A termőhely és az évjárat interakciójának 

hatása minden vizsgált paraméterre szignifikáns volt, kivéve a Mg és a Mn elemeket. A 

három paramétert, a genotípust, a termőhelyet és az évjáratot magában foglaló kölcsönhatás 

három esetben nem bizonyult szignifikánsnak, a Mg, S és a Zn esetében. 

 

XXVI. táblázat A genotípus (G), a termőhely (T) és az évjárat (É) faktorok, valamint a 

közöttük fellépő kölcsönhatások háromtényezős ANOVA F értékei az egyes ásványi anyag 

komponensek esetén 

Faktor Ca Cu Fe K Mg Mn Na P S Zn 

F (G) 333,5** 2080,9** 414,8** 38,24* 36,3* 741,7** 60,0** 13,45* 79,58** 830,2** 

F (T) 3174,7** 1311,5** 103,9** 419,9** 479,1
**

 923,9** 0,39NS 1046,2** 13,25* 750,7** 

F (É) 3051,4** 750,0** 6637,7** 0,14
NS

 900,0** 521,8** 100,5** 69,88** 1877,6** 57,10** 

F (GxT) 70,25** 774,20** 818,4** 56,62** 1,141
NS

 773,5** 188,7** 132,3** 5,479
NS

 38,88** 

F (GxÉ) 60,15** 697,9** 242,0** 63,71
NS

 1,150
NS

 102,6** 624,2** 159,1** 11,43* 36,96** 

F (TxÉ) 750,7** 2810,9** 468,51** 42,52** 1,399
NS

 1,50
NS

 309,7** 315,4** 29,15* 168,2** 

F (GxÉxT) 96,93** 211,4** 528,4** 29,73** 0,957
NS

 650,0** 91,9** 3,87** 1,315
NS

 3,21
NS

 

NS – nem szignifikáns; **,* - szignifikáns p < 0,01 és 0,05 esetén. 

5.3.4. A tritikálé makro- és mikroelem összetételének értékelése 

Összegzésként elmondható, hogy az erős környezeti (évjárat, termőhely) hatások mellett is a 

vizsgált szegedi tritikálé fajták és törzsek ásványi anyag összetételben Ca, Mg, Cu és Zn 

esetén évjárattól és termőhelytől függetlenül szignifikánsan magasabb értékekkel 

rendelkeztek mind a búza és mind a rozs kontrollhoz képest. A többi elem tekintetében a két 

szülő nemzetség képviselői közötti értékeket mutattak. Kruppa et al. (1999) és Gyori (2018) 

az általuk vizsgált fajtákban szintén magasabb elemszinteket mért a búzához viszonyítva. 
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Zhu (2018) összefoglalójában hasonló eredményeket publikált. A termőhely és az évjárat 

hatásában jellemző tendencia csak a makroelemeknél volt megfigyelhető, a mikroelemeknél 

nem tudtam ilyen összefüggést megállapítani. Jörgensen et al. (2007) mérései szerint is a 

szem ásványi anyag tartalma az évjárat és a termőhely függvényében csak kis mértékben 

változik. A statisztikai adatok alapján nem csak a faktorok egyedi hatásaira, de az azok között 

fellépő interakciókra is kaptam információt. A kettő interakciók általában erősek voltak, ám 

a háromtényezős összefüggés kevesebb esetben volt szignifikáns. Az ásványi anyag 

tartalomban azonosított jelenségek genetikai (fajta/faj) és környezeti (agrotechnika) hátterét 

érdemes lenne tovább vizsgálni, ám ez jelen dolgozatnak nem volt a feladata. 

 

5.4.  Technológiai tulajdonságok jellemzése 

A technológiai tulajdonságok vizsgálatára többféle, elsősorban a búzaminősítésben 

használatos módszert használtam. Ebben a fejezetben először az Európában kevésbé 

elterjedt, ezért újdonságnak számító közvetett eljárással, az oldószerkötő képesség 

meghatározásával kapott eredményeimet és az ezekből levonható következtetéseket 

ismertetem. Ezután a búzaminősítésben hagyományosnak tekinthető reológiai vizsgálatokkal 

kapott eredményeket mutatom be. Végül a sütési tesztek eredményeinek értékelésével, a 

végtermékminőséggel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozom. 

 

5.4.1. Az SRC vizsgálati eredményei 

A vizsgált teljes őrlemények SRC értékeit a XXVII. táblázat tartalmazza. Az 

összehasonlító búzának és a rozsnak az irodalmakból megismert, általános SRC profilja volt 

(Gaines, 2000; Oliete et al., 2010). Az átlag víz, szacharóz és NaCO3 kötés mértéke a 

tritikáléban magasabb volt a búza kontrollnál, de alacsonyabb a rozs értékeinél. A tejsavkötés 

esetén ezzel ellentétes tendenciát figyeltem meg. A vízkötő képesség 73,5% és 83,4% között 

változott a tritikálékban. A GK Rege fajta és a Tc3 vonal mutatta a legalacsonyabb értékeket, 

a GK Idus fajta és a Tc5 vonal a legmagasabbakat. A tritikálé minták tejsavas SRC értékei 

79,5-87,1% között voltak, kivéve a GK Idust, ahol kimagasló értéket kaptam (101,0%). 

Hasonlóan a vizes SRC eredményekhez, a GK Rege és Tc3 genotípusok rendelkeznek a 

leggyengébb tejsavkötő képességgel. A NaCO3 kötés mértéke 94,1 és 108,0% között 

változott, a Tc3 a legalacsonyabb, a GK Idus a legmagasabb értéket mutatta. A szacharózos 
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SRC esetén a Tc5 vonal kimagasló értékkel (125,2%) rendelkezett, a többi tritikálé genotípus 

szűk tartományban (109,9-117,6%) változott. Az általam megfigyelt genotípusos 

változatosságot a tritikálé vonalakban és fajtákban már korábbi irodalmak is leírták (Roccia 

et al., 2006; Oliete et al., 2010). 

 

XXVII. táblázat Oldószerkötő képesség (SRC) értékek a vizsgált tritikálé genotípusokban 

illetve a kontroll búza és rozs fajtákban (2015, Kiszombor) 

 SRC (%) 

 Vizes Tejsavas NaCO3-os Szacharózos 

Tritikálék     

Tc1 78,1±0,2d 84,2±0,4c 101,3±0,2bcd 111,9±0,5ab 

Tc2 75,1±0,3bc 81,7±0,7ab 98,2±1,2b 109,9±0,5a 

Tc3 73,5±0,3a 79,7±0,7a 94,1±0,7a 110,7±0,6a 

Tc4 79,6±0,2e 84,6±0,6cd 105,2±1,0de 117,6±1,2c 

Tc5 81,2±0,0f 87,1±0,9d 112,6±1,0f 125,2±0,4d 

Tc6 75,7±0,5c 82,9±1,0bc 100,1±0,5b 112,2±0,5ab 

Tc7 77,2±0,1d 84,0±0,3bc 100,8±1,1bc 112,4±0,8ab 

GK Rege 73,9±0,1ab 79,5±0,7ab 98,7±0,1b 111,1±0,3a 

GK Idus 83,4±0,5g 101,0±0,7e 108,0±0,2e 114,4±0,2b 

GK Szemes 77,8±0,2d 85,6±0,6cd 99,0±0,6b 117,1±0,2c 

Átlag 77,6** 85,0** 101,8** 114,3** 

Kontrollok     

J-50 búza 69,4±0,1 118,7±0,6 90,4±0,3 103,7±0,8 

Wibro rozs 119,5±1,2 79,4±0,8 164,8±0,3 158,2±1,2 

Az értékek három mérés átlaga és szórása. Egy oszlopon belül a különböző betűvel (a-g) jelölt tritikálé értékek 

szignifikánsan különböznek p < 0,05 esetén, ahol “a” jelenti a legkisebb értéket. A tritikálé és a búza, illetve 

rozs közötti eltérés az átlag értékeknél van jelölve (**= mindkét esetben szignifikáns, NS*= csak a rozshoz 

képest szignifikáns, *NS= csak a búzához képest szignifikáns). 

 

5.4.1.1. SRC profilok a vizsgált mintákban 

Az oldószerkötő kapacitás számszerű eredményeit pókhálódiagramban ábrázolva 

megkapjuk az úgynevezett SRC profilokat (26. ábra). Ezek alapján a tritikálé minták 

többsége inkább a búzához hasonló profillal jellemezhető a vizes, NaCO3-os és szacharózos 

SRC értékek tekintetében.   
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A GK Rege és GK Szemes fajták és a Tc4, Tc5 valamint a Tc7 vonalak mutattak a búzához 

nagymértékben hasonló karakterisztikát. A tejsavas SRC tekintetében a vizsgált tritikálék 

inkább a rozshoz hasonlítanak. Mivel a tejsavas SRC értékeket elsősorban a fehérje, azon 

belül is a glutenin jellemzőkkel hozzák összefüggésbe, így a korábban megismert fehérje 

tulajdonságok alapján könnyen értelmezhető ez az eredmény. Ebből arra is következtetek, 

hogy a végtermékre levonható közvetett információkat a nagy elméleti háttérrel rendelkező 

búzához hasonlóan értelmezhetjük. Ezt a feltételezést a későbbiekben vizsgálom (5.4.3.1. 

fejezet). 

 

26. ábra SRC profilok tritikálé fajták (A) és vonalak (B) esetén a búza és rozs kontrollhoz 

viszonyítva 

 (VSRC= vizes SRC, SZASRC= szacharózos SRC, TSRC= tejsavas SRC, NaSRC= NaCO3-os SRC) 

 

5.4.1.2. Összefüggésvizsgálat az SRC értékek és az összetételi jellemzők között 

Vizsgáltam, hogy az egyes oldószerkötő képesség alakulása összefüggésbe hozható-e 

bármely vizsgált kémiai összetevő mennyiségével (XXVIII. táblázat). Teljes őrleményben az 

egyes összetevők mennyiségi arányai miatt is valószínűsíthetően nagyobb szerep jut a 

szénhidrátoknak az oldószerkötés alakulásában. Másrészről a tritikáléban ismert gyengébb 

fehérje tulajdonságok miatt ezek végtermék tulajdonságokra gyakorolt hatása is nagyobb 

lehet. Az összefüggésvizsgálatok szerint az SRC profilokat a szénhidrát jellemzők jelentős 

mértékben befolyásolják. A vízkötés negatív összefüggést mutatott a keményítő tartalommal 
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(r = -0,74; p < 0,05), valamint az élelmi rost mennyiséggel és azok nem oldható részével is 

(r = 0,65 és r = 0,79; p < 0,05). A tejsavas SRC szintén és kizárólag az összes keményítő 

tartalommal függött össze (r = -0,67; p < 0,05) a vizsgált paraméterek közül. NaCO3-os SRC 

esetén negatív összefüggést találtam a keményítő tartalommal (r = -0,62; p < 0,05), de pozitív 

kapcsolatot az egyszerű cukrok mennyiségével (r = 0,64; p < 0,05). A szacharóz kötő 

képesség esetén szignifikáns kapcsolatot az élelmi rost mennyiségével, valamint a TOTAX 

koncentrációval (r = 0,72 és r = 0,69; p < 0,05) találtam. Az egyszerű cukrok közül a 

szacharóz esetén mutattam ki összefüggést a NaCO3 és szacharóz SRC esetén (0,64 és 0,63; 

p < 0,05).  

 

XXVIII. táblázat Korrelációs összefüggések az összetételi jellemzők és az SRC profil 

értékei között 

 

 
SRC (%) 

 Vizes Tejsavas NaCO3-os Szacharózos 

Nyersfehérje 0,28 0,39 0,02 0,25 

Nyerszsír 0,33 0,14 0,34 0,32 

Hamu -0,06 -0,33 0,05 0,38 

Keményítő -0,74* -0,67* -0,62* -0,58 

RDS 0,52 0,65* 0,36 0,40 

SDS -0,33 -0,60 -0,13 -0,10 

Rezisztens keményítő -0,15 0,10 -0,43 -0,13 
Összes élelmi rost 0,65* 0,45 0,57 0,72* 

Oldható élelmi rost -0,01 -0,06 0,32 0,20 

Oldhatatlan élelmi rost 0,79* 0,58 0,50 0,75* 

TOTAX 0,59 0,38 0,54 0,69* 

WEAX 0,03 -0,25 0,24 -0,03 

β-glükán -0,16 -0,07 -0,54 -0,25 

Összes egyszerű cukor 0,28 0,47 -0,19 0,21 

Fruktóz 0,16 0,39 -0,02 -0,05 

Glükóz 0,05 0,25 -0,45 0,01 

Szacharóz 0,53 0,34 0,64* 0,63* 

NS – nem szignifikáns; **,* - szignifikáns p < 0,01 és 0,05 esetén. 

Ezen eredmények szerint több szénhidrát jellemző is hatással van az SRC profilra, mint 

az az eredeti, búzára kidolgozott módszer szerint várható lenne. Ezeket a kapcsolatokat 

korábban még nem vizsgálták, kiváltképp tritikálé őrleményekre vonatkozó eredmények 

nincsenek, így ezen jelenségek értelmezése sem egyszerű. Alapvetően megállapítható, hogy 

a keményítő mennyisége negatív összefüggést mutat minden SRC típussal, mely azzal 

magyarázható, hogy a keményítő hideg vizes közegben nem duzzad, nem vesz fel vizet, ezért 

több keményítő esetén az SRC értékei nem emelkednek. Ezzel szemben a rostok képesek a 
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vízmegkötésre, így az összefüggések is pozitívak. Annak ellenére, hogy a fehérje 

mennyiséggel nem találtam összefüggést, a fehérje tulajdonságok – a módszer szerint 

elsősorban a gluteninek – állhatnak a genotípusok közötti változékonyság hátterében, hiszen 

a rostokon kívül a fehérjék szintén hidrofil molekulák. További vizsgálatok szükségesek 

annak eldöntésére, hogy az SRC módszerrel kapott kapacitás értékek alkalmasak-e a búzához 

hasonló értékelőrendszer megalkotására a tritikálé esetén. 

 

5.4.2. Reológiai tulajdonságok vizsgálati eredményei 

A tésztarendszerek reológiai viselkedését több összetételi és technológiai tényező 

együttesen befolyásolja. A tritikálé minták esetében a viszkózus-, illetve a dagasztási 

tulajdonságokat vizsgáltam különböző mátrixokban (szuszpenzió és tészta) a mechanikai 

(keverés, dagasztás) és hőmérséklet hatásokat is figyelembe véve. 

 

5.4.2.1. Viszkózus tulajdonságok tanulmányozása 

Az irodalmi áttekintő részben (3.4.3. fejezet) részleteztem a tritikáléban feltételezett 

magasabb α-amiláz enzimaktivitást, az ezáltal kialakult csökkent viszkozitás problematikáját 

és ennek alakulását. Ezért az általam vizsgált szűkített darabszámú mintákon két módszerrel 

(esésszám mérés és gyors viszkozianalizátoros (RVA) mérés) is tanulmányoztam a teljes 

őrlemény-víz szuszpenzió tulajdonságait. Mivel jól ismert tény, hogy az enzimes bontás 

hatása mellett a viszkózus viselkedést a keményítő egyéb tulajdonságai is befolyásolják, ezért 

az enzimek blokkolása (AgNO3 oldat használta) mellett is elvégeztem a méréseket és 

meghatároztam az α-amiláz enzim aktivitást is. 

 

5.4.2.1.1. Az esésszám és az α-amiláz enzimaktivitásának vizsgálata 

A mintacsoportban mért esésszám értékeket és a hozzájuk tartozó α-amiláz enzimaktivitás 

értékeket a XXIX. táblázat tartalmazza. A vizsgált tritikálékban az esésszám értékek 

viszonylag széles tartományban (62 s és 164 s) változtak. Ezek az esésszám értékek 

alacsonyabbak a búza és a rozs kontrollban mért, illetve más, tritikáléra vonatkozó irodalmi 

adatoknál is (Tohver et al., 2005; Dennett et al., 2013). Ez alól csak a GK Idus jelentett 

kivételt, ahol 284 s-os esésszám értéket mértem. AgNO3-oldatban, az enzimek blokkolásával 

vizsgáltam, hogyan változnak a viszkozitást jellemző esésszámok. Ahogy vártam, ebben az 
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esetben lényegesen magasabb és szűk tartományban (262-285 s) változó értékeket kaptam. 

A GK Idus itt is kivételt jelent, lényegesen magasabb (341 s) esésszámmal. Mindez azt 

jelenti, hogy az eredeti esésszámoknál a genotípusok közötti különbségek elsősorban az 

eltérő enzimaktivitásokból adódtak. Az enzimműködés blokkolásával az esésszám értékek 

már elsősorban a keményítőszerkezetre jellemző viszkozitásbeli különbségeket jellemzik. Itt 

a minták között –a GK Idust kivéve- már lényegesen kisebb különbségek adódtak. Az 

enzimblokkolt körülmények mellett kapott mérsékelt esésszámok tehát jól mutatják, hogy 

egyéb tényezők is befolyásolják az esésszám értékét, szerepet játszanak az alacsonyabb 

esésszám értékek kialakításában. 

 

XXIX. táblázat Az esésszám (vízben és AgNO3 oldatban) és α-amiláz aktivitás értékei a 

vizsgált tritikáléban illetve a kontroll búza és rozs fajtákban (2015, Kiszombor) 

 Esésszám 

(víz) 

Esésszám 

(AgNO3) 
α-amiláz aktivitás 

 (s) (s) (CU/g) 

Tritikálék    

Tc1 164±11 278±10 0,58±0,09 

Tc2 110±10 277±20 1,02±0,10 

Tc3 156±12 275±4 0,51±0,08 

Tc4 80±1 262±11 1,13±0,12 

Tc5 75±2 285±8 1,01±0,11 

Tc6 74±3 268±9 1,23±0,05 

Tc7 74±11 250±15 1,23±0,16 

GK Rege 164±10 273±22 0,34±0,05 

GK Idus 284±4 341±13 0,17±0,03 

GK Szemes 62±0 275±12 17,09±0,20 

Kontrollok    

J-50 búza 233±8 400±11 0,48±0,09 

Wibro rozs 220±9 303±10 0,49±0,06 

Az értékek három párhuzamos mérés átlagát és a szórását jelentik. 
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Tovább vizsgálva a minták tényleges α-amiláz aktivitását 0,17-1,49 CU/g közötti 

értékeket mértem. Ezek az aktivitás értékek két esetben (GK Rege, GK Idus) alacsonyabbak 

csak, mint amit búzában és rozsban mértem, a többi tritikálé genotípusban igazoltam a 

magasabb enzimaktivitást. Ám abban a két esetben jellemző, hogy a hasonló esésszámhoz 

tartozó enzimaktivitás a tritikáléban alacsonyabb, mint a búzában. A GK Szemes fajtában 

kiugróan magas enzimaktivitást mértem, 17,1 CU/g-ot. Ebben az esetben az esésszám 

méréssel valóban a jelenlevő enzimaktivitás általi bontott keményítő okozta 

viszkozitáscsökkenést detektáltam. A többi minta esetén az esésszám és az amiláz aktivitás 

között a búzában leírt exponenciális összefüggést találtam, ám az összefüggés gyengébb volt 

(R2=0,8217), különösen az alacsonyabb (< 100 s) esésszám tartományban (27. ábra). A 

gyengébb összefüggés oka lehet a viszonylag kis mintaszám, ám az eredmények alapján az 

is elmondható, hogy a többi tritikálé genotípus esetén az alacsonyabb esésszám értékek nem 

csak a magas enzimaktivitás következményei.  

 

27. ábra Összefüggés az α-amiláz aktivitás és az esésszám értékek között tritikáléban (a 

GK Szemes kiugró értéke nélkül) 

 

5.4.2.1.2. Az RVA mérések eredményei 

Az RVA méréseket is elvégeztem vizes szuszpenziós rendszerben és az enzimek 

AgNO3-tal történő inaktiválása mellett. A kapott viszkozitásgörbék a 28. ábrán láthatók, a 
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számszerű adatokat a 10. Melléklet tartalmazza. Enzimaktivitás mellett a búzának volt a 

legmagasabb a csúcsviszkozitása, a tritikálé genotípusok és a rozs értékei ennél alacsonyabb 

voltak. Az enzimek blokkolása után a rozsnak volt a legmagasabb, míg a búzának a 

legalacsonyabb a csúcsviszkozitása, a tritikálék a két kontroll értékei között voltak, az 

értékek ~1000 cP-ről 4-5000 cP-re emelkedtek. Ebből arra lehet következtetni, hogy a 

keményítő bontottsága nem olyan mértékű, mint azt az esésszám értékek indokolnák. A 

csirizesedési idő is kis mértékben, de emelkedett. Vízben, aktív enzimek mellett az összes 

tritikáléra jellemző volt a korai csirizesedési idő (2,8-4,9 min), AgNO3 oldatban a 90˚C 

elérése után érte el a maximumot a viszkozitás, 5,0 és 5,8 min között, habár ez még így is 

korábbi volt, mint a J-50 búza kontroll esetén. Dennett et al. (2013) ugyanezt tapasztalta 

kísérletében. Ezenkívül magasabb csirizesedési hőmérsékletet figyeltem meg a vizsgált 

tritikálékban (65,5-68,6˚C) a rozshoz viszonyítva, a búzához hasonlóan mindkét 

rendszerben. A forró tészta viszkozitása hatszor, míg a hőmérséklet csökkenés hatására 

dermedt tészta viszkozitása ötször magasabb volt az enzim blokkolás hatására. A dermedés 

után mérhető végső viszkozitás 1500 cP alatti értékeket mutatott vízben, 4000 cP feletti 

értékekre nőtt enzimblokkolással, AgNO3 oldatban az összes mintában.  

A tritikálé minták RVA görbéi jól láthatóan laposabbak és alacsonyabb viszkozitási 

tartományban helyezkednek el, mint a kontrollok. Jellemző, hogy az egyes genotípusokhoz 

tartozó diagramok jól elkülönülnek egymástól, a görbék alakjában és a változások jellegében 

is láthatók genotípusfüggő különbségek. Az AgNO3 oldatban módosultak a gélképződési 

tulajdonságok mindhárom gabonafajban, bár a három faj különböző módokon reagált. Az 

enzimblokkolás hatására a tritikálé minták viszkozitásprofiljai egymáshoz is és a kontrollként 

használt búza- és rozsmintákéhoz is hasonlóvá váltak, a görbék lefutása és értékei is sokkal 

közelebb kerültek egymáshoz, de a genotípusos változatosság így is megfigyelhető. Az itt 

megfigyelt, nem túl jelentős különbségek a viszkozitás jellemzőkben tehát elsősorban a 

keményítő, és mivel teljes őrlemény mintákról van szó, egyéb jelenlevő szénhidrát 

komponensekre vezethetők vissza. Makowska et al. (2014) hasonló tendenciát figyelt meg.  
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28. ábra A vizsgált tritikálék és a kontroll búza és rozs viszkózus viselkedésének 

vizsgálata gyors viszkoanalizátorral (RVA) vizes és AgNO3 oldatos szuszpenzióban  

(2015, Kiszombor) 
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5.4.2.1.3. A viszkozitással kapcsolatos összefüggés vizsgálatok eredményei 

A szemfizikai jellemzők és a kémiai összetétel hatása a viszkózus viselkedés alakulására 

Az előzőekhez hasonlóan összefüggésvizsgálatot végeztem a viszkozitás jellemzők és a 

szemfizikai és összetételi értékek között, melynek eredményeit a XXX. táblázat szemlélteti. 

Enzimaktivitás mellett csak a nyersfehérje tartalom mutatott szignifikáns összefüggést a 

csúcsviszkozitás értékével (r = -0,67; p < 0,05). Emellett a csirizesedési idő és a 

szemkeménység (r = -0,96; p < 0,01), valamint a szemátmérő (r = -0,66; p < 0,05), illetve az 

egyszerű cukrok mennyisége (r = -0,61; p < 0,05) között mutatkozott szignifikáns 

összefüggés. 

 

XXX. táblázat Korrelációs összefüggések a szemfizikai és az összetételi jellemzők valamint 

a viszkozitás paraméterei között 

Víz FN PV HPV BD CPV SB PTime Ptemp 

Szemkeménység -0,18 -0,38 -0,15 -0,40 -0,17 -0,18 -0,20 -0,96** 

Ezerszemtömeg -0,46 -0,60 -0,47 -0,52 -0,49 -0,50 -0,57 -0,58 

Szemátmérő -0,41 -0,56 -0,42 -0,50 -0,44 -0,45 -0,52 -0,66* 

Keményítő 0,52 0,59 0,43 0,59 0,43 0,44 0,54 0,26 

Nyersfehérje -0,31 -0,67* -0,27 -0,75** -0,27 -0,27 -0,40 -0,53 

Nyerszsír -0,40 -0,54 -0,33 -0,49 -0,33 -0,34 -0,42 -0,08 
Hamu 0,12 -0,07 0,10 -0,16 0,11 0,13 0,11 0,37 

Egyszerű cukrok 0,16 -0,13 0,18 -0,20 0,16 0,14 0,00 -0,61* 

Összes élelmi rost -0,05 -0,20 0,04 -0,28 0,04 0,04 0,12 -0,21 

Oldható élelmi rost -0,41 -0,13 -0,32 0,08 -0,36 -0,40 -0,51 0,23 

Oldhatatlan élelmi rost -0,43 -0,21 -0,32 -0,05 -0,37 -0,40 -0,33 -0,36 

TOTAX -0,33 -0,26 -0,31 -0,24 -0,30 -0,29 -0,21 -0,15 

β-glükán 0,09 0,14 0,06 -0,01 0,10 0,13 0,28 0,12 

         

AgNO3 FN PV HPV BD CPV SB PTime Ptemp 

Szemkeménység 0,93** -0,37 0,13 -0,40 0,18 0,24 0,26 -0,75* 

Ezerszemtömeg 0,57 -0,40 -0,13 -0,19 -0,05 0,10 0,15 -0,80* 

Szemátmérő 0,63* -0,43 -0,11 -0,23 -0,03 0,11 0,15 -0,82* 

Keményítő -0,24 0,46 -0,18 0,51 -0,13 -0,05 -0,25 0,33 

Nyersfehérje 0,61* -0,43 0,33 -0,62* 0,41 0,49 0,57 -0,77* 
Nyerszsír 0,07 -0,25 0,21 -0,38 0,16 0,07 0,26 -0,33 

Hamu -0,40 -0,12 0,03 -0,12 0,12 0,24 0,29 -0,08 

Egyszerű cukrok 0,76** -0,24 0,00 -0,19 0,13 0,33 0,20 -0,56 

Összes élelmi rost 0,10 -0,33 0,34 -0,55 0,30 0,20 0,45 -0,07 

Oldható élelmi rost -0,23 -0,26 -0,63* 0,35 -0,66* -0,64* -0,46 0,25 

Oldhatatlan élelmi rost 0,10 -0,52 -0,40 -0,05 -0,46 -0,53 -0,26 -0,17 

TOTAX 0,09 0,14 0,27 -0,13 0,16 -0,04 0,05 -0,12 

β-glükán -0,23 0,21 0,48 -0,25 0,38 0,19 0,17 0,22 

 **,* - szignifikáns p < 0,01 és 0,05 esetén. 

(FN = esésszám, HPV = forró tészta viszkozitása, BD = dermedés, CPV = végső viszkozitás, SB = visszaesés, 

PTime = csirizesedési idő, PTemp = csirizesedési hőmérséklet) 
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AgNO3 jelenlétében, enzimgátlás esetén több összefüggést is ki tudtam mutatni. Az 

esésszám értékek a szemfizikai jellemzők közül a szemkeménység (r = 0,93; p < 0,01) és a 

szemátmérő (r = 0,63; p < 0,05) értékével mutattak szignifikáns összefüggést. A 

makrokomponensek közül a nyersfehérje tartalommal (r = 0,61; p < 0,05) és az egyszerű 

cukor koncentrációval (r = 0,76; p < 0,01) találtam összefüggést. A fehérje mennyisége a 

dermedés (r = -0,62; p < 0,05), valamint a csirizesedési idő (r = -0,77; p < 0,01) RVA 

paraméterekkel korrelált. Az oldható rostok mennyisége több viszkozitás paraméterrel is 

negatív korrelációt mutatott: forrótészta viszkozitás, visszaesés és végső viszkozitás (r= -

0,63; r = -0,66 és r = -0,64; p < 0,05). A szemfizikai jellemzők a csirizesedési hőmérséklet 

értékével korreláltak negatívan, a szemkeménység, a szemátmérő és az ezerszemtömeg is 

erős összefüggést adott (r = -0,75; r = -0,80 és r = -0,82; p < 0,05). A szemkeménység-

esésszám összefüggés a GK Idus kiugróan magas esésszámára adhat magyarázatot, hiszen ez 

az egyetlen keményszemű fajta. A kapcsolat hátterében a keménységet befolyásoló 

összetételi paraméterek arányának (fehérje-keményítő arány) alakulása állhat. A nem várt 

fehérje kapcsolat azt feltételezheti, hogy a kisebb sikértartalom, illetve gyengébb 

sikérszerkezet hatására a kialakuló fehérje-keményítő kapcsolatok is gyengébbek, így a 

gélképződés is a búzától eltérően alakul, a szuszpenzió kevésbé stabil és a fehérjék duzzadása 

is rosszabb. Illetve, az őrlés során a keményítő nagyobb fokú sérülése megváltoztatja a 

hidratációs jellemzőket is (Pasha et al., 2010).  

 

A keményítő tulajdonságok hatása 

Vizsgáltam az összefüggéseket a keményítő korábban bemutatott tulajdonságaival is 

(XXXI. táblázat). Enzimaktivitás mellett az amilóz koncentráció szignifikáns hatását 

mutattam ki szinte az összes RVA paraméterre, ám AgNO3 oldatban ezek a hatások már nem 

voltak kimutathatóak. Tehát a keményítő összetételnek, amikor az enzimek működnek fontos 

szerepe van a keményítő bonthatósága miatt. Ám amikor az enzimműködés blokkolt, az 

összetétel jelentősége csökken. Az amilóz és amilopektin tartalomban nem voltak jelentős 

különbségek, így mivel teljes őrleményben vizsgáltuk az összefüggéseket, a korábban 

bemutatott szénhidrát jellemzők, illetve további keményítő tulajdonságok szerepe 

számottevőbb. Így a keményítő HI és a közepes B keményítő szemcsék a csúcsviszkozitással 

(r = -0,71; p < 0,05), illetve utóbbi a csirizesedési hőmérséklettel (r = 0,67; p < 0,05) korrelált 
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vízben, ami szintén nem volt kimutatható enzimblokkolás mellett. Csak az RDS mennyisége 

és a csirizesedési hőmérséklet közötti összefüggést tudtam mindkét rendszerben detektálni 

(r= -0,65 és -0,61; p < 0,05).  

 

XXXI. táblázat Korrelációs összefüggések a keményítő jellemzők és a viszkozitás 

paraméterei között  

Víz FN PV HPV BD CPV SB PTime PTemp 

Amilóz 0,54 -0,05 0,73* -0,67* 0,79** 0,82** 0,74** -0,48 

RDS T 0,55 0,06 0,02 0,03 0,03 0,03 -0,01 -0,65* 

SDS T -0,54 -0,17 -0,08 -0,06 -0,08 -0,08 0,00 0,59 

RS T -0,01 0,11 -0,10 0,21 -0,09 -0,08 0,03 -0,01 

HI T 0,19 -0,71* -0,53 -0,08 -0,52 -0,46 -0,18 -0,44 

A granulák 0,24 -0,15 0,00 -0,11 -0,01 -0,03 0,03 -0,58 

B granulák -0,33 0,23 -0,03 0,20 -0,03 -0,02 -0,11 0,67* 

C granulák 0,30 -0,30 0,14 -0,35 0,19 0,26 0,37 -0,14 

R-I  0,08 -0,38 0,04 -0,33 -0,03 -0,14 0,20 -0,23 

R-II  -0,09 -0,22 -0,13 -0,06 -0,22 -0,36 -0,06 0,04 

R-III  -0,40 -0,07 -0,20 0,12 -0,33 -0,51 -0,25 0,44 

R-IV  -0,19 0,53 0,33 0,11 0,31 0,24 0,02 0,58 

R-V  0,22 0,34 0,19 0,10 0,27 0,39 0,07 -0,21 

R-VI  0,17 -0,18 -0,09 -0,06 0,00 0,16 0,07 -0,49 

R-VII  0,30 0,01 0,08 -0,06 0,21 0,39 0,13 -0,25 

R-VIII  0,21 0,27 0,12 0,10 0,23 0,39 0,04 0,03 

R-IX  0,07 0,14 -0,01 0,11 0,14 0,36 0,05 0,04 

         

AgNO3 FN PV HPV BD CPV SB PTime PTemp 

Amilóz 0,21 -0,24 0,23 -0,52 0,26 0,28 0,23 -0,41 

RDS T -0,52 -0,50 -0,60 -0,38 -0,60 -0,59 -0,53 -0,61* 

SDS T 0,38 0,37 0,49 0,26 0,48 0,47 0,37 0,60 

RS T 0,03 0,26 0,16 0,06 0,07 -0,07 -0,09 0,21 

HI T 0,64* -0,52 -0,52 -0,34 -0,57 -0,61* -0,68* -0,36 

A granulák -0,50 -0,43 -0,58 -0,35 -0,57 -0,56 -0,43 -0,41 

B granulák 0,53 0,50 0,60* 0,42 0,60 0,59 0,45 0,51 

C granulák 0,10 -0,12 0,12 -0,14 0,11 0,11 0,11 -0,31 

R-I  -0,61* -0,56 -0,56 -0,45 -0,57 -0,57 -0,49 -0,26 

R-II  -0,56 -0,38 -0,50 -0,21 -0,52 -0,53 -0,48 -0,04 

R-III  -0,35 -0,06 -0,26 0,09 -0,28 -0,30 -0,25 0,29 

R-IV  0,73* 0,64* 0,73* 0,48 0,75** 0,76** 0,74** 0,38 

R-V  0,38 0,19 0,28 0,09 0,30 0,32 0,25 -0,04 

R-VI  -0,05 -0,15 -0,11 -0,18 -0,10 -0,10 -0,11 -0,21 

R-VII  0,47 0,25 0,44 0,07 0,45 0,45 0,38 -0,19 

R-VIII  0,68* 0,48 0,64* 0,28 0,65* 0,66* 0,57 -0,03 

R-IX  0,68* 0,49 0,64* 0,28 0,65* 0,65* 0,59 0,06 

**,* - szignifikáns p < 0,01 és 0,05 esetén. 

(RDS = gyorsan emésztődő keményítő; SDS = lassan emésztődő keményítő; RS = rezisztens keményítő; HI = 

hidrolízis index, R-I-tól R-IX-ig a amilopektin lánchosszúság görbe kilenc régiója, FN = esésszám, PV = 

csúcsviszkozitás, HPV = forró tészta viszkozitása, BD = dermedés, CPV = végső viszkozitás, SB = visszaesés, 
PTime = csirizesedési idő, PTemp = csirizesedési hőmérséklet) 

 

AgNO3 oldatban a keményítő HI az esésszámmal pozitív korrelációt mutatott (r = 0,64; p 

< 0,05) és további negatív összefüggéseket az RVA görbe visszaesésével (r = -0,61; p < 0,05) 



Langó Bernadett - Doktori értekezés  2019 

103 
 

és a csirizesedési idővel is (r = -0,68; p < 0,05). Enzimblokkolt körülmények között a 

keményítő szemcseméretnek nem volt szignifikáns hatása az esésszám alakulására és az 

RVA paraméterekre, kivéve a közepes nagyságú B granulák és a forró tészta viszkozitása 

közötti összefüggésre (r = 0,60; p < 0,05). Az amilopektin láncok hossza több paraméterrel 

is összefüggést mutat. A legrövidebb láncok mennyisége és az esésszám összefüggését 

találtam (r = -0,61; p < 0,05). A közepes méretű R-IV, valamint a hosszú R-VIII és R-IX 

amilopektin láncok pozitív összefüggését mutattam ki az esésszám értékével, valamint a 

forró tésztában és a dermedt hideg tésztában mért viszkozitás értékével, ezenkívül a 

visszaesés mértékével. Sőt, a közepes R-IV régióhoz tartozó lánchossz a csúcsviszkozitással 

és a hozzá tartozó csirizesedési idővel is összefüggést mutatott. 

 

5.4.2.1.4. A viszkózus tulajdonságok értékelése 

A vizsgált tritikálé genotípusok alacsony esésszámmal rendelkeztek, vizsgálataim 

alapján ez csak részben volt összefüggésben a magas α-amiláz aktivitásból adódó 

megváltozott viszkózus tulajdonságokkal. Az esésszám és a mért enzimaktivitások között 

hasonló exponenciális összefüggést találtam, mint a búza esetén irodalomban leírt kapcsolat 

(Hagberg, 1960). Enzimblokkolás mellett is mértem az esésszám értékeket, mely hatás csak 

mérsékelt esésszám növekedést idézett elő, ám az eredetileg széles tartományban változó 

értékek szűkebb tartományba estek. Mindebből arra következtettem, hogy az esésszám 

méréssel megismert genotípusos változékonyság az enzimaktivitásbeli különbségeket 

mutatta, de az alacsony értékek kialakításában egyéb fizikai és kémiai tulajdonságoknak is 

szerepe lehet. Az RVA mérés során szintén gyenge viszkózus jellemzőket mértem a tritikálé 

esetén. Az enzimblokkolás ennél a méréstípusnál a kontrollokhoz hasonló viszkózus 

tulajdonságokat eredményezett, az enzimaktivitás mértékétől függetlenül. Amikor az 

enzimek aktívak voltak, azok befolyásolták a mérés eredményeit. Enzimblokkolt 

környezetben számos szemfizikai, beltartalmi (nyersfehérje, cukrok) jellemző és a keményítő 

tulajdonságok (szemcseméret, amilopektin lánchossz, hidrolízis jellemzők) kapcsolatát 

kimutattam a mért paraméterekkel. Ezzel igyekeztem választ találni arra a kérdésre, hogy mi 

befolyásolja a viszkózus tulajdonságokat a tritikáléban. A jelenséget elsősorban a keményítő 

tulajdonságokból adódó gyorsabb keményítő hidrolízissel lehet magyarázni. Ez az 

információ hiányos volt eddig az irodalomban. Mindezek alapján megállapítható, hogy a 
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hagyományos mérési módszerek eredményeit fenntartással kell kezelni, illetve a búzánál 

használt esésszám célértékek nem lehetnek mérvadóak a tritikálé minősítés során. Ez segíthet 

a tritikálé alacsony esésszámához kapcsolt felhasználási dilemma feloldásában is. A 

viszkózus tulajdonságokról az RVA mérés pontosabb képet adott, így érdemes lehet a 

minősítés során ezt is alkalmazni.  

 

5.4.2.2. A Mixolab mérés eredményei 

A Mixolabos mérés a tészta dagasztásos és viszkozitás mérési műveletének 

kombinációját tartalmazza. Mivel csak a tritikálé fajtákból és az összehasonlító búza és rozs 

fajtákból állt rendelkezésemre nagyobb mintamennyiség, így ezekből fehér lisztet állítottam 

elő, és azok mixolabos profilját hasonlítottam össze. 

 

29. ábra A vizsgált három tritikálé fajta, valamint a kontroll búza és rozs fajták Mixolab 

görbéi (2015, Kiszombor) 

 

A tritikálé fajták és a kontrollok mixolabos görbéit a 29. ábra mutatja. A diagramokból 

származtatott jellegzetes minőségmutatók értékeit a XXXII. táblázat tartalmazza. A görbék 
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lefutásából látható, hogy a tritikálé tulajdonságok eltérnek a búza és rozs tulajdonságaitól is, 

valamint a tritikálé genotípusok között is jelentős eltérés tapasztalható. A tritikálé lisztek 

vízabszorpciója a GK Szemes és a GK Rege fajták esetén (52 és 53%) alacsonyabb mind a 

búza (55%), mind a rozs (56%) kontrolloké. Ezzel szemben a GK Idus kiemelkedően magas 

(64%) abszorpciós értéket mutat. Ez a fajtára jellemző magasabb fehérje- és sikértartalommal 

magyarázható (Dhaka és Khatkar, 2015). Emellett ebben a fajtában mértük a tritikálék között 

a legmagasabb élelmi rost értékeket, illetve a pentozánok mennyisége is a legmagasabb volt. 

A tritikálékra általában jellemző a rozshoz hasonló gyors tésztakialakulás (~1,4 min) és a 

rövid stabilitást (~2 min) követő ellágyulás a dagasztás hatására. Woś és Brzeziński, (2015) 

hasonló eredményeket gyűjtött össze összefoglalójukban.  

 

XXXII. táblázat A Mixolab görbe jellegzetes paramétereinek értékei a vizsgált tritikálé 

fajtákban, illetve a kontroll búza és rozs fajtákban (2015, Kiszombor) 
 Víz-

abszorpció 

Tészta-

kialakulási idő 

Stabilitás C2 C3 C4 C5 

 (%) (min) (min) (Nm) (Nm) (Nm) (Nm) 

Tritikálék        

GK Rege 53,2 1,40 1,95 0,33 1,80 1,38 1,45 

GK Idus 64,2 1,44 1,60 0,36 0,90 0,38 0,60 

GK Szemes 52,0 1,48 2,25 0,36 1,75 0,97 1,80 

Kontrollok        

J-50 búza 55,0 1,60 10,54 0,57 2,26 2,01 3,01 

Wibro rozs 56,2 0,70 0,82 0,42 2,52 1,65 2,68 

Szórás 0,2 0,16 0,05 0,02 0,33 0,11 0,16 

 

A gyors tésztakialakulás a fehérjék gyors hidratációját támasztja alá. A gyenge 

tésztastabilitás a rozs esetén a szekalinok által kialakított gyenge fehérjeszerkezet 

következménye, a tritikálé esetén pedig a részben sikérfehérjék és részben szekalinok által 

kialakított szintén gyenge struktúrából következik. Hőközlés hatására a tritikálék kezdetben 

a rozshoz hasonlóan reagálnak, a fehérjék fizikai és kémiai tulajdonságai is megváltoznak. A 

kialakult fehérjehálózat által meghatározott viszkoelasztikus jelleg megszűnik és mindinkább 

a csirizesedő keményítő viszkózus tulajdonságainak hatása érvényesül. A C2 paraméter 

alacsony értékei (0,3-0,4 Nm) mutatják, hogy a 3 tritikálé fajtában jelentősebb az ellágyulás 

mértéke, mint az összehasonlító búza és rozs mintákban. A fajták közötti eltérés hátterében -
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a fent említettek mellett- az eltérő mennyiségben jelenlevő nem keményítő szénhidrátok (pl. 

pentozánok) lehetnek, melyek beépülve a sikérvázba, azt részlegesen védhetik a 

hőkárosodástól. A további hőközlés hatására, a mérés során kapott görbe és a származtatott 

paraméterek az RVA méréshez hasonlóan a viszkózus viselkedést jellemzik, csökkent 

gélesedési hajlandóságra utalnak. Az RVA és a Mixolab mérés közötti lényeges eltérés a 

vizsgált mátrix: hiszen az RVA híg szuszpenziót, a Mixolab pedig tésztarendszert vizsgál.  

 

30. ábra A Mixolab görbe meredekségi paramétereinek értékei a vizsgált tritikálé 

fajtákban, illetve a kontroll búza és rozs fajtákban (2015, Kiszombor) 

 

A tritikálé fajtákban a programozott hőközlés hatására mérhető maximális 

forgatónyomaték (C3), mely a fehérjék denaturálódása és a keményítő csirizesedés hatására 

kialakuló géles tésztaszerkezet erősségét jellemzi, alacsonyabb (<1,80 Nm) a kontrollokhoz 

képest (2,26 Nm a búzában és 2,52 Nm a rozsban). A GK Idus fajta különösen alacsony 

értéket (0,90 Nm) mutat, eltérően az RVA méréstől, ahol a GK Szemes mutatta a 

legalacsonyabb viszkozitás értékeket. Tehát a tészta rendszerben, a GK Szemesben mért 

magas enzimaktivitás és ennek keményítő bontottságra való hatása kevésbé volt kimutatható. 

A 90 °C-os hőntartás során bekövetkező szerkezeti összeomlást (retrogradáció) a C4 érték 

jellemzi. Ez az érték a vizsgált tritikálé fajtákban szintén alacsonyabb a kontrollokétól (<1,4 

Nm). Ez az eltérés a végső viszkozitás (dermedés) esetén is fennáll, a tritkáléknak a 

legalacsonyabb a nyomatékfelvétele (<1,80 Nm) a búza (3,01 Nm) és a rozs (2,68 Nm) 

kontrollhoz képest is. Ez a kisebb mértékű retrogradációra, nagyobb szerkezeti stabilitásra 
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utal. A termékre vonatkoztatva mindez kevésbé morzsalékos, stabil szerkezetet jelenthet, így 

élvezeti értéke is kedvezőbb lehet (Sabovics et al., 2011). 

További három paraméter a görbe csökkenő és növekvő szakaszainak meredekségét 

mutatja, mely a lejátszódó folyamatok, változások sebességére utal (30. ábra). Az α a 30°C-

os tartási szakasz vége és a C2 közötti szakasz meredeksége. A búza kontrollnál ez erős 

negatív érték (-0,11 Nm/min), míg a tritikálékban, ahogy a rozs kontrollban is -0,03 Nm/min 

közeli érték, ez a fehérjehálózat gyors gyengülését támasztja alá. Valamint az is 

megállapítható, hogy a tritikálékból készült tészta mind a mechanikai, mind a hőközlés 

hatására érzékenyen reagál, kevésbé ellenálló, mint a búza. A β érték a C2 és C3 paraméterek 

közötti szakasz meredekségét jellemzi, így a keményítő gélesedési folyamatának 

dinamikájáról ad információt. Az látható, hogy a Wibro rozs kontrollban játszódik le ez a 

folyamat a leggyorsabban (0,86 Nm/min), a tritikálékban ez a búzához hasonló, vagy 

alacsonyabb érték (0,35-0,64 Nm/min). A γ paraméter a C3 és a C4 paraméterek közötti 

szakasz meredeksége, mely a keményítő enzimes bontottságának mértékére utal. A J-50 

búzában 0 Nm/min közeli az érték, a rozsban a legalacsonyabb -0,13 Nm/min, a tritikálékban 

a kontrollok közötti negatív érték. 

 

5.4.2.2.1. Az összefüggésvizsgálatok eredményei a fehérje és szénhidrát 

tulajdonságok és a Mixolab mérés paraméterei között 

Mivel a Mixolab mérés során a tészta dagasztási tulajdonságait elsősorban a fehérjék, 

míg a viszkózus tulajdonságokat a szénhidrátok befolyásolják, ezért kerestem az 

összefüggést az eddig megismert fehérje- és szénhidrát jellemzők és a Mixolab mérés 

jellemző paraméterei között. A kevés mintaszám miatt az eredményeket csak tájékoztató 

jelleggel, előkísérletként lehet kezelni. A megállapítások megerősítéséhez mindenképpen 

szükséges a vizsgálatok folytatása lényegesen nagyobb mintaszámmal és széles minőségi 

tartományt lefedő mintasor összeállításával. 

 

A fehérje tulajdonságok hatása 

A mixolabos paraméterek és a fehérje tulajdonságok között csak kevés összefüggést 

találtam (XXXIII. táblázat), de az eredmények megerősítik a fehérje mennyiségi és minőségi 

hatását a technológiai viselkedésre. A sikér mennyisége erős pozitív korrelációt (r = 0,85; p 

< 0,01) mutatott a tészta stabilitásával.  
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XXXIII. táblázat Korrelációs összefüggések a tritikálé fehérje jellemzők és a Mixolab 

mérés jellemző értékei között  
 

Víz-

abszorpció 

Tészta-

kialakulási 

idő 

Stabilitás C2 C3 C4 C5 α β γ 

Nyersfehérje -0,10 0,49 0,53 0,52 0,03 -0,33 0,36 -0,43 0,41 0,53 

Nedves sikér 0,69 0,07 0,85** 0,55 -0,69 -0,63 -0,63 0,36 -0,42 0,56 

ω-gliadin/szekalin 

régió 
-0,54 -0,83 0,11 -0,76** 0,59 0,85 0,29 0,51 -0,46 0,31 

α/β-gliadin/szekalin 

régió 
-0,16 0,99 0,58 0,78 0,09 -0,27 0,41 -0,95 0,93 -0,86 

γ-gliadin/szekalin 

régió 
0,51 -0,42 -0,89** 0,08 -0,88 -0,65 -0,68 0,77 -0,50 0,49 

HMW 0,77 -0,64 -0,09 -0,18 -0,72 -0,43 -0,91 0,91 -0,63 0,67 

LMW -0,77 0,64 0,67 0,17 0,72 0,43 0,61 -0,61 0,63 -0,68 

**,* - szignifikáns p < 0,01 és 0,05 esetén. 

(HMW = nagy molekulasúlyú gluteninek; LMW = kis molekulasúlyú gluteninek) 

 

A sikér minőség esetén a gliadinok ω-szekciójának mennyisége, mely a tritikáléban a 

búzánál alacsonyabb értéket mutatott, negatív összefüggést (r = -0,76; p < 0,01) mutatott a 

tészta ellágyulására (C2 paraméter), tehát a mechanikai hatással szembeni ellenállóságra. A 

magasabb γgliadin frakció arány a stabilitással mutatott erős negatív korrelációt (r = -0,89; 

p < 0,01). A sikéralkotó fehérjék arányaiban talált eltérések hozzájárulnak a gyenge 

minőségű sikérhálózathoz. A sikér mennyiségének csökkenése önmagában hozzájárul a 

tésztastabilitás visszaeséséhez azáltal, hogy a kialakuló sikérváz gyenge és kevesebb vizet 

vesz fel, ezáltal a szabad víz mennyisége nagyobb a tésztában (Dhaka és Khatkar, 2015). 

 

A szénhidrát tulajdonságok hatásának vizsgálata 

A Mixolab jellemzők és a szénhidrát tulajdonságok közötti összefüggéseket a XXXIV. 

táblázat tartalmazza. Az RVA méréshez képest más összefüggéseket találtam, aminek oka 

lehet a kisebb mintaszám, de az eltérő mintamátrix (híg szuszpenzió és tészta) is. A 

keményítő tulajdonságok közül csak a kémiai tulajdonságok közül néhány mutatott 

szignifikáns kapcsolatot. Az RDS mennyisége a keményítő retrogradációval korrelált 

negatívan (r = -0,63; p < 0,05), míg az SDS mennyisége a minimális forgatónyomaték 

értékével (C2 paraméter) (r = -0,92; p < 0,01). A rostalkotók közül a TOTAX tartalom szoros 

negatív összefüggést adott a hőntartás során a kialakult gélben mérhető maximális 
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forgatónyomaték értékével (r = -0,92; p < 0,01). A WEAX tartalom viszont a stabilitással 

korrelált pozitívan (r = 0,89; p < 0,01). Ez alátámasztja a pentozánok sikérhálózat stabilizáló 

hatását. 

 

5.4.2.2.2. A dagasztási tulajdonságok értékelése 

A Mixolab mérés alapján elmondható, hogy a vizsgált három tritikálé fajta dagasztási 

tulajdonságai elmaradnak a búza optimális értékeitől, a rozshoz képest a kialakuló 

fehérjeszerkezet stabilabb, ám gyenge, ennek hátterében az alacsonyabb sikértartalom van a 

statisztikai adatok alapján. Továbbá ez a hatás a gliadin frakciókban megismert eltérő 

frakcióarányokból ered és ez egyben a genotípusok közötti különbségek hátterében is állhat. 

A megfigyelt rövid stabilitást a fehérjéken kívül a vízoldható pentozánok sikérvázba épülése 

is segíti a tritikálé esetén is. A tészta mátrixban a viszkózus tulajdonságok nagyobb eltérést 

mutattak a kontrolloktól, mint szuszpenzióban (RVA mérés). A tészta rendszerben a 

gélesedés hatására kialakult szerkezet stabilitása jó, és a végtermékre nézve előnyös 

tulajdonságokat jelez. 

A Mixolab méréstechnika viszonylag újnak számít, ezért csak kevés tritikáléra 

vonatkozó irodalmi adat található. Aprodu és Banu (2017) ezt a módszert alkalmazza a 

tritikálé minőség jellemzésére. Ebben az általam mérteknél is gyengébb reológiai 

viselkedésről számol be. A szegedi fajtákról így elmondható, hogy humán célra történő 

felhasználásuk technológiai szempontból kedvezőbb lehet.  
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XXXIV. táblázat Korrelációs összefüggések a szénhidrát jellemzők és a Mixolab 

mérés jellemző értékei között  
 

Víz-

abszorpció 

Tészta-

kialakulási 

idő 

Stabilitás C2 C3 C4 C5 α β γ 

Oldható 

élelmi rost 
-0,37 0,18 0,09 -0,33 0,27 0,43 0,39 -0,58 0,63 -0,70 

Oldhatatlan 

élelmi rost 
0,48 -0,17 -0,45 0,34 -0,37 -0,62 -0,69 0,57 -0,62 0,74 

TOTAX 0,09 0,37 -0,65 0,38 -0,44 -0,97** -0,58 0,05 -0,11 0,27 

WEAX -0,29 0,42 0,89** -0,09 0,38 0,65 0,47 -0,46 0,60 -0,08 

β-glükán 0,28 -0,20 -0,63 0,30 -0,36 -0,48 -0,49 0,60 -0,45 0,76 

Fruktóz -0,11 0,69 0,54 0,61 0,04 -0,31 0,37 -0,64 0,41 -0,34 

Glükóz 0,54 -0,55 -0,69 -0,07 -0,59 -0,58 -0,55 0,58 -0,44 0,51 

Szacharóz 0,08 -0,39 -0,51 -0,53 -0,01 0,34 -0,34 0,29 -0,05 0,25 

Keményítő -0,36 -0,42 -0,07 -0,49 0,43 0,73 0,11 0,36 -0,32 0,48 

RDS K 0,55 0,62 -0,12 0,59 -0,60 -0,65 -0,63* -0,50 0,44 -0,29 

SDS K -0,37 -0,62 0,41 -0,92** 0,61 0,66 0,57 0,22 -0,16 0,00 

RS K -0,47 0,28 -0,72 0,72 -0,67 -0,66 -0,49 -0,64 -0,22 0,37 

Amilóz 0,22 0,26 0,23 0,26 -0,29 -0,51 0,04 -0,07 0,53 -0,51 

A granulák 0,59 -0,01 -0,39 0,49 -0,89* -0,40 -0,46 0,43 -0,48 0,52 

B granulák -0,39 -0,09 0,44 -0,57 0,78* 0,64 0,29 -0,34 0,39 -0,54 

C granulák 0,67 0,46 -0,57 0,44 -0,40 -0,47 -0,61 -0,04 -0,01 0,18 

R-I 0,57 0,41 -0,41 0,42 -0,32 -0,67 -0,58 -0,21 0,15 0,00 

R-II 0,61 0,56 -0,47 0,60 -0,45 -0,46 -0,63 -0,15 0,09 0,06 

R-III 0,48 0,16 -0,59 0,53 -0,49 -0,46 -0,59 0,27 -0,32 0,47 

R-IV -0,36 -0,42 -0,08 -0,49 0,42 0,52 0,10 0,47 -0,42 0,49 

R-V -0,47 -0,20 0,57 -0,46 0,48 0,47 0,48 -0,23 0,29 -0,44 

R-VI -0,79* -0,04 0,48 -0,53 0,76* 0,23 0,44 -0,38 0,44 -0,58 

R-VII -0,60 -0,58 0,45 -0,40 0,54 0,38 0,41 0,17 -0,11 -0,04 

R-VIII -0,47 -0,42 0,27 -0,57 0,62 0,32 0,45 0,35 -0,30 0,14 

R-IX -0,51 -0,47 0,33 -0,45 0,46 0,44 0,51 0,30 -0,24 0,08 

**,* - szignifikáns p < 0,01 és 0,05 esetén. 

(RDS = gyorsan emésztődő keményítő; SDS = lassan emésztődő keményítő; RS = rezisztens keményítő; HI = 

hidrolízis index; TOTAX = összes arabinoxilán; WEAX = vízoldható arabinoxilán) 

 

 

5.4.3. Végtermék tulajdonságok, sütési tesztek vizsgálati eredményei 

A beltartalmi és reológiai vizsgálatokat követően végtermék teszteket (próbacipó 

készítés és jellemzés) is végeztem tritikálé humán célú felhasználási értékének további 

jellemzésére és értékelésére. Sütőipari modelltermék készítésére kétfajta sütési tesztet 
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alkalmaztam. Először egy mikro sütési tesztet végeztem el, mely lehetővé tette valamennyi 

tritikálé vonal és fajta esetében a végtermékteszt megvalósítását. Ebben az esetben teljes 

őrleményeket vizsgáltam, így a héjban előforduló komponensek (élelmi rostok) végtermék 

tulajdonságokra gyakorolt hatását is tudtam vizsgálni. A tritikálé fajták és a kontrollok 

Mixolab méréshez előállított fehér lisztjeiből pedig hagyományos, szabványban alkalmazott 

sütési tesztet is elvégeztem.  

 

5.4.3.1. A mikro-módszerrel végzett sütőipari végtermékteszt eredményei 

A teljes őrlemény felhasználásával készült mikro kenyerek vizsgált paramétereinek 

értékeit a XXXV. táblázat tartalmazza. A kenyértérfogat 23,2 és 25,4 cm3 között változott, az 

átlag (24,1 cm3) nem különbözött szignifikánsan a búza minta kenyér térfogatától (24,5 cm3), 

de szignifikánsan magasabb volt a rozs kontroll esetén mértnél (20,7 cm3). A Tc4 és Tc5 

vonalak és a GK Rege fajta kenyértérfogata még az összehasonlító búzafajta értékét is 

meghaladta. A kenyér magasság ellenkező tendenciát mutatott: a tritikálék átlaga (25,6 mm) 

közelebb volt a rozs kontrolléhoz (25,1 mm), csak a Tc5 vonal esetén mért kenyérmagasság 

(27,4 mm) volt a búza kontrollhoz hasonló (27,7 mm). A tritikálé kenyerek tömegei 11,6-

12,4 g között változtak, az átlag értéke (11,9 g) szignifikánsan alacsonyabb volt a búza és a 

rozs összehasonlító fajtához (12,2 g és 12,4 g) viszonyítva is, GK Idus (12,4 g) volt az 

egyetlen kivétel. A tritikálé kenyerek fajlagos térfogata (2,03 cm3/g) nem különbözött a 

kontroll búzáétól (2,02 cm3/g), a rozsénál (1,67 cm3/g) szignifikánsan magasabb volt. A 

tritikálé kenyerek pórus tulajdonságai a búza és a rozs között voltak. A pórus átmérő 1,96 és 

4,18 µm között volt, az átlag (3,13 µm) nagyobb volt a búza (2,57 µm) pórus méreténél. A 

pórusok száma egy szelet kenyérben átlagosan 61 volt a tritikálé mintákban, míg 70 és 51 a 

búza és rozs kenyérszeletek esetén. A Tc6 vonalnak volt a legmagasabb a pórus száma (88), 

míg a GK Idus fajtának a legalacsonyabb (45). A tritikálé kenyerekben a pórus hasonlóság 

magasabb volt a búzában mértnél (7,7) és alacsonyabb a rozsnál (12,6), a genotípusos 

változatosság szignifikáns volt (4,3-14,6). A tritikálé genotípusok között a változékonyság 

szignifikáns volt minden paraméter esetén. 
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XXXV. táblázat A térfogat (cm3), fajlagos térfogat (cm3/g), magasság (mm), tömeg (g) és 

pórus tulajdonságok értékei tritikálé és a kontroll búza és rozs mikro kenyerek esetén (2015, 

Kiszombor) 

 Térfogat 
Fajlagos 

térfogat 
Magasság Tömeg Pórus 

     Méret Szám Hasonlóság 

 (cm3) (cm3/g) (mm) (g) (µm) (-) (-) 

Tritikálék        

Tc1 23,5±0,1bc 1,96±0,00bc 25,5±0,3abc 12,0±0,0bc 3,42±0,01c 54±1b 10,6±0,1d 

Tc2 23,2±0,1b 1,95±0,01b 25,3±0,1abc 11,9±0,1abc 3,16±0,08bc 57±2b 13,7±0,1ef 

Tc3 24,0±0,2bcd 2,02±0,01bcd 25,0±0,0ab 11,9±0,1abc 3,10±0,02bc 58±2b 11,1±0,1d 

Tc4 25,1±0,2ef 2,10±0,00def 26,3±0,3bcd 12,0±0,0bc 2,58±0,15ab 68±1c 6,3±0,1b 

Tc5 25,1±0,2ef 2,10±0,02def 27,4±0,2d 12,0±0,0bc 3,42±0,21c 54±2b 12,9±0,2e 

Tc6 24,1±0,0bcd 2,04±0,00cde 26,0±0,4bc 11,8±0,0abc 1,96±0,00a 88±2d 4,3±0,1a 

Tc7 23,6±0,2bc 1,95±0,02b 26,5±0,2cd 12,1±0,1c 3,41±0,10c 55±3b 10,5±0,1d 

GK Rege 25,4±0,2f 2,18±0,02f 25,3±0,2abc 11,6±0,0a 3,59±0,13cd 53±1ab 14,9±0,5g 

GK Idus 24,6±0,1a 1,74±0,01a 25,0±0,1ab 12,4±0,1d 4,18±0,04d 45±1a 13,2±0,0e 

GK Szemes 24,3±0,1cde 2,06±0,02de 24,6±0,1a 11,8±0,1abc 2,32±0,09a 76±1c 7,4±0,1c 

Átlag 24,1NS* 2,03NS* 25,6*NS 11,9** 3,13** 61** 10,8** 

Kontrollok        

J-50 búza 24,5±0,1 2,02±0,02 27,7±0,1 12,2±0,1 2,57±0,08 70±3 7,7±0,1 

Wibro rozs 20,7±0,3 1,67±0,03 25,1±0,3 12,4±0,1 3,52±0,30 51±1 12,6±0,5 

Az értékek három mérés átlaga és szórása. Egy oszlopon belül a különböző betűvel (a-g) jelölt tritikálé értékek 

szignifikánsan különböznek p < 0,05 esetén, ahol “a” jelenti a legkisebb értéket. A különbség a tritikálé és a 

búza, illetve rozs között (**= mindkét esetben szignifikáns, NS*= csak a rozshoz képest szignifikáns, *NS= 

csak a búzához képest szignifikáns) az átlag értékeknél van jelölve. 

 

A teljes őrleményből készült mikro tritikálé kenyerek tulajdonságai a búza és a rozs 

kontrollok által mutatott tulajdonságok között vannak, a búzához hasonlóan magasabb 

térfogattal és kisebb tömeggel jellemezhetők (31. ábra). A Tc4 és Tc5 vonalak, valamint a 

GK Rege és a GK Szemes tritikálé fajta mutatta a legnagyobb hasonlóságot a búza kontroll 

kenyérrel. A szénhidrát tulajdonságok esetén hasonló eredményeket kaptam a kapcsoltság 

értékelésénél (5.2.4.5. fejezet), így arra következtetek, hogy az ilyen típusú őrleményben a 

végtermék karakterisztika kialakításában a szénhidrát tulajdonságoknak nagyobb szerep jut. 

Az SRC profilok vizsgálatánál szintén ezek a tritikálé genotípusok mutatták a legnagyobb 
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hasonlóságot a búza profillal, így elmondható, hogy az SRC vizsgálattal el tudtam különíteni 

a kedvező végtermék tulajdonságokkal rendelkező genotípusokat (5.4.1.1. fejezet). 

 

31. ábra A búza (A), tritikálé (GK Szemes fajta) (B) és a rozs (C) teljes őrleményekből 

készült mikro kenyerek és bélzetük felvételei (2015, Kiszombor) 

 

5.4.3.2. A szabványos módszerrel végzett sütőipari végtermékteszt eredményei 

A fehér típusú lisztből készült szabad vetésű próbacipók mért paramétereit a XXXVI. 

táblázat tartalmazza. A cipótérfogatok 747 és 798 cm3 között voltak a tritikálékban, 

legnagyobb cipótérfogattal a GK Szemes rendelkezett. Ezek a rozsnál szignifikánsan 

magasabb, míg a búzánál alacsonyabb térfogat értékek. A cipók tömege, a módszerből 

adódóan nem különbözött szignifikánsan a kontrolloktól és a tritikálék között sem volt 

szignifikáns különbség (365-369 g). A fajlagos térfogat értékei (2,02-2,19 cm3/g) 

szignifikánsan alacsonyabbak a búzánál, de szignifikánsan magasabbak a rozsnál. Az alaki 

hányados értéke (1,70-1,93), mely a kenyérmetszet-lenyomat legszélesebb és legmagasabb 

méretének hányadosa, csak a rozstól tért el kimutathatóan.  A szelet metszetének területe a 

GK Szemes esetén a búza kontrollhoz hasonló érték (87cm2). A másik két tritikálé fajta a 

búza és a rozs kontroll közötti metszet területet mutat. Utóbbi értékek mutatják, hogy a 

tritikálé cipókra csak kismértékben jellemző, hogy a rozshoz hasonlóan kevésbé tartja meg 

az alakját, elterül, mely kisebb magasságot eredményez (32. ábra). 
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XXXVI. táblázat A térfogat (cm3), fajlagos térfogat (cm3/g), alaki hányados (-), tömeg 

(g) és metszet terület (cm2) értékei tritikálé és a kontroll búza és rozs hagyományos kenyerek 

esetén (2015, Kiszombor) 

 Térfogat 
Fajlagos 

térfogat 

Alaki 

hányados 
Tömeg 

Metszet 

terület 

 (cm3) (cm3/g) (-) (g) (cm2) 

Tritikálék      

GK Rege 759±20a 2,06±0,22a 1,93±0,22b 369±9a 79±0,18a 

GK Idus 747±18a 2,02±0,21a 1,93±0,18b 368±10a 78±0,13a 

GK Szemes 798±19b 2,19±0,09b 1,70±0,20a 365±13a 87±0,19b 

Átlag 768** 2,09** 1,85NS* 367NSNS 81** 

Kontrollok      

J-50 búza 891±21 2,48±0,09 1,88±0,09 360±10 88±0,28 

Wibro rozs 506±15 1,35±0,12 2,03±0,21 376±12 62±0,30 

Az értékek három mérés átlaga és szórása. Egy oszlopon belül a különböző betűvel (a-b) jelölt tritikálé értékek 

szignifikánsan különböznek p < 0,05 esetén, ahol “a” jelenti a legkisebb értéket. A különbség a tritikálé és a 

búza, illetve rozs között (**= mindkét esetben szignifikáns, NS*= csak a rozshoz képest szignifikáns, *NS= 

csak a búzához képest szignifikáns, NSNS= egyik esetben sem szignifikáns) az átlag értékeknél van jelölve. 

 

A hagyományos próbacipó sütésnél a fajták közötti eltérések jobban megmutatkoztak, mint 

a mikro tesztnél. A tritikálé fajták közül a GK Rege és a GK Idus hasonlóan viselkedik.  

 

 

32. ábra A próbacipók képei a tritikálé fajták és a kontroll búza és rozs estén  

(2015, Kiszombor) 
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A GK Szemes végtermék jellemzői viszont sokkal inkább a búzáéhoz hasonlítanak. Ez 

összefüggésben lehet a sikérfehérjék jellemzésénél talált eredménnyel, amelyből azt 

állapítottam meg, hogy a GK Szemes mutatta a legnagyobb hasonlóságot a búzával a gliadin 

és glutenin mintázatban, ezért ennél a fajtánál számítottam a legkedvezőbb dagasztási 

jellemzőkre, illetve végtermék tulajdonságokra. Gyori, (2018) gyengébb kenyérjellemzőket 

mért hasonló, fehér típusú tritikálé kenyérben, habár csak egy fajtát vizsgált. Tehát az általam 

vizsgált fajták alkalmasak lehetnek fehér típusú lisztként felhasználva is. 

 

5.4.3.3. Összefüggésvizsgálat a beltartalmi jellemzők, valamint a keményítő és 

fehérje tulajdonságok és a végtermék jellemzők között 

A beltartalmi jellemzők hatása 

Számos összefüggést találtam a végtermék kenyér jellemzői és a beltartalmi 

tulajdonságok között (XXXVII. táblázat). A mikro kenyerek tömege az oldhatatlan rost 

tartalommal mutatott összefüggést (r = 0,66; p < 0,01). A nyerszsír értékei és a fajlagos 

térfogat között negatív összefüggés volt (r = -0,70; p < 0,01). A fajlagos térfogat ezenkívül a 

fruktóz (r = 0,69; p < 0,01) és összes élelmi rost tartalommal (r = -0,72; p < 0,05) mutatott 

összefüggést. A fruktóz (r = -0,69; p < 0,01) és az összes élelmi rost tartalom (r = 0,67; p < 

0,01), valamint a magasság között ugyanakkor negatív korreláció mutatható ki. A pórus 

tulajdonságokkal csak az egyszerű cukrok mennyisége hozható összefüggésbe adott 

statisztikai biztonsággal. A pórusok száma negatív összefüggést mutatott (r = -0,66; p < 0,05) 

az egyszerű cukrok mennyiségével, míg a méretük pozitívat (r = 0,75; p < 0,01). A cukor 

összetevők közül a szacharóz mennyisége önállóan is korrelált a pórusmérettel (r = 0,75; p < 

0,01).  

A hagyományos kenyér esetén kevesebb összefüggést találtam, ami részben a kis 

mintaszámmal is indokolható. A cipótérfogat a nyersfehérje (r = 0,79; p < 0,01), a nyerszsír 

(r = -0,73; p < 0,05) és az egyszerű cukrok (r = 0,76; p < 0,05) mennyiségével mutatott 

szignifikáns kapcsolatot. Emellett a fajlagos térfogat és a szacharóz mennyisége között 

állapítható meg szignifikáns negatív korreláció (r = -0,77; p < 0,05). A makrokomponensek 

közül a nyerszsír tartalom és a próbacipó tömeg között negatív összefüggést találtam (r = -

0,70; p < 0,05). A rosttartalom oldható frakciója, illetve a rostalkotó arabinoxilánok oldható 

frakciója az alaki hányadossal erős pozitív összefüggést mutattak (r = 0,93; p < 0,01 és r = 

0,80; p < 0,05).  
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Mivel a próbacipók és mikro kenyerek esetében nagyon összetett anyagi rendszerről van 

szó, ezért az egyes összefüggések mögött álló folyamatok azonosítása nem egyszerű. Sok 

esetben nem is az egyedi összetevőkben illetve paraméterekben kell keresni a magyarázatot, 

hiszen a termékelőállítás során számos kölcsönhatás játszódik le. Ebből az is adódik, hogy 

az egyes vizsgált kémiai vagy fizikai jellemzők között nem lineáris az összefüggés. 

Ugyanakkor elmondható, hogy a talált összefüggések egy része a búzánál már jól ismert 

hatások szerint alakulnak (Goesaert et al., 2005). A zsírok esetén a gázretenció elősegítése 

révén várható a negatív kapcsolat a kenyértérfogattal. A rostok a vízkötő képességük és 

víztartó kapacitásuk révén növelik a kenyértömeget, ellentétben a térfogatra gyakorolt 

negatív hatásukkal. Az egyszerű cukrok nagyobb aránya feltételezhetően a gyorsabb 

fermentációt eredményezheti, mivel a térfogattal és a pórusszerkezettel is összefüggést 

mutatnak.  

 

A keményítő és fehérje tulajdonságok hatása 

A XXXVIII. táblázatban láthatóak a vizsgált keményítő és fehérje tulajdonságok, 

valamint a kétféle kenyértípus paraméterei között talált összefüggések eredményei. A teljes 

őrleményből készült mikro kenyér esetén érdekes eredményt kaptam. Csak az amilopektin 

lánchosszakkal találtam összefüggést.  Az egészen rövid láncok pozitívan, míg a hosszabb 

láncok negatívan korreláltak mind a kenyér magasság, mind a fajlagos térfogat értékével. A 

teljes őrleményből készült mikrokenyerek esetén a rostok és egyszerű cukrok hatása dominál 

a fehérje, illetve keményítő tulajdonságokkal szemben. 

A keményítő jellemzők közül a HI és a cipótérfogat (r = 0,67; p < 0,05), valamint az 

RDS mennyisége és az alaki hányados értéke között (r = -0,62; p < 0,05) találtam szignifikáns 

összefüggést. Az amilopektin lánchosszúságok között a közepes méretűek szintén az alaki 

hányados értékével mutattak gyenge összefüggést (r = 0,61; p < 0,05), a metszet területtel 

erősebbet (-0,72; p < 0,01). A fehérje tulajdonságok közül a gliadin és a glutenin frakciók 

aránya is hatással volt a végtermékre. A térfogat értékek az α/β gliadin frakció mennyiségével 

(r = -0,82; p < 0,05), továbbá a HMW és LMW glutenin frakciók mennyiségével voltak 

összefüggésben. Utóbbi esetben a HMW frakció negatívan (r = -0,89; p < 0,05), míg az LMW 

frakció (r = 0,80; p < 0,05) pozitívan korrelált a cipó térfogattal.  
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XXXVII. táblázat Korrelációs összefüggések a tritikálé beltartalmi jellemzők és a kétféle kenyértípus végtermék jellemző értékei 

között  

 Mikro kenyér paraméterek Hagyományos kenyér paraméterek 

     Pórus      

 
Magasság Térfogat Tömeg 

Fajlagos 

térfogat 
Szám Méret Hasonlóság Térfogat 

Fajlagos 

térfogat 

Alaki 

hányados 
Tömeg 

Metszet 

terület 

Keményítő -0,10 0,13 -0,38 0,26 -0,12 -0,22 0,23 0,41 -0,41 -0,41 0,06 0,18 

Nyersfehérje -0,60 -0,19 0,00 0,51 0,12 0,13 -0,04 0,79** 0,48 0,48 -0,40 -0,28 

Nyerszsír 0,43 0,40 0,24 -0,70* 0,58 -0,46 -0,51 -0,73* 0,29 0,29 -0,70* -0,29 

Hamu -0,04 0,56 -0,49 0,23 0,19 -0,07 -0,10 -0,53 0,58 0,38 -0,36 -0,58 

Összes egyszerű 

cukor 
-0,21 -0,39 0,48 0,30 -0,66* 0,75** 0,49 0,76* -0,48 -0,48 0,52 0,59 

Fruktóz -0,69* -0,20 -0,06 0,69* -0,15 0,43 0,24 -0,59 0,49 0,49 -0,31 -0,48 

Glükóz -0,11 -0,51 0,50 0,14 -0,53 0,38 0,35 0,43 -0,27 -0,67 0,40 0,47 

Szacharóz 0,37 0,35 0,16 -0,21 -0,38 0,70** 0,24 0,39 -0,77** -0,57 0,30 0,58 

Összes élelmi 

rost 
0,67* 0,07 0,39 -0,75** 0,06 0,10 -0,21 0,39 -0,80 -0,50 0,64 0,43 

Oldható élelmi 

rost 
0,47 0,36 -0,22 -0,52 0,38 -0,35 -0,26 -0,40 0,80 0,80* -0,65 -0,45 

Oldhatatlan 

élelmi rost 
0,55 -0,16 0,66* -0,62 -0,18 0,37 -0,09 0,39 -0,80 -0,40 0,64 0,44 

TOTAX 0,58 -0,02 0,55 -0,58 -0,11 0,14 -0,11 -0,15 -0,36 -0,36 0,14 -0,10 

WEAX -0,11 0,46 -0,59 0,09 0,61 -0,40 -0,53 -0,61 0,93 0,93** -0,42 -0,65 

β-glükán -0,01 -0,50 0,37 -0,05 -0,20 -0,17 0,09 0,42 -0,22 -0,32 0,27 0,47 

**,* - szignifikáns p < 0,01 és 0,05 esetén. 
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XXXVIII. táblázat Korrelációs összefüggések a tritikálé keményítő és fehérje jellemzők és a kétféle kenyértípus végtermék jellemző 

értékei között 

 Mikro kenyér paraméterek Hagyományos kenyér paraméterek 

 Magasság Térfogat Tömeg 
Fajlagos 

térfogat 

Pórus 
Térfogat 

Fajlagos 

térfogat 

Alaki 

hányados 
Tömeg 

Metszet 

terület Szám Méret Hasonlóság 

Amilóz -0,29 -0,34 0,03 0,34 -0,02 -0,32 -0,02 0,54 0,54 -0,02 -0,86 0,54 

RDS K -0,28 -0,17 0,23 0,11 0,06 0,35 -0,02 0,21 0,21 -0,62* -0,63 0,33 

SDS K 0,23 0,48 -0,54 0,03 0,08 -0,36 0,02 0,08 0,08 0,14 0,38 -0,04 

RS K 0,05 -0,48 0,49 -0,20 -0,20 0,05 0,00 -0,45 -0,45 0,24 0,00 -0,33 

HI 0,26 0,06 0,28 -0,45 0,27 0,11 -0,35 0,67* 0,47 -0,66 -0,62 0,58 

A granulák 0,14 -0,01 0,35 -0,15 -0,32 0,43 0,32 -0,49 -0,69 0,51 0,29 -0,59 

B granulák -0,10 0,12 -0,43 0,11 0,36 -0,45 -0,36 0,41 0,61 -0,42 -0,19 0,51 

C granulák -0,24 -0,47 0,16 0,22 -0,01 -0,10 0,03 -0,26 -0,26 0,04 -0,20 -0,14 

R-I 0,57 -0,23 0,53 -0,63 0,09 -0,19 -0,17 -0,09 -0,09 -0,13 -0,37 0,03 

R-II 0,71* -0,04 0,38 -0,77* 0,17 -0,27 -0,24 -0,15 -0,15 -0,08 -0,31 -0,02 

R-III 0,85** 0,08 0,29 -0,89** 0,20 -0,36 -0,35 -0,55 -0,55 0,35 0,11 -0,44 

R-IV -0,14 -0,04 -0,11 0,26 -0,18 0,02 0,01 -0,42 -0,42 0,61* 0,38 -0,72* 

R-V -0,70* 0,16 -0,39 0,72** -0,12 0,37 0,19 0,52 0,52 -0,31 -0,08 0,41 

R-VI -0,62 0,14 -0,28 0,60 -0,11 0,39 0,26 0,65 0,65 -0,46 -0,23 0,55 

R-VII -0,86** -0,14 -0,31 0,90** -0,21 0,30 0,34 0,13 0,13 0,10 0,33 0,01 

R-VIII -0,82** -0,10 -0,41 0,87** -0,12 0,15 0,27 -0,06 -0,06 0,28 0,50 -0,18 

R-IX -0,73* 0,00 -0,55 0,88** -0,14 0,03 0,39 0,00 0,00 0,22 0,45 -0,12 

Nedves sikér -0,14 -0,41 0,33 0,07 -0,17 -0,07 0,18 -0,61 0,61 0,41 0,18 -0,50 

α/β-gliadin/szekalin régió -0,60 -0,31 -0,05 0,30 0,46 -0,24 -0,43 0,82** 0,42 -0,12 -0,49 0,48 

ω -gliadin/szekalin régió 0,32 0,53 -0,45 -0,04 -0,11 0,01 0,13 -0,23 -0,23 0,44 0,65* -0,35 

γ-gliadin/szekalin régió 0,60 -0,10 0,49 -0,36 -0,51 0,31 0,45 -0,53 -0,28 0,52 0,56 -0,87** 

HMW -0,60 -0,26 -0,06 0,55 -0,13 0,20 0,40 -0,89** -0,39 0,44 0,54 -0,47 

LMW 0,60 0,26 0,06 -0,54 0,12 -0,20 -0,40 0,80** 0,59 -0,42 -0,63 0,39 

**,* - szignifikáns p < 0,01 és 0,05 esetén.
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A gliadinok közül az ω-frakció a tömeggel állt összefüggésben (r = 0,65; p < 0,05), míg a γ-

frakció a metszet területtel (r = -0,87; p < 0,05).  Érdekes, hogy a kevés mintaszám ellenére 

is a fehérje és a végterméktulajdonságok közötti összefüggés egyértelműen kimutatható. 

Emellett a gliadin frakciók mindegyike összefüggésbe hozható valamilyen vizsgált 

végtermék paraméterrel. Irodalmak alapján feltételezhető, hogy az össz gliadin frakció 

arányának növekedése növeli a kenyértérfogatot. Én nem vizsgáltam a gliadinok és 

gluteninek arányát, de elképzelhető, hogy ennek az aránynak az alakulása is befolyásolta a 

kimutatott kapcsolatokat (Uthayakumaran et al., 1999). Ez is megerősíti, hogy az eddigi 

eredmények, összefüggések bizonyítása indokolt nagyobb mintaszámon, egyéb paraméterek 

bevonásával végzett vizsgálatokkal. 

 

Az SRC teszt és a mikrokenyér jellemzők közötti kapcsolat értékelése 

A XXXIX. táblázatban találhatóak a korábban bemutatott SRC mérés eredményei és a 

mikrokenyér sütés paraméterei között talált összefüggések. Mivel az oldószerkötő képességet 

csak a teljes őrlemény esetén vizsgáltam, így az összefüggéseket is csak a teljes őrleményből 

készült mikrokenyér paraméterekkel kerestem.  

 

XXXIX. táblázat Korrelációs mátrix az oldószerkötő képesség és a mikrokenyér 

jellemzők között 

 SRC (%) 

 Vizes Tejsavas NaCO3-os Szacharózos 

Térfogat -0,37 -0,65** -0,04 -0,10 

Fajlagos térfogat -0,30 -0,05 -0,47 -0,50 

Magasság 0,17 -0,05 0,44 0,53 

Tömeg 0,58 0,75* 0,08 0,46 

Pórus méret 0,36 0,46 -0,02 0,33 

Pórus szám -0,30 -0,33 0,00 -0,28 

Pórus hasonlóság 0,09 0,12 -0,02 0,13 

**,* - szignifikáns p < 0,01 és 0,05 esetén. 

 

Csak a tejsavas SRC értékekkel találtam összefüggést, negatív korrelációt a térfogattal (r =  

-0,65; p < 0,01) és pozitív korrelációt a kenyértömeggel (r = 0,75; p < 0,05). Duyvejonck et 
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al. 2012 hasonlóan a tejsavkötő képesség vizsgálatát találta a legalkalmasabbnak a kenyér 

tulajdonságainak előrejelzésére búza mintákban. Tritikálé esetén egyéb, az összefüggések 

vizsgálatára vonatkozó tanulmány nem található az irodalomban. 

 

5.4.3.4. A végtermék jellemzők értékelése 

Általánosságban az látható a végterméktesztekből, hogy mindkét típusú tritikálé 

őrleményből megfelelő minőségű végtermék (próbacipó) állítható elő. Mind a teljes 

őrleménnyel végzett mikro sütési-, mind a fehér lisztet alkalmazó normál sütési tesztekkel 

kapott próbacipók tulajdonságai a kontroll búza és rozsfajta végtermékminősége között 

helyezkedtek el. 

A teljes őrleményből készült termékeknél a különbség a búzától és a rozstól kevésbé volt 

kimutatható. A rostok jelenléte, ezáltal az összetétel módosulása csökkenti a fehérjék és 

keményítő által ismert módon befolyásolt tulajdonságok közötti különbséget. Tehát a 

tritikálék teljes őrleményének sütőipari alkalmazása javasolható. A genotípusos 

változatosság lehetőséget biztosít a technológiai és beltartalmi szempontból előnyösebb 

genotípusok kiválasztására. Ebben a tekintetben az általam vizsgált fajták közül a GK Szemes 

és a GK Rege, a vonalak közül a Tc4 és Tc5 genotípusok mutatták a legelőnyösebb 

tulajdonságokat. 

A fehér őrlemények próbacipói esetén már jobban érzékelhető volt a három tritikálé 

genotípus, illetve a kontroll termékek közötti különbség. A Mixolabos mérés során a 

tésztatulajdonságokban megfigyelt különbségek a vizsgált kenyérjellemzőknél is 

megjelentek. A fehér lisztből készült próbacipók esetén a GK Rege és GK Szemes cipók 

hasonlóak voltak egymáshoz, tulajdonságaik a búza és a rozs közötti átmenetként 

jellemezhetők. A GK Idus cipó a rozs kontrollal mutatott hasonlóságot. Ez várható eredmény 

volt, hiszen a GK Idus szinte minden vizsgált jellemzőben a rozshoz volt hasonló, 

feltételezhetően több tulajdonságot örökölt a rozs szülőtől. Leginkább a GK Szemes 

közelítette meg a búzára jellemző tulajdonságokat, ami feltételezhetően a sikérfehérjék 

megismert kedvezőbb arányának tulajdonítható, mivel a fehér lisztben ezen fehérjék szerepe 

lényegesen meghatározóbb, mint teljes őrleményeknél. 

Több összefüggést találtam a végtermék jellemzők és a vizsgált összetételi és szerkezeti 

tulajdonságok között. Többek között az élelmi rost és összetevőik között mutatható ki 
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szignifikáns kapcsolat, mely a kialakuló sikérszerkezet stabilizálásában betöltött szerepükkel 

magyarázható. A poláris zsírok a kolloid rendszer stabilizálásában vehetnek részt, 

ugyanakkor negatív összefüggést azonosítottam. A nyerszsír mennyisége általánosan 

magasabb volt a tritikálékban, így elképzelhető, hogy a magasabb mennyiségű zsír már 

ellenkező hatást váltott ki. Az egyszerű cukrok nagyobb arányú jelenléte az élesztők számára 

tápanyag, fokozott működésük a gáztermelést növeli, így a térfogatot is. Ez a hatás 

elsősorban a fehér cipókban volt kimutatható, a teljes őrleményből készült mikro kenyerek 

esetén ez csak a fruktóz komponens esetén volt szignifikáns. Továbbá a kenyérmagasság 

esetén negatív összefüggést találtam, ami arra utal, hogy ugyan fokozódott a gázképződés, 

ám a gyenge fehérjeszerkezet nem tudta azt megtartani, és a kenyér egységes 

térfogatnövekedése helyett oldalirányú növekedést eredményezett. A nyersfehérje 

mennyiség hatása a hagyományos cipóban érvényesül csak, a mikro kenyerekben nem. A 

búza sikérfehérjéinek tritikáléban vizsgált megjelenése szintén csak a fehér lisztből készült 

kenyér tulajdonságaira volt hatással. Mind a gliadin, mind a glutenin jellemzőkkel találtam 

összefüggést, ám a kis mintaszám miatt ennek értelmezése nehéz és bizonytalan, illetve 

további vizsgálatok szükségesek ezek megerősítésére. Ugyanakkor érdekes, hogy a teljes 

őrleményből készült kenyérben nem tudtam hasonló összefüggést kimutatni. Mikro kenyérre 

csak az amilopektin lánchossz volt hatással a keményítő szerkezetből. A fehér cipók egyéb 

keményítő tulajdonságokkal is összefüggést mutattak. Mindezek új információval segítik a 

nemesítést, hiszen látható -különösen a mikro kenyerek esetén- hogy a fehérje 

tulajdonságokon kívül egyéb tulajdonságok is alakítják a tritikáléból készült végtermék 

tulajdonságait. A nemesítés során a fehérjéken kívül egyéb összetevőkre is érdemes 

hangsúlyt fektetni, különösen azért, mert ezek táplálkozás-élettanilag is kedvező 

tulajdonságok. 

A tejsavas SRC módszer alkalmasnak mutatkozik arra, hogy e gyors vizsgálattal 

közvetett módon következtetni lehessen a sütőipari végtermékek egyes tulajdonságaira. A 

módszer egyszerű és kevés mintamennyiséget igényel, így akár korai nemesítési fázisban -

amikor még nem áll rendelkezésre nagy mintamennyiség a mintaigényes reológiai és sütési 

tesztek elvégzésére- alkalmazható. Ezáltal a szelekció megkönnyíthető, a nemesítés hossza 

is akár lerövidíthető, mely jelentős segítség a nemesítés számára. 
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6. Összefoglalás 

A fogyasztói attitűdökkel kapcsolatos változások (egészségtudatosság, táplálkozással 

összefüggő betegségek előtérbe kerülése), illetve a környezeti tényezők átalakulása 

(klimatikus viszonyok változása, fenntarthatóság) komoly kihívások elé állítják az 

élelmiszeripart és a mezőgazdaságot is. Már a tritikálé létrehozásával is -a biotikus és 

abiotikus hatások ellenére is- egy stabilan termő, kiváló sütőipari minőséggel rendelkező 

gabonanövény létrehozása volt a cél. A kezdeti minőségvizsgálati eredmények utóbbit nem 

támasztották alá, így élelmiszeripari felhasználása nem terjedt el, de a további nemesítői 

tevékenység igyekezett javítani a korai fajták minőségén. Doktori munkámban célul tűztem 

ki a szegedi tritikálé nemesítői anyag (155 genotípus) szemfizikai jellemzőinek vizsgálatát, 

valamint a meghatározó tritikálé fajtákat (GK Rege, GK Szemes és GK Idus) és nemesítői 

vonalakat (Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, Tc5, Tc6 és Tc7) tartalmazó szelektált mintacsoport 

élelmiszeripari felhasználás szempontjából fontos összetételi-, és technológiai 

tulajdonságainak meghatározását, illetve a mért kémiai és technológiai jellemzők közötti 

kapcsolat feltárását.  

A szemfizikai jellemzők vizsgálata során a genotípusos változékonyságot az 

ezerszemtömeg és a szemátmérő paraméterek esetén bizonyítottam. A regressziós 

számítások eredményeiből az adódott, hogy a szemkeménység, valamint a szemátmérő és 

ezerszemtömeg örökölhetősége a tritikáléban jelentős. Az évjárat hatása több jellemző esetén 

szignifikáns volt, ám a genotípusok csaknem fele minimum két paraméter esetén is évjárati 

stabilitást mutatott. 

A szelektált tritikálék kémiai összetétele több genotípusra (GK Szemes, GK Idus, Tc2, 

Tc4, Tc5) előnyösebb nyersfehérje, nyerszsír vagy élelmi rost tartalmat mutatott az 

összehasonlító búza és rozs fajok képviselőinél. A környezeti tényezők közül a termőhely 

hatásától kevésbé függnek a beltartalmi paraméterek, míg az évjárat minden jellemzőre 

szignifikáns hatással volt. A faktorok kölcsönhatásainak elemzésével azonosítottam olyan 

fajtákat (GK Szemes, GK Rege) és vonalakat (Tc1, Tc2), melyek stabilitása kiemelkedő volt. 

A makrokomponensek (keményítő, élelmi rostok, fehérje) részletes vizsgálatát is 

elvégeztem. A tritikálé keményítőben a nagyméretű szemcsék nagyobb arányban voltak jelen 

a szülő nemzetségeknél. Az amilóz és az amilopektin aránya, valamint az amilopektin láncok 
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hosszúság eloszlása a búza és a rozs fajták értékei között voltak. A tritikálé in vitro keményítő 

hidrolízist mindezek a tulajdonságok befolyásolták. A tritikálé izolált keményítő esetén a 

búzához hasonló, míg teljes őrleményben vizsgálva a kontroll rozs fajtához hasonló hidrolízis 

profilt mutattak, de mindkét formában a legtöbb genotípus (kivéve GK Rege, Tc1) gyors, 

intenzív lebontással jellemezhető, mely táplálkozás-élettanilag kedvezőtlen.  A 

fehérjevizsgálatok során néhány genotípus (GK Idus, Tc2, Tc3, Tc4) a tritikálékban mért 

átlagos eredményekhez képest kiemelkedő sikértartalommal rendelkezett. A búzán alapuló 

fehérjecsoportok szerinti azonosításnál azt tapasztaltam, hogy négy genotípus (GK Szemes, 

Tc1, Tc3, Tc6) mutatta a legnagyobb hasonlóságot a búza kontroll fajtában megfigyelt 

arányokkal. Ez alapján ezekben a genotípusokban számíthattam a legkedvezőbb technológiai 

tulajdonságokra. A tritikálé élelmi rostok jellemzése során, az oldható rostok és a rostalkotó 

arabinoxilánok jellemzően nagyobb arányát írtam le a kontroll búza fajtához viszonyítva. A 

vizsgált tritikálé fajták és törzsek az ásványi anyagok közül a Ca, Mg, Cu és Zn esetén 

évjárattól és termőhelytől függetlenül szignifikánsan magasabb értékekkel rendelkeztek 

mind a búza és mind a rozs kontrollhoz képest. 

A technológiai tulajdonságok vizsgálatát az oldószerkötő képesség vizsgálatával 

kezdtem. Az eredmények alapján kialakított profilok szerint a vizsgált tritikálé genotípusok 

fele (GK Rege, GK Szemes, Tc4, Tc5, Tc7) az összehasonlító búza fajta profiljával mutatott 

hasonlóságot. Ez alapján ezen genotípusokban számítottam a legkedvezőbb 

végterméktulajdonságokra, mely feltételezést később a mikrokenyér sütési teszt is 

alátámasztott.  Igazoltam, hogy a négy vizsgált oldószer közül a tejsavas SRC módszer 

alkalmasnak mutatkozik arra, hogy e gyors vizsgálattal közvetett módon következtetni 

lehessen a sütőipari végtermék tulajdonságaira (kenyértömeg, kenyértérfogat). 

A viszkozitás vizsgálatokkal (esésszám mérés és gyors viszkozianalizátoros mérés 

(RVA)) kerestem a választ az irodalomban leírt kis esésszámok okára. Ezért a mintákat natív 

és enzimblokkolt állapotban is vizsgáltam. Megállapítható, hogy enzimblokkolás nélkül az 

enzimaktivitásbeli különbségek megmutatkoztak a víz-szuszpenzió rendszerben. 

Enzimblokkolás mellett az esésszám értékek csak mérsékelten emelkedtek, így is elmaradtak 

a búza és a rozs értékeitől is, mely jelenség számos szemfizikai, beltartalmi (nyersfehérje, 

cukrok) jellemzővel és keményítő tulajdonsággal (szemcseméret, amilopektin lánchossz, 

hidrolízis jellemzők) összefüggést mutatott. Hasonló körülmények között a közvetlen RVA 
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mérés hasonló viszkozitásprofilt mutatott a kontroll búza és rozs fajtához. Mindebből arra 

következtetek, hogy a viszkózus tulajdonságokról az RVA mérés pontosabb képet ad, így 

érdemes lehet a minősítés során ezt is alkalmazni. Továbbá a viszkozitás mérések során a 

meghatározást a búzától eltérő módon érdemes az enzimek kiiktatásával végezni, hogy az 

enzimmunka által elfedett tulajdonságokat mérhessük, valamint a minőségi kritériumokat is 

ennek megfelelően kell kialakítani. 

A Mixolab mérés segítségével képet kaptam mind a dagasztási, mind a viszkozitási 

tulajdonságok alakulásáról tészta rendszerben. Ez alapján elmondható, hogy a vizsgált három 

tritikálé fajta dagasztási tulajdonságai elmaradnak a búza optimális értékeitől, a rozshoz 

képest a kialakuló fehérjeszerkezet stabilabb, ám gyenge. A tészta rendszerben a gélesedés 

hatására a tritikálékban kialakult szerkezet stabilitása jó, és a végtermékre nézve előnyös 

tulajdonságokat jelez. A statisztikai elemzés szerint a technológiai tulajdonságokban 

megfigyelt jellegzetes viselkedés, és a genotípusok között észlelt eltérések hátterében számos 

szénhidrátokhoz (vízoldható arabinoxilánok, keményítő összetétel), illetve fehérje 

jellemzőhöz (sikértartalom, sikérfehérjékben talált különbségek) köthető jelenség áll.   

A végtermékteszteket kétféle (teljes és fehér) őrlemény felhasználásával is elvégeztem. 

Elmondható, hogy mindkét típusú tritikálé őrleményből megfelelő minőségű végtermék 

(próbacipó) állítható elő. A teljes őrleményből készült termékeknél a különbség a búzától és 

a rozstól kevésbé volt kimutatható, a rostok jelenléte, ezáltal az összetétel módosulása 

csökkenti a fehérjék és keményítő által ismert módon befolyásolt tulajdonságok közötti 

különbséget. A fehér őrlemények próbacipói esetén már jobban érzékelhető volt a három 

tritikálé fajta, illetve a kontroll termékek közötti különbség. A Mixolabos mérés során 

megfigyelt tésztatulajdonságbeli különbségek a vizsgált kenyérjellemzőknél is megjelentek. 

A fehér lisztből készült próbacipók esetén a GK Rege és GK Szemes cipók hasonlóak voltak 

egymáshoz és a búza összehasonlító cipóhoz.  

Mindezek alapján azonosíthatók olyan fajták (GK Szemes, GK Rege) és vonalak (Tc3, 

Tc4, Tc5), melyek összetételi és technológiai tulajdonságaik szerint is előnyösek lehetnek a 

humán célra történő felhasználásra és bevezetésre. Az összetételi jellemzők közül az élelmi 

rost tartalom, az oldható rostok aránya, illetve az arabinoxilán tartalom lehetnek azok a 

szempontok, melyeket a nemesítés során érdemes lehet jobban kihasználni, a szelekciós 

szempontok közé bevenni, akár nemesítési programot kialakítani az arányok megőrzésére, 
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illetve további növelésére. A keményítő hidrolízis javítására a lassabb hidrolízissel 

rendelkező genotípusok alkalmazhatók a nemesítésben. A fehérje összetétel alapján is 

kiválaszthatók olyan genotípusok, ahol a mért összetétel a technológiai tulajdonságokban is 

kifejeződött, amelyet a nemesítésben a még kedvezőbb felhasználhatóság érdekében érdemes 

használni. Ezáltal a jövőben új, táplálkozás-élettanilag még előnyösebb, illetve kedvezőbb 

technológiai jellemzőkkel bíró fajták hozhatók létre, melyek segíthetnek megőrizni a magyar 

fajták dominanciáját a hazai vetőmag piacon. A további nemesítésiben a szemfizikai 

paraméterek esetén, ahol a stabilitás nem volt bizonyítható (hektolitertömeg, 

szemkeménység) a genetikai háttér megújítása, szélesítése indokolt lehet, különböző 

nemesítési célok kielégítésére. Illetve az évjárati stabilitást mutató genotípusok jó szelekciós 

és keresztezési alapokat jelenthetnek a környezeti hatásokkal szembeni ellenállóság 

növelésére.  

Mivel tritikálé esetén a humán célra történő felhasználhatóság szempontjaival ilyen 

átfogó értékelés nincs, így a dolgozat eredményei jó hasonlítási alapot biztosíthatnak további 

tritikálé minták értékelésére. Ezen eredmények hozzásegítik az ipart a felhasználhatóság 

paramétereinek pontosabb definiálásához, ezáltal segítenek a növény élelmiszeripari 

felhasználási lehetőségeinek kialakításában, bővítésében. Az eredmények segítik a tritikálé 

minőségi kritérium rendszerének kialakítását, valamint az élelmiszer célú alkalmazására 

vonatkozó szabályozás megalkotását, a jelenlegi, irodalmi részben bemutatott szabályozás 

pontosítását, megújítását.  
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7. Új tudományos eredmények, tézis pontok 

 

1. A vizsgált összetételi, reológiai és végtermék jellemzők alapján azonosítottam olyan 

szegedi fajtákat (GK Szemes, GK Rege) és vonalakat (Tc3, Tc4, Tc5) melyek 

előnyösek humán célú felhasználásra. (2,3,6) 

 

2. Elsőként vizsgáltam és hasonlítottam össze a tritikálé keményítő enzimes in vitro 

hidrolízisét izolált keményítőben és teljes őrleményben, melynek során 

megállapítottam, hogy az átlagos keményítő hidrolízis a tritikálé izolált keményítő 

esetén a búzához hasonló, míg teljes őrleményben vizsgálva a kontroll rozs fajtához 

hasonló hidrolízis profilt mutat, de mindkét formában gyors, intenzív lebontással 

jellemezhető. (1) 

 

3. Kimutattam, hogy a tritikálé keményítő in vitro enzimes hidrolízisét a szemcseméret, 

az amilóz mennyisége és az amilopektin lánchossz eloszlása is befolyásolja. Teljes 

őrleményben a magasabb keményítő arány (több elérhető szubsztrát) és a többi 

összetevő együttes jelenléte alakítja ki a keményítő hidrolízis jellegét. (1) 

 

4. Megállapítottam, hogy a tritikálé viszkózus tulajdonságok, különösen a jellemzően 

alacsony esésszám alakulásának hátterében nem csak az emelt szintű hidrolítikus 

enzimaktivitás áll, hanem szemfizikai, beltartalmi (nyersfehérje, cukrok) és keményítő 

tulajdonságok (szemcseméret, amilopektin lánchossz, hidrolízis jellemzők) is. 

Megerősítettem azt a felvetést, hogy a tritikálé viszkózus tulajdonságok minősítését a 

búzától eltérő módon érdemes az enzimek kiiktatásával végezni. Továbbá, a minőségi 

kritériumok meghatározásánál nem kizárólagosan az esésszám mérés eredményeire 

kell hagyatkozni. 

 

5. Igazoltam az oldószerkötő képesség vizsgálat alkalmazhatóságát tritikálé teljes 

őrlemény esetén kenyér végtermék tulajdonságainak előrejelzésére. A víz-, tejsav, 

szacharóz- és NaCO3 kötés értékeiből alkotható SRC profilok segítségével jól 
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értékelhetők a genotípusok közötti különbségek is. Megállapítottam, hogy a négy 

vizsgált oldószer közül a tejsavas módszer alkalmasnak mutatkozik arra, hogy ezen 

gyors vizsgálattal következtetni lehessen a sütőipari végtermék tulajdonságaira (tömeg, 

térfogat) is. (2) 

6. Végterméktesztekkel bizonyítottam, hogy mind tritikálé teljes őrlemény, mind fehér 

liszt felhasználásával megfelelő minőségű sütőipari termék (próbacipó) állítható elő. A 

teljes őrleményből készült termékeknél kevésbé, a fehér őrlemények próbacipói esetén 

már jobban érzékelhető volt a genotípusok közötti különbség. (2) 

 

7. Összességében megállapítottam, hogy a humán célú felhasználás szempontjából az 

élelmi rost tartalom, az oldható rostarány és az arabinoxilán tartalom azok a 

paraméterek, amelyeket a nemesítés során a szelekciós szempontok közé be lehet 

építeni a már meglevő tápérték megtartása és további növelése céljából. Emellett a 

sikérfehérje összetétel, valamint a keményítő összetétel módosítása szintén javasolt a 

célzott, előnyös technológiai minőség elérése érdekében. (1,3,5) 
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9. Mellékletek 

 

1. Melléklet A vizsgált tritikálé fajták legfontosabb morfológiai és fenológiai 

tulajdonságai 

 

 GK Rege GK Idus GK Szemes 

Elismerés éve 2008 2008 2010 

Nemesítők Bóna Lajos, Matuz 

János, Beke Béla, 

Petróczi István, 

Purnhauser László, 

Cseuz László, Jurai 

Antal 

Bóna Lajos, Matuz 

János, Petróczi 

István, Jurai Antal, 

Cseuz László, 

Purnhauser László, 

Beke Béla 

Bóna Lajos, Petróczi 

István, Beke Béla, 

Purnhauser László, 

Cseuz László, Jurai 

Antal, Süliné Pápai 

Márta 

Pedigré GK 7F95/Tewo GK STcPL4/Gabo LIRON_2/5/DISB5/3/

SPHD/ 

PVN//YOGUI_6/4/K

ER_3/6/ 

BULL_10/MANATI_

1 

Ploiditás hexaploid hexaploid hexaploid 

Kalászolás 

időpontja 
közép-kései korai korai 

Életforma átmeneti (járó) tavaszi (járó) átmeneti (járó) 

Kalásztípus szálkás szálkás szálkás 

Kalász 

hosszúsága 
közepes Közepes-hosszú rövid 

Növény-

magasság 
95-105 cm 110-115cm 100-110 cm 

Szem fenolos 

elszíneződése 
közepes-erős nagyon erős nagyon erős 

Genetikai 

termőképesség 
9-10 t/ha 6-7 t/ha 9-11 t/ha 

Fagy- és 

télállóság 
jó - közepes 

Betegség 

ellenállóság 
jó jó jó 
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2. Melléklet A vizsgált tritikálé törzsek pedigré adatai 

 

Genotípus Pedigré 

Tc1 Wit/Bogo 

Tc2 Migo/Bogo 

Tc3 Pld/Míg 

Tc4 MAH/HMV 

Tc5 HMV seln 

Tc6 MAH bot 

Tc7 MAH 
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3. Melléklet Az összehasonlító búza (Jubilejnaja-50) és rozs (Wibro) minta 

legfontosabb jellemzői 

 

 Jubilejnaja-50 Wibro 

Elismerés éve 1970 1999 

Elismerés helye Oroszország Lengyelország 

Honosítva 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft. 

1980 

Gabonakutató 

Nonprofit Kft. 

1999 

Pedigré 
Miranovszkaja 808/ 

Bezosztája 1 
Motto/Tempo//S-4 

Ploiditás hexaploid diploid 

Növénymagasság 90-105 cm 100-120 cm 

Kalásztípus tar szálkás 

Genetikai termőképesség 8 t/ha 3-5 t/ha 

Fagy- és télállóság kiváló kiváló 

Betegség ellenállóság közepes kiváló 

Hektolitertömeg 80-85 kg/hl 65-75 kg/hl 

Ezerszemtömeg 40-45 g 30-35 g 

Nyersfehérje tartalom 13-15 % 11-13% 

Nedvessikér tartalom 28-33% - 

Sütőipari minőség B1-A2 - 
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4. Melléklet A szemfizikai jellemzők értékei a vizsgált 155 tritikálé genotípusban, 

két évjáratban (2016; 2017, Kiszombor) 

 

Hektolitertömeg 

(kg/hl) 

Ezerszemtömeg 

(g) 

Szemátmérő 

(mm) 

Szemkeménység 

(-) 

Genotípus 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 74 73 41,3 36,7 2,78 2,71 36 52 

2 77 75 41,9 35,1 2,82 2,64 34 52 

3 76 75 38,3 36,6 2,77 2,71 35 51 

4 76 71 36,1 35,1 2,65 2,70 30 54 

5 77 72 37,2 35,9 2,67 2,73 34 52 

6 75 74 51,8 41,4 3,18 2,85 43 50 

7 73 72 40,9 36,2 2,80 2,68 34 49 

8 74 74 36,9 37,0 2,71 2,73 29 52 

9 75 73 39,4 38,9 2,76 2,75 38 45 

10 75 73 40,7 36,4 2,84 2,72 37 52 

11 72 73 37,9 36,0 2,71 2,71 35 52 

12 73 73 38,9 33,5 2,76 2,63 36 53 

13 75 75 36,6 33,7 2,70 2,63 30 53 

14 75 73 36,2 37,7 2,69 2,80 25 53 

15 75 74 55,8 43,3 3,23 2,87 45 48 

16 76 75 39,8 36,5 2,78 2,75 33 55 

17 76 74 45,1 36,6 2,93 2,70 17 39 

18 77 73 36,9 36,9 2,70 2,74 36 53 

19 74 73 38,2 36,8 2,72 2,74 30 55 

20 73 73 37,0 34,4 2,69 2,68 31 54 

21 74 73 39,4 36,8 2,75 2,74 37 53 

22 73 73 40,0 35,7 2,80 2,69 38 53 

23 74 75 38,9 35,2 2,76 2,66 30 54 

24 73 75 37,8 35,0 2,72 2,66 34 54 

25 75 73 39,9 37,9 2,74 2,77 31 51 

26 77 73 41,2 38,5 2,82 2,77 33 52 

27 76 73 38,7 34,9 2,77 2,68 25 54 

28 76 74 36,8 33,2 2,61 2,54 24 41 

29 75 73 48,9 39,0 2,89 2,70 30 49 

30 72 74 40,0 36,4 2,80 2,73 35 49 

31 72 75 38,5 37,7 2,76 2,75 35 46 

32 73 75 37,3 35,2 2,69 2,66 32 49 

33 73 74 38,8 36,5 2,75 2,72 35 49 

34 74 75 37,7 35,6 2,77 2,71 37 50 

35 75 75 39,2 37,0 2,81 2,76 37 46 

36 74 75 37,3 36,2 2,73 2,75 30 53 
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Hektolitertömeg 

(kg/hl) 

Ezerszemtömeg 

(g) 

Szemátmérő 

(mm) 

Szemkeménység 

(-) 

Genotípus 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

37 75 75 38,3 35,9 2,75 2,73 36 55 

38 74 75 42,2 35,9 2,85 2,69 37 52 

39 75 73 34,0 36,8 2,61 2,74 31 52 

40 76 74 35,6 35,1 2,72 2,69 33 53 

41 73 73 39,5 36,9 2,80 2,74 38 55 

42 73 73 39,6 36,0 2,78 2,75 37 53 

43 77 75 40,0 38,9 2,77 2,82 31 54 

44 73 73 38,2 36,6 2,77 2,76 33 54 

45 73 73 38,9 39,0 2,76 2,81 33 52 

46 77 75 38,7 37,5 2,72 2,77 28 52 

47 75 73 43,4 39,1 2,91 2,76 27 45 

48 75 74 35,6 33,7 2,63 2,68 33 54 

49 75 75 48,1 42,7 2,70 2,85 37 50 

50 76 75 38,8 37,0 2,74 2,72 32 51 

51 75 75 43,2 37,2 2,89 2,77 33 54 

52 72 72 53,2 41,6 3,09 2,79 27 39 

53 74 73 50,1 39,5 3,03 2,80 20 40 

54 76 75 39,9 39,1 2,79 2,81 37 56 

55 75 75 40,4 40,1 2,82 2,85 33 46 

56 76 73 54,6 45,4 3,14 2,94 32 41 

57 74 72 42,9 36,1 2,87 2,68 17 36 

58 75 75 51,8 43,4 3,07 2,89 20 40 

59 74 72 46,7 42,4 2,97 2,88 36 53 

60 77 74 43,8 30,0 2,87 2,79 19 37 

61 72 73 45,7 39,9 2,89 2,81 20 37 

62 75 72 46,6 37,5 2,94 2,74 21 37 

63 75 74 48,5 38,7 2,95 2,73 29 47 

64 72 71 45,9 37,2 2,95 2,72 36 51 

65 72 72 48,4 38,2 3,08 2,78 35 52 

66 76 75 54,9 46,8 3,18 2,99 30 39 

67 76 75 52,7 43,8 3,08 2,95 27 42 

68 75 75 54,4 45,5 3,16 3,00 30 39 

69 75 75 55,8 44,0 3,19 2,90 25 37 

70 75 75 56,2 43,4 3,21 2,93 29 33 

71 76 73 53,6 42,5 3,09 2,87 23 36 

72 76 75 55,1 44,6 3,13 2,93 23 40 

73 75 74 54,2 44,1 3,15 2,93 25 38 

74 75 74 42,7 38,8 2,76 2,75 25 43 

75 74 73 45,2 37,8 2,83 2,71 28 42 
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Hektolitertömeg 

(kg/hl) 

Ezerszemtömeg 

(g) 

Szemátmérő 

(mm) 

Szemkeménység 

(-) 

Genotípus 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

76 74 74 44,4 37,2 2,81 2,70 28 43 

77 73 72 41,4 35,5 2,71 2,64 24 42 

78 73 73 46,6 37,4 2,89 2,69 25 38 

79 74 73 43,7 35,8 2,77 2,65 25 37 

80 74 73 40,5 38,9 2,73 2,73 25 42 

81 72 71 46,5 37,1 2,90 2,67 23 40 

82 72 71 43,5 36,5 2,79 2,66 25 44 

83 73 72 44,7 37,5 2,83 2,70 26 44 

84 72 71 48,5 41,9 3,01 2,86 26 44 

85 75 74 45,4 42,3 2,87 2,81 19 44 

86 75 75 43,8 39,7 2,80 2,69 16 29 

87 76 75 49,4 40,0 2,90 2,71 13 33 

88 75 73 43,4 40,2 2,84 2,75 28 46 

89 73 71 45,9 37,5 2,83 2,62 18 40 

90 73 73 48,7 41,5 3,01 2,86 37 54 

91 74 73 48,2 43,5 3,02 2,92 31 49 

92 74 74 46,4 36,9 2,93 2,70 26 37 

93 76 75 46,5 40,4 2,89 2,78 37 48 

94 74 73 44,8 39,6 2,87 2,75 37 52 

95 74 74 46,1 37,8 2,93 2,73 19 35 

96 74 73 40,8 37,5 2,79 2,76 34 50 

97 74 73 40,0 40,5 2,79 2,83 32 52 

98 75 74 37,3 35,9 2,70 2,68 32 49 

99 75 74 38,3 38,0 2,74 2,79 35 47 

100 76 74 41,3 41,5 2,87 2,85 35 43 

101 75 75 42,2 38,7 2,85 2,78 24 40 

102 75 73 38,7 38,3 2,78 2,76 37 44 

103 75 75 36,7 38,9 2,73 2,80 36 49 

104 75 74 40,4 37,9 2,84 2,71 34 42 

105 75 75 40,7 38,6 2,81 2,76 30 43 

106 76 72 42,0 36,1 2,83 2,62 19 29 

107 77 74 43,7 38,1 2,88 2,76 23 40 

108 75 74 43,4 39,4 2,90 2,79 33 45 

109 75 74 46,1 38,5 2,97 2,77 20 40 

110 76 73 45,1 40,4 2,94 2,83 23 29 

111 76 75 43,2 38,9 2,93 2,78 32 44 

112 77 74 41,6 36,8 2,84 2,72 41 43 

113 75 74 42,3 37,1 2,92 2,73 35 44 

114 74 73 47,6 43,7 2,98 2,88 46 44 
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Hektolitertömeg 

(kg/hl) 

Ezerszemtömeg 

(g) 

Szemátmérő 

(mm) 

Szemkeménység 

(-) 

Genotípus 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

115 74 72 43,1 39,2 2,86 2,76 40 45 

116 72 72 45,7 38,4 2,96 2,76 21 39 

117 72 71 41,2 40,8 2,73 2,80 19 35 

118 73 72 47,6 43,1 2,92 2,80 18 39 

119 73 72 44,9 41,3 2,79 2,75 17 42 

120 75 73 46,5 42,1 2,93 2,83 16 39 

121 75 73 47,5 39,4 2,94 2,79 22 38 

122 77 74 42,2 40,8 2,82 2,84 22 35 

123 72 74 44,0 42,4 2,91 2,87 26 38 

124 76 75 43,0 41,4 2,82 2,78 33 43 

125 72 71 44,4 41,1 2,85 2,82 35 35 

126 75 75 45,3 41,2 2,92 2,83 14 30 

127 75 73 45,8 42,9 2,96 2,90 38 44 

128 76 71 43,6 45,3 2,95 2,95 41 45 

129 75 75 39,7 38,6 2,80 2,77 41 43 

130 75 73 46,7 41,9 2,97 2,85 26 33 

131 75 74 42,2 42,9 2,79 2,87 31 34 

132 75 74 44,1 41,0 2,90 2,86 26 31 

133 77 74 47,7 42,2 3,02 2,85 27 28 

134 76 75 47,4 41,1 3,02 2,86 27 31 

135 77 74 46,2 39,9 2,97 2,81 21 29 

136 76 74 46,1 40,6 2,96 2,82 27 29 

137 73 73 44,4 41,2 2,94 2,82 24 29 

138 75 74 44,9 41,1 2,94 2,87 18 25 

139 75 74 48,6 42,6 3,02 2,90 30 30 

140 75 74 47,6 42,5 3,00 2,89 27 30 

141 73 72 41,6 37,6 2,87 2,85 35 40 

142 73 72 39,2 38,3 2,81 2,81 19 27 

143 75 74 46,8 46,2 2,99 2,96 32 41 

144 72 71 50,0 44,4 3,01 2,89 34 43 

145 74 73 49,5 44,1 3,01 2,89 35 46 

146 74 73 48,0 43,2 2,98 2,88 34 45 

147 75 73 49,3 40,8 3,01 2,84 44 46 

148 77 74 50,9 44,1 3,07 2,92 35 41 

149 77 73 49,7 43,7 3,07 2,89 31 39 

150 75 73 49,5 43,1 3,05 2,90 40 42 

151 75 74 48,9 43,9 3,00 2,87 33 41 

152 75 73 48,0 43,1 3,01 2,85 34 43 

153 75 74 49,3 41,6 3,06 2,83 32 43 
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Hektolitertömeg 

(kg/hl) 

Ezerszemtömeg 

(g) 

Szemátmérő 

(mm) 

Szemkeménység 

(-) 

Genotípus 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

154 75 74 48,2 43,8 3,00 2,85 33 40 

155 76 75 57,0 48,6 3,23 3,04 36 48 

Az értékek három párhuzamos mérés átlagát jelentik. 
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5. Melléklet Nyersfehérje (%), nyerszsír (%), hamu (%), összes élelmi rost (%) és 

keményítő (%) tartalom a tritikálé genotípusokban, illetve a kontroll búza és rozs 

fajtákban szárazanyagtartalomra vonatkoztatva (2015, Kiszombor) 

 

 Nyerfehérje Hamu Nyerszsír 
Összes 

élelmi rost 
Keményítő 

 (sz.a.%) (sz.a.%) (sz.a.%) (sz.a.%) (sz.a.%) 

Tritikálék      

Tc1 12.1±0.1 2.3±0.0 1.4±0.1 11.7±0.2 66.4±1.0 

Tc2 12,1±0.1 2.2±0.0 1.6±0.1 11.2±0.3 67.6±1.0 

Tc3 11.9±0.1 2.2±0.0 1.3±0.0 10.1±0.2 68.1±1.2 

Tc4 11.4±0.1 2.3±0.1 1.8±0.0 14.2±0.3 64.2±0.7 

Tc5 12,2±0.0 2.3±0.1 1.6±0.0 14.9±0.2 63.4±1.6 

Tc6 11,3±0.1 2,1±0.1 1.8±0.1 14.2±0.1 64.9±1.2 

Tc7 11,7±0.0 1.9±0.0 1.4±0.1 15.1±0.2 63.7±0.1 

GK Rege 11.9±0.0 2.2±0.0 1.1±0.0 12.9±0.2 65.6±0.1 

GK Idus 12.5±0.2 2,0±0.0 1.4±0.0 14.4±0.1 61.8±1.6 

GK Szemes 12,3±0.1 2.3±0.1 1.4±0.0 12.5±0.3 63.2±0.9 

Kontrollok      

J-50 búza 15,5±0,0 1,9±0,0 1,6±0,1 13,7±0,3 64,6±1,0 

Wibro rozs 13,5±0,1 2,2±0,1 1,4±0,1 17,5±0,5 61,4±1,2 

Az értékek három párhuzamos mérés átlagát és a szórását jelentik. 
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6. Melléklet Az oldhatatlan és az oldható élelmi rost tartalom (%), valamint a 

vizsgált rostkomponensek mennyisége (%) a tritikálé genotípusokban, illetve a kontroll 

búza és rozs fajtákban szárazanyagtartalomra vonatkoztatva (2015, Kiszombor) 

 

 
Oldhatatlan 

élelmi rost 

Oldható 

élelmi rost 
TOTAX WEAX β-glükán RS 

 (sz.a.%) (sz.a.%) (sz.a.%) (sz.a.%) (sz.a.%) (sz.a.%) 

Tritikálék       

Tc1 10,9±0,21 0,79±0,06 5,21±0,13 0,39±0,01 0,96±0,03 2,24±0,12 

Tc2 10,5±0,34 0,62±0,10 5,82±0,11 0,24±0,02 1,18±0,05 2,59±0,08 

Tc3 9,3±0,41 0,75±0,09 4,56±0,02 0,24±0,03 0,94±0,02 3,02±0,12 

Tc4 13,2±0,38 0,96±0,11 7,01±0,03 0,31±0,02 0,96±0,03 1,70±0,11 

Tc5 12,3±0,40 2,63±0,12 6,58±0,10 0,29±0,01 0,75±0,10 2,01±0,09 

Tc6 11,4±0,41 2,79±0,11 4,96±0,11 0,36±0,01 0,89±0,11 2,78±0,10 

Tc7 12,3±0,39 2,83±0,10 5,23±0,09 0,21±0,02 1,04±0,08 5,99±0,19 

GK Rege 10,8±0,40 2,05±0,05 4,06±0,10 0,31±0,03 0,76±0,09 2,91±0,11 

GK Idus 13,3±0,45 1,09±0,09 5,83±0,08 0,20±0,01 0,93±0,00 3,67±0,14 

GK Szemes 10,2±0,51 2,28±0,06 4,73±0,06 0,39±0,02 0,71±0,02 1,29±0,10 

Kontrollok       

J-50 búza 11,4±0,42 2,25±0,11 4,15±0,10 1,44±0,06 0,86±0,06 4,11±0,20 

Wibro rozs 13,1±0,51 4,37±0,09 6,02±0,8 0,83±0,05 3,17±0,13 5,25±0,18 

Az értékek három párhuzamos mérés átlagát és a szórását jelentik. 

(TOTAX = összes arabinoxilán; WEAX = vízoldható arabinoxilán; RS = rezisztens keményítő)  
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7. Melléklet Az összes egyszerű cukor tartalom (%), valamint a glükóz, szacharóz 

és a fruktóz egyszerű cukor komponensek mennyisége (%) tritikáléban, és a kontroll 

búza és rozs fajtákban szárazanyagtartalomra vonatkoztatva (2015, Kiszombor) 

 

 

Összes 

egyszerű 

cukor 

Glükóz Fruktóz Szacharóz 

 (sz.a.%) (sz.a.%) (sz.a.%) (sz.a.%) 

Tritikálék     

Tc1 4,75±0,10 3,75±0,00 0,45±0,03 0,55±0,30 

Tc2 4,73±0,08 4,09±0,12 0,31±0,01 0,33±0,12 

Tc3 4,15±0,08 3,25±0,13 0,39±0,03 0,51±0,13 

Tc4 5,00±0,1 3,93±0,13 0,28±0,03 0,79±0,13 

Tc5 4,24±0,02 3,03±0,12 0,33±0,02 0,88±0,21 

Tc6 3,84±0,10 3,13±0,20 0,30±0,02 0,41±0,21 

Tc7 4,66±0,07 3,70±0,18 0,27±0,01 0,69±0,18 

GK Rege 5,04±0,08 3,57±0,19 0,63±0,02 0,84±0,19 

GK Idus 5,51±0,10 4,07±0,20 0,68±0,02 0,76±0,20 

GK Szemes 4,34±0,05 2,93±0,13 0,75±0,03 0,66±0,23 

Kontrollok     

J-50 búza 2,84±0,05 1,79±0,14 0,45±0,04 0,60±0,03 

Wibro rozs 4,30±0,11 3,12±0,08 0,71±0,02 0,47±0,03 

Az értékek három párhuzamos mérés átlagát és a szórását jelentik. 
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8. Melléklet A vizsgált tritikálé és kontroll búza és rozs minták gliadin fehérje 

frakciójának kromatogramjai (2015, Kiszombor) 

 

Tc1 tritikálé 

 

 

Tc2 tritikálé 
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Tc3 tritikálé 

 

 

Tc4 tritikálé 

 

 



Langó Bernadett - Doktori értekezés  2019 

156 
 

Tc5 tritikálé 

 

 

Tc6 tritikálé 
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Tc7 tritikálé 

 

GK Rege tritikálé 
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GK Idus tritikálé 

 

 

GK Szemes tritikálé 
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J-50 búza 

 

 

Wibro rozs 
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9. Melléklet A vizsgált tritikálé és kontroll búza és rozs minták glutenin fehérje 

frakciójának kromatogramjai (2015, Kiszombor) 

 

Tc1 tritikálé 

 

Tc2 tritikálé 
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Tc3 tritikálé 

 

Tc4 tritikálé 
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Tc5 tritikálé 

 

Tc6 tritikálé 
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Tc7 tritikálé 

 

GK Rege tritikálé 
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GK Idus tritikálé 

 

 

GK Szemes tritikálé 
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J-50 búza 

 

 

Wibro rozs 
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10. Melléklet Az RVA mérési görbe jellegzetes paraméterei víz és AgNO3 oldatban 

a vizsgált tritikálékban és a kontroll búza és rozs fajtákban (2015, Kiszombor) 

 

 PV HPV BD CPV SB PTime PTemp 

 (cP) (cP) (cP) (cP) (cP) min °C 

Víz        

Tritikálék        

Tc1 1670 535 1138 1225 690 4,99 68,65 

Tc2 1087 167,5 620 445 276 4,09 67,9 

Tc3 970 99 870 278 180 3,9 67,5 

Tc4 991 34 957 74 41 3,27 67,52 

Tc5 820 51 769 111 59,5 3,46 67,5 

Tc6 982 40 942 80 40 3,27 68,65 

Tc7 1071 46,5 1023 82 35 3,3 68,65 

GK Rege  2016 397 1619 875 478 4,33 67,9 

GK Idus 650 63 587 136 73 3,53 60 

GK Szemes 245 11,5 233 23 11 2,86 66,1 

Kontrollok        

J-50 búza 2551 1546 1000 2866 5,99 6,00 69,5 

Wibro rozs 1670 787 885 1571 785 4,95 61,5 

 PV HPV BD CPV SB PTime PTemp 

 (cP) (cP) (cP) (cP) (cP) min °C 

AgNO3        

Tritikálék        

Tc1 4759 3046 1712 5070 2023 5,76 67,27 

Tc2 5023 3300 1729 5412 2110 5,76 67,10 

Tc3 5203 3273 1929 5341 2067 5,76 67,00 

Tc4 5125 2829 2296 4493 1664 5,20 67,40 

Tc5 4730 2712 2017 4506 1793 5,56 67,07 

Tc6 4907 2667 2240 4300 1632 5,27 68,20 

Tc7 4637 2596 2040 4163 1567 5,26 68,20 

GK Rege  5077 2263 2814 3917 1653 4,96 68,15 

GK Idus 4646 3082 1564 5029 1947 5,67 65,55 

GK Szemes 4575 2970 1605 4988 2019 5,79 65,80 

Kontrollok        

J-50 búza 4345 2670 1678 4689 2029 6,05 68,20 

Wibro rozs 5092 3567 1525 5563 1996 5,53 66,70 

Szórás 91 61 54 74 30 0,16 0,13 
(HPV = forró tészta viszkozitása, BD = dermedés, CPV = végső viszkozitás, SB = visszaesés, PTime = 

csirizesedési idő, PTemp = csirizesedési hőmérséklet) 



Langó Bernadett - Doktori értekezés  2019 

167 
 

10. Publikációk 

 

Közlemények 

Az értekezés alapjául szolgáló fő közlemények: 

1. B. Langó, S. Jaiswal, L. Bóna, S. Tömösközi, E. Ács, C. Ravindra. Grain constituents and 

starch characteristics influencing in vitro enzymatic starch hydrolysis in Hungarian 

triticale genotypes developed for food consumption. Cereal Chemistry, 95:(6), 861-871. 

(2018) DOI: 10.1002/cche.10104 IF: 1,138 

2. B. Langó, L. Bóna, P. K. W. Ng, E. Ács, K. Török, S. Tömösközi. Evaluation of 

carbohydrate properties and end-use quality of hexaploid triticale and its relationship to 

solvent retention capacity. Journal of Cereal Science, 84, pp. 95-102. (2018) DOI: 

10.1016/j.jcs.2018.10.005 IF: 2,302 

3. B. Langó, L. Bóna, E. Ács, S. Tömösközi. Nutritional features of triticale as affected by 

genotype, crop year, and location. Acta Alimentaria, 46:(2) pp. 238-245. DOI: 

10.1556/066.2017.46.2.14 (2017) IF: 0,384 

4. Langó B., Ács E., Tömösközi S., Bóna L. Szemfizikai- és kémiai jellemzők változása 

tritikálé szülő-utód párosokban. Acta Agronomica Óváriensis, 59:(1) pp. 13-26. (2018) 

IF:- 

5. Langó B., Bóna L., Ács P., Tömösközi S. Szegedi tritikálé genotípusok beltartalmi 

összetételének jellemzése. Élelmiszer-Tudomány Technológia, LXX:(3) pp. 20-25. (2016) 

IF:- 

6. L. Bóna, E. Ács, C. Lantos, S. Tömösközi, B. Langó. Human utilization of triticale: 

technological and nutritional aspects. Communications in Agricultural and Applied 

Biological Sciences, 79:(4) pp. 139-152. (2014) IF:- 

 

Konferenciaközlemények a témában: 

Bóna L., Ács P., Matuz J., Tömösközi S., Langó B. Rozsbúza: egy új lehetőség a 

gabonatermesztésben és feldolgozásban. In: Rajnai Z., Fregan, B., Ozsváth, J. (szerk.) Az 

5. Báthory-Brassai konferencia tanulmánykötet, Budapest, Magyarország: Óbudai 

Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, 2014. május 21-23. pp. 76-82. (2014). 

ISBN:978-615-5460-38-8 

Langó B., Tömösközi S., Ács P., Bóna L. A rozsbuza (tritikálé) agronómiai és beltartalmi 

értékei. In: Nagy B. (szerk.) 56. Georgikon Napok. Évfordulók-trendfordulók: Festetics 

Imre születésének 250. évfordulója: Kivonat kötet: Programfüzet, valamint az elhangzó 

előadások és poszterek rövid kivonatainak gyűjteménye. Keszthely, Magyarország: 

Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, 2014. pp. 209-217. (2014) 

ISBN:978-963-9639-59-1 

 

 



Langó Bernadett - Doktori értekezés  2019 

168 
 

 
Egyéb közlemények:  

R. Németh, D. Bender, E. Jaksics, M. Calicchino, B. Langó, S. D’Amico, K. Török, R 

Schhoenlechner, S. Tömösközi. Investigation of the effect of pentosan addition and 

enzyme treatment on the rheological properties of millet flour based model dough 

systems, Food Hydrocolloids, 94, pp. 381-390. (2019) IF: 5,089 

B. Langó, A. G. Fehér, B. Z. Bicskei, E. Jaksics, R. Németh, D. Bender, S. D’Amico, R. 

Schoenlechner, S. Tömösközi.   The effect of different laboratory-scale sample 

preparation methods on the composition of sorghum (Sorghum bicolor L.) and millet 

(Panicum miliaceum L.) milling fractions. Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 

62:(4) pp. 426-431. (2018) IF: 0,877  

S. D'Amico, J. Mäschle J, M. Jekle, S. Tömösközi, B. Langó, R. Schöenlechner. Effect of 

high temperature drying on gluten-free pasta properties. LWT-Food Science and 

Technology, 63:(1) pp. 391-399. (2015) IF: 3,129 

Ács P., Matuz J., Bóna L., Langó B., Ács K., Cseuz L. Kísérletek hexaploid, tetraploid és 

diploid búzafajok különböző genotípusaival II. Malmi és lisztminőségi vizsgálatok. In: 

Karsai I. (szerk.) Növénynemesítés a 21. század elején: kihívások és válaszok. XXV. 

Növénynemesítési Tudományos Nap 2019, Budapest, Magyarország: Magyar 

Tudományos Akadémia Székháza, pp. 199-203. (2019) ISBN: 978-963-8351-45-6 

Purgel S., Mihály R., Pauk J., Lantos C., Ács E., Langó B., Bóna L. GK Fehér, az első szegedi 

nemesítésű tönkölybúza. In: Karsai I. (szerk.) Növénynemesítés a 21. század elején: 

kihívások és válaszok. XXV. Növénynemesítési Tudományos Nap 2019, Budapest, 

Magyarország: Magyar Tudományos Akadémia Székháza, pp. 76-82. (2019) ISBN: 978-

963-8351-45-6 

S. D'Amico, R. Schöenlechner, S. Tömösközi, B. Langó. Proteins and amino acids of kernels. 

In: Haros C. M., Schoenlechner R. (szerk.) Pseudocereals: Chemistry and technology. 

Hoboken (NJ): John Wiley and Sons Ltd., pp. 94-118. (2017) ISBN: 978-111-8938-28-7 

S. Tömösközi, B. Langó. Buckwheat: Its unique nutritional and health-promoting attributes. 

In: Taylor J., Awika J. (szerk.) Gluten-free ancient grains: cereals, pseudocereals, and 

legumes: sustainable, nutritious, and health-promoting foods for the 21st century. 

Cambridge: Woodhead Publishing Ltd., pp. 161-177. (2017) ISBN: 978-008-1008-66-9. 

Ács E., Kovács Z., Ács K., Langó B., Szabóné C. B., Cseuz L., Matuz J. Magas antocián 

tartalmú búza genotípusok reológiai jellemzése. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági 

Folyamatok, 12:(3) pp. 133-138. (2017) 

E. Ács, L. Bóna, B. Langó, K. Ács, P. Pepó, I. M. Petróczi. The analysis of flour blends as 

affected by behavior of two different quality flours of triticale under different fertilizer 

treatments. Agrártudományi Közlemények/Acta Agraria Debreceniensis, (70) pp. 5-8. 

(2016) 



Langó Bernadett - Doktori értekezés  2019 

169 
 

Ács E., Bóna L., Langó B., Véha A., Pepó P., Petróczi I. Szegedi tritikálé fajták fontosabb 

minőségi jellemzőinek változása műtrágyázási tartamkísérletben. Agrártudományi 

Közlemények/Acta Agraria Debreceniensis, (67) pp. 21-26. (2016)  

L. Bóna, E. Ács, C. Lantos, J. Pauk, S. Tömösközi, B. Langó. Novel results in triticale 

utilization: technological and nutritional aspects. In: Behl R. K., Singh A. P., Lal A. B., 

Haesaert G. (szerk.) Production and processing of food crops for value addition: 

technology and genetic options. Jodhpur: Agrobios Publications, pp. 127-140. (2015). 

ISBN: 978-938-1191-05-7 

 

Szóbeli előadások a témában: 

XXIV. Növénynemesítési Tudományos Nap, Budapest, Magyarország, 2018.március 

06. 

Langó B., Ács E., Tömösközi S., Bóna L.  

Szemfizikai- és összetételi jellemzők változása tritikálé szülő-utód párosokban 

Műszaki, technológiai és gazdasági kihívások a 21. században, Szeged, Magyarország, 

2017. december 08. 

Langó B.., Ács E., Bóna L.  

Szemfizikai- és kémiai jellemzők változása tritikálé szülő-utód párosokban 

Magyar Táplálkozástudományi Társaság XLI. vándorgyűlés, Esztergom, 

Magyarország, 2016. október 06-08. 

Langó B., Tömösközi S., Ács P., Bóna L. 

TRITIKÁLÉ, egy új színfolt a gabonák palettáján 

9th International Triticale Symposium, Szeged, Magyarország, 2016. május 23-27. 

B. Langó, E. Ács, S. Tömösközi, L. Bóna 

Triticale end-use: nutritional and technological properties of Hungarian genotypes 

15th European Young Cereal Scientists and Technologists Workshop, Bergamo, 

Olaszország, 2016. április 26-29. 

B. Langó, R. Chibbar, S. Jaiswal, E. Ács, L. Bóna, S. Tömösközi 

Carbohydrate composition of Hungarian triticale genotypes 

15th International Cereal and Bread Congress, Isztambul, Törökország, 2016. április 

18-21. 

B. Langó, L. Bóna, E. Ács, R. Chibbar, S. Tömösközi 

Nutritional values, health related components and technological properties of Hungarian 

triticale genotypes 

XXII. Növénynemesítési Tudományos Nap, Budapest, Magyarország, 2016. március 10. 

Langó B., Chibbar R., Jaiswal S., Tömösközi S., Ács P., Bóna L. 

Szegedi tritikálé genotípusok szénhidrát összetételének komplex jellemzése 

Táplálkozástudományi Kutatások című VI. PhD Konferencia, Budapest, 

Magyarország, 2016.02.02. 

Langó B., Tömösközi S., Chibbar R., Jaiswal S., Ács E., Bóna L. 

Tritikálé szénhidrátok komplex jellemzése 



Langó Bernadett - Doktori értekezés  2019 

170 
 

Cereals & Europe Spring Meeting, Budapest, Magyarország, 2015. április 27-29. 

L. Bóna, E. Ács, S. Tömösközi, B. Langó 

Triticale end-use: technological and nutritional aspects 

14th European Young Cereal Scientists and Technologists Workshop, Koppenhága, 

Dánia, 2015. április 15-17.  

Langó B., Ács E., Bóna L., Tömösközi S. 

Nutritional features of triticale as affected by genotype, crop year and location 

Aktualitások a táplálkozástudományi kutatásokban című V. PhD Konferencia, 

Budapest, Magyarország, 2015. január 22. 

Langó B., Ács E., Bóna L., Tömösközi S. 

Tritikálé genotípusok beltartalmi értékeinek vizsgálata 

13th European Society for Agronomy Congress, Debrecen, Magyarország, 2014. 

szeptember 25-29. 

Langó B., Tömösközi S., Ács E., Bóna L. 

Comparative study of triticale, wheat and rye grain nutritional features 

Eucarpia Cereals Section – ITMI Joint Conference. Wernigerode, Németország, 2014. 

június 29 - július 4. 

B. Langó, E. Ács, S. Tömösközi, L. Cseuz, R. Mihály, L. Bóna 

End-use traits of triticale: Tasks for human utilization 

355. Tudományos Kollokvium, Budapest, Magyarország, 2014. május 30  

Langó B., Ács P., Tömösközi S., Bóna L. 

Rozsbuza (X Triticosecale Wittmack) beltartalmi vizsgálati eredmények 

ICoSTAF'14: International Conference on Science and Technique Based on Applied 

and Fundamental Research, Szeged, Magyarország, 2014. április 25. 

Langó B., Tömösközi S., Ács E., Bóna L. 

Nutritional characteristics of triticale genotypes 

XX. Növénynemesítési Tudományos Nap, Budapest, Magyarország, 2014. március 18. 

Langó B., Tömösközi S., Ács P., Bóna L. 

Tritikálé: beltartalmi paraméterek vizsgálati eredményei 

International Conference on Computer Application in Manufacturing and Food 

Technology and Bio-Nano Engineering, Hissar, India, 2014. február 21-22. 

Langó B., Tömösközi S., Ács E., Bona L. 

The effects of location on nutritional features of triticale genotypes 

V. PhD Konferencia, Budapest, 2014. január 22. 

Langó B., Ács E., Bóna L., Tömösközi S. 

Tritikálé genotípusok beltartalmi értékeinek vizsgálata. Aktualitások a 

táplálkozástudományi kutatásokban  

II. Gabonakutató Fórum, 2013.: A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat 

keretében, Szeged, Magyarország, 2013. november 13-14. 

Langó B., Tömösközi S., Ács P., Bóna L. 



Langó Bernadett - Doktori értekezés  2019 

171 
 

Tritikálé genotípusok beltartalmi értékeinek vizsgálata és azok táplálkozás – élettani 

jelentősége 

2nd Conference of Cereal Biotechnology and Breeding, Budapest, Magyarország, 2013. 

november 05-07. 

Langó B., Tömösközi S., Ács E., Bóna L. 

The effects of location on nutritional features of triticale genotypes 

 

Szóbeli előadások egyéb témában: 

NAIK ÉKI 374. Tudományos Kollokvium, Budapest, Magyarország, 2019. február 22. 

Langó B., Ács P., Ács K., Matuz J., Cseuz L., Beke B., Pauk J., Lantos C., Mihály R., 

Fónad P., Palágyi A., Purgel S., Bóna L.  

Gabonaminőség: friss eredmények és trendek a Gabonakutató és a BME-ABÉT 

együttműködése tükrében 

NAIK ÉKI 359. Tudományos Kollokvium, Budapest, Magyarország, 2016. május 29. 

Tömösközi S., Langó B., Szendi S., Fehér A.  

Helyzetkép a gabonák funkcionális komponenseinek hasznosításáról 

Poszterek a témában: 

9th International Triticale Symposium, Szeged, Magyarország, 2016. május 23-27. 

B. Langó, R. Chibbar, S. Jaiswal, S. Tömösközi, E. Ács, L. Bóna 

Carbohydrate composition of Hungarian triticale genotypes 

Cereals & Europe Spring Meeting, Budapest, Magyarország, 2015. április 27-29. 

Langó B., Bóna L., Ács E., Tömösközi S. 

Nutritional features of triticale as affected by genotype, crop year and location 

Cereals & Europe Spring Meeting, Budapest, Magyarország, 2015. április 27-29. 

E. Ács, I. Petróczi, Z. Kovács, B. Szabóné Czank, B. Langó, L. Bóna 

Quality properties of triticale in long-term fertilization trials  

XXI. Növénynemesítési Tudományos Napok, Martonvásár, Magyarország, 2015. 

március 11-12. 

Langó B., Tömösközi S., Ács P., Bóna L. 

A tritikálé beltartalmi jellemzői a genotípus, a termőhely és az évjárat tükrében  

XXI. Növénynemesítési Tudományos Napok, Martonvásár, Magyarország, 2015. 

március 11-12. 

Ács E., Petróczi I., Kovács Z., Szabóné C. B., Langó B, Bóna L.  

Rozsbuza fajták minőségi jellemzőinek változása műtrágya tartamkísérletben 

Oláh György Doktori Iskola XII. Konferenciája, Budapest, Magyarország, 2015. 

február 05. 

Langó B., Bóna L., Ács P., Tömösközi S. 

A tritikálé beltartalmi jellemzői a genotípus, a termőhely és az évjárat tükrében 

 

 

 



Langó Bernadett - Doktori értekezés  2019 

172 
 

Poszterek egyéb témában: 

Műszaki, technológiai és gazdasági kihívások a 21. században, Szeged, Magyarország, 

2017. december 08. 

Langó B., Cseuz L., Tömösközi S., Ács E.  

Nem keményítő jellegű szénhidrátok jellemzése Triticum fajokban 

XXII. Növénynemesítési Tudományos Nap, Budapest, Magyarország, 2016. március 10. 

Ács E., Bóna L., Kovács Z., Langó B., Véha A., Pepó P., Petróczi I. M.  

Műtrágya hatóanyag arányok hatása a szegedi tritikálé fajták fontosabb minőségi 

jellemzőire műtrágyázási tartamkísérletben 

 



R E S E ARCH ART I C L E

Grain constituents and starch characteristics influencing in vitro
enzymatic starch hydrolysis in Hungarian triticale genotypes
developed for food consumption

Bernadett Langó1,2,3 | Sarita Jaiswal3 | Lajos Bóna1 | Sándor Tömösközi2 |

Erika Ács1 | Ravindra N. Chibbar3

1Cereal Research Non-profit Ltd., Szeged,
Hungary
2Department of Applied Biotechnology
and Food Science, Budapest University
of Technology and Economics, Budapest,
Hungary
3Department of Plant Sciences, University
of Saskatchewan, Saskatoon,
Saskatchewan, Canada

Correspondence
Bernadett Langó, Cereal Research
Non-profit Ltd., Szeged, Hungary.
Email: bernadett.lango@gabonakutato.hu

Funding information
National Development Agency and the
Hungarian Economic Development Centre,
Grant/Award Number: GOP-1.1.1-11-
2012-0044; BME-Biotechnology FIKP,
Grant/Award Number: BME FIKP-BIO

Abstract
Background and objectives: Triticale is mostly used for feed but there is an

increasing interest for food consumption. In cereals, major storage carbohydrate is

starch, whose concentration and composition influence the end use of the grain.

Therefore, grain constituents focused on starch characteristics were analyzed in 11

triticale genotypes and compared to wheat and rye.

Findings: Significant genotypic variation was detected among the analyzed

parameters, in triticale. Starch concentrations (59.2%–66.1%) were similar to

wheat, and amylose varied in wide range (23.9%–34.5%). The A‐type starch gran-

ules had higher volume (70.5%–81.9%) similar to rye, but the amylopectin struc-

ture was in between rye and wheat. Both grain constituents and starch properties

influenced starch in vitro enzymatic hydrolysis, where the triticale average was

similar to wheat in meal, but extracted starch was more like in rye.

Conclusions: The advantageous properties and genotypic variation possessed by

triticale starch suggest that targeted selection can be used to improve triticale

grain quality and opens up the opportunity to use triticale not just in human food

but develop value‐added products.

Significance and novelty: This research provides knowledge to understand better

the food‐use aspects of triticale and revealed novel information about starch char-

acteristics and amylopectin structure in relation to starch hydrolytic properties.

KEYWORD S

food consumption, grain composition, starch characteristics, starch hydrolysis, triticale

1 | INTRODUCTION

Triticale (X Triticosecale Wittmack) is a hybrid cereal
crop developed to capture the grain quality attributes and
high yield potential of wheat (Triticum sp.) and adaptabil-
ity of rye (Secale sp.) to sub‐optimal growing conditions
(Bona, Acs, Lantos, Tomoskozi, & Lango, 2014; McGo-
verin et al., 2011). Poland, China, Germany, France, and
Australia are the major triticale producers contributing to

16.9 million tonnes in 2016 (FAOSTAT, 2017). In Hun-
gary, triticale production has rapidly increased from 1990
(8,000 tonnes) to 2016 where triticale was harvested from
123.000 Ha with a production of 500,000 tonnes (FAO-
STAT, 2017). At present, triticale is mainly used as live-
stock feed but there is an increased emphasis to improve
its gluten protein complex (Pruska‐Kędzior, Makowska,
Kędzior, & Salmanowicz, 2017), and nutritional quality to
develop triticale for human food industry (McGoverin et
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al., 2011; Wos & Brzezińki, 2015; Wrigley & Bushuk,
2017).

Cereal grains are the major source of calories in human
diet and main component of food security (Chibbar, Jais-
wal, Gangola, & Båga, 2016). However, in some regions,
the abundance and easy availability of food have resulted
in over consumption of calories, which combined with a
less active lifestyle have made human population vulnera-
ble to obesity and associated chronic diseases such as type
2 diabetes, coronary ailments, and digestive tract cancers
(Ohtani, Yoshimoto, & Hara, 2014; Williams, Wood, Col-
lins, & Callister, 2015). There is considerable interest to
characterize and develop cereal grains that can meet the
calorie requirement in human diet but also provide other
nutrients beneficial to human health.

Starch is the main storage carbohydrate, and it is present
as discrete water‐insoluble granules and contributes two‐
thirds to three‐quarters of grain weight, thus making it a
major contributor to grain yield (Hucl & Chibbar, 1996). A
starch granule is composed of two glucan polymers, amy-
lose (~25%) and amylopectin (~75%). Amylose is a pre-
dominantly linear polymer in which glucose is α‐D‐(1→4)
linked along with very few α‐D‐(1→6) branches and a
degree of polymerization (DP) of 102–103 monomer units.
Amylopectin is highly branched glucan polymer with glu-
can chain lengths of 10–40 glucose units but 80% of the
chains are short (DP ~25). Starch granules from different
botanical source vary in shape and size (Jaiswal & Chibbar,
2017; Raeker, Gaines, Finney, & Donelson, 1998). Poaceae
members wheat, barley, rye, and triticale are unique as stor-
age starch in these species contain mainly three distinct
types of starch granules, large A‐type (>15 μm) and small
B‐type (<15 μm) granules and very small C‐type (5 μm)
starch granules synthesized late in grain maturity (Bechtel,
Zayas, Kaleikau, & Pomeranz, 1990; Dengate & Meredith,
1984; Peng, Gao, Båga, Hucl, & Chibbar, 2000). Starch
granule size, composition, and amylopectin structure influ-
ence starch hydrolysis, the biochemical mechanism by
which starch provides dietary energy. Based on the diges-
tion of starch, it is classified into readily digestible starch
(RDS), slowly digestible starch (SDS), and resistant starch
(RS). RDS is digested within 20–30 min of ingestion, while
SDS refers to the portion of starch digested between 30 and
120 min. RS resists digestion even after 120 min (Englyst,
Kingman, & Cummings, 1992), and it is passed undigested
to the colon where it is fermented by microbes (Topping &
Clifton, 2001).

Variation in starch characteristics has been reported in
parental species of triticale (Dennett, Wilkes, & Trethowan,
2013; Li et al., 2011). However, triticale starch characteris-
tics and amylopectin structure in relation to starch hydroly-
tic properties have not been studied. In this study, starch
concentration, composition, structure, and their relationship

to enzymatic in vitro hydrolysis of four triticale cultivars
and seven advanced breeding lines were compared to a
wheat and rye cultivar each to characterize starch and iden-
tify value‐added triticale genotypes.

2 | MATERIALS AND METHODS

2.1 | Genotypes and cultural practices

Eleven hexaploid (AABBRR) triticale genotypes including
seven advanced breeding lines (Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, Tc5,
Tc6, and Tc7) and four triticale cultivars (GK Idus, GK
Rege, GK Szemes, and GK Maros) were analyzed. A
wheat cultivar Jubilejnaja‐50 (J‐50) and a rye cultivar
(Wibro) were used as controls, these cultivars representing
the average wheat and rye quality. All the triticale, wheat,
and rye genotypes were grown using standard agronomic
practices in a three‐replicate trial (Randomized Complete
Block Design) at an Experimental Station, Kiszombor,
Hungary (Latitude N 46˚11′ 24.7″, Longitude E 20˚ 24′
4.1″), in the 2014/2015 growing season.

2.2 | Grain harvest and sample preparation

After harvesting the experimental plots, a 3 kg bulk grain
sample from each replicate of all genotypes was collected
and cleaned. Grains (10 g) were ground in a UDY mill
(UDY Corporation, Fort Collins, CO, USA) into a fine
meal to pass through a 0.5‐mm sieve. The ground meal
samples were stored in sealed plastic bags at 4°C.

2.3 | Grain composition analyses

To determine the dry weight, meal (2 ± 0.01 g) was
weighed and placed in an oven set at 135°C to air‐dry to
constant weight (AACC 44-19.01). To determine the ash
content, meal (4 ± 0.01 g) was weighted and placed in a
muffle furnace (550°C) as described (AACC 08-01.01).
Total protein concentration in meal (0.25 g ± 0.01 g) was
determined by Dumas combustion method using FP‐528
Protein/Nitrogen Analyser (LECO Corporation, St Joseph,
MI, USA). Protein concentration was calculated using the
formula: Protein = Nitrogen × C, where C is 5.7 for cereal
grains (AACC 46-30.01). The crude fat concentration was
determined by the hydrochloric acid hydrolysis of sample
(2 ± 0.1 g) followed by extraction with ether (AACC 30-
25.01). Total dietary fiber (DF) was determined by the
rapid gravimetric method that measured in parallel the
water‐soluble and neutral detergent‐insoluble fractions
(AACC 32-07.01), and total starch concentration in grain
meal (100 ± 0.5 mg) was determined by an enzymatic
hydrolysis method (AACC 76-13.01) using a commercial
kit (Megazyme International Ireland Ltd., Wicklow,
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Ireland). Three technical replicates of each sample were
analyzed.

2.4 | Starch extraction and characterization

To extract starch, grains (0.5 g) were coarsely ground and
soaked in 0.1 M Tris–HCl (5 ml) buffer (pH 7.0) contain-
ing 0.5% (w/v) NaHSO3 for 1 hr at room temperature to
soften the grain meal. Starch was purified from the soft-
ened grain meal and purified by centrifugation over a
cesium chloride (80% w/v) solution. The purified starch
was washed two times with water and finally with acetone,
air‐dried overnight at room temperature, and stored in a
desiccator (Jaiswal & Chibbar, 2017). To determine starch
granule morphology, purified dry starch granules were thin
coated on double‐sided carbon tape placed on metal stub
and gold coated for analysis of their surface details using
scanning electron microscope (Phenom G2Pure, Phenom‐
World, Eindhoven, the Netherlands) at 520×, 990×, and
5,300× magnifications as described by Jaiswal and Chibbar
(2017). Starch granule size distribution (by volume) of
starch suspension (40 mg/ml) was analyzed by a laser
diffraction particle size analyzer (Mastersizer 2000, Hydro
2000SA; Malvern Instruments, Malvern, WR, UK) as
described by Asare et al. (2011). Volume‐percent particle
size distribution values were calculated using a Malvern
Mastersizer 2000 software (Malvern Instruments). Purified
starch (5 ± 0.1 mg) was weighed and dispersed in 75 μl of
ethanol (95% v/v) and sodium hydroxide (450 μl, 1 M) to
determine the apparent amylose concentration using iodine
binding assay with dual‐wavelength colorimetric method
(Raja et al., 2016).

2.5 | Amylopectin chain length distribution
(ACLD) analysis

Purified and defatted grain starch (20 mg) was de‐branched
by isoamylase, and the glucan chains were fluorescent
labeled with 8‐aminopyrene 1,2,6‐trisulfonate (Asare et al.,
2011; Jaiswal & Chibbar, 2017). ACLD was analyzed by flu-
orophore‐assisted capillary electrophoresis (FACE) (O'Shea,
Samuel, Konik, & Morell, 1998) using the Proteome Lab
PA800 (Beckman Coulter, Fullerton, CA, USA) equipped
with a 488 nm laser module. Maltose was used as an internal
standard, and the DP was assigned to peaks based on relative
migration time of maltose used as an internal standard.

2.6 | Starch in vitro enzymatic hydrolysis

Grain meal or purified starch samples were enzymatically
hydrolyzed in vitro for kinetic analysis, following a modi-
fied method (AACC 32-40.01). Pure starch or meal
(100 mg) was mixed with pancreatic α‐amylase (10 mg/ml)

and amyloglucosidase (3 U/ml; Megazyme International
Ltd.) for starch hydrolysis. Reaction mixtures were incu-
bated at 37°C for 0, 30, 60, 90, 120, and 180 min, during
which time starch was hydrolyzed to D‐glucose. A 1 ml
aliquot was taken from the reaction mixture after each
incubation interval to which an equal volume of 99% (v/v)
ethanol was added to terminate the reaction. RS and sol-
uble starch concentrations were measured as free glucose
using GOPOD and determining A510 nm (McCleary, Gib-
son, & Mugford, 1997). Rate of starch hydrolyzed was cal-
culated as percent of total starch at the end of each
interval. Commercial white bread was used as control.
Hydrolysis index (HI) was obtained by dividing the area
under the hydrolysis curve (AUC) of each sample by the
corresponding area of a reference sample (white bread).
AUC was calculated using the first‐order equation:

AUC ¼ Cðtf � t0Þ � ðC=kÞ½1� exp�kðtf � t0Þ�
where C corresponds to the concentration at equilibrium
(t180), tf is the final time (180 min), t0 is the initial time
(0 min), and k is the kinetic constant as described by
Zabidi and Aziz (2009).

2.7 | Statistical analysis

A general linear model (GLM) with significance (p < 0.05
and 0.01) was used for analysis of variance (ANOVA)
using StatSoft STATISTICA 13.1 (StatSoft Inc., Tulsa,
OK, USA). Homogeneity of variances was determined with
Hartley‐, Cohran‐, and Bartlett tests, and the difference
between means was determined by Post hoc Tukey's HSD
test. Two‐tailed Pearson's correlation test (p < 0.05 and
p < 0.01) was performed for correlation analyses. Cluster
analysis was obtained by Minitab 17.0 software (Minitab
Inc., State College, PA, USA).

3 | RESULTS AND DISCUSSION

3.1 | Grain constituents

In the eleven triticale genotypes, all the analyzed grain
constituents showed significant difference (p < 0.05;
Table 1). The average protein concentration (11.0%) and
range of variation from 9.5% to 14.9% concurred with
recent studies (Langó, Bóna, Ács, & Tömösközi, 2017;
Pruska‐Kędzior et al., 2017). None of the breeding lines
showed a significant increase in protein concentration
similar to wheat, except GK Szemes (14.9%), that was
more than in wheat control (14.1%). Cultivar GK Idus
showed protein concentration (12.5%) similar to Wibro
rye (12.3%); all the remaining genotypes had lower pro-
tein content (9.5%–11.0%). The total dietary fiber levels
(10.1%–15.1%) are between wheat and rye controls in
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triticale, in accordance with Cyran and Łapiński (2006)
and McGoverin et al. (2011). The total dietary fiber con-
centration splits the triticale breeding lines into two dis-
tinct groups. Triticale breeding lines Tc1–Tc3 formed one
group while Tc4–Tc7 made up the high dietary fiber
group. The high dietary fiber group was similar to culti-
var GK Idus and GK Maros, while the low dietary group
was similar to GK Rege and GK Szemes. However,
none of the triticale genotypes showed dietary fiber at
the rye concentration (17.4%). The ash and lipid concen-
trations are minor constituents, and their concentrations
varied around 2% and from 1.3% to 1.6%, respectively.

The average total starch concentration in triticale
genotypes was 62.5%, whereas it ranged between 59.2%
and 66.1%. Compared to the parental species, these val-
ues are considerably higher than the rye control, but sim-
ilar to wheat. The results concur with earlier reports
(Burešová, Sedláčková, Faměra, & Lipavský, 2010; Den-
nett et al., 2013; Rakha, Aman, & Andersson, 2001).
The apparent amylose content of triticale starch varied
(23.9%–34.5%) among different genotypes in the present
work. The average amylose concentrations in triticale
were similar to rye (28.9%) and significantly (p < 0.05)
lower than wheat (32.5%). However, wheat amylose in
the present study was higher than generally observed in
wheat (Chibbar et al., 2016). Advanced lines Tc1 and

Tc2 were exceptions; these two triticale genotypes had
the highest starch concentration and also had more than
33% amylose. Similar amylose concentration variability
was reported in other studies (Ao & Jane, 2007;
Makowska, Szwengiel, Kubiak, & Tomaszewska‐Gras,
2014; Sharma, Cooper, & Jenner, 2002). Based on these
results, we can select genotypes with advantageous nutri-
tional properties (lower starch, higher protein, dietary
fiber, and amylose concentrations) for different food‐use
purposes.

3.2 | Starch granules

Electron micrographs revealed that starch granules of triti-
cale, wheat, and rye genotypes varied between 2 and
69 μm in diameter. Three types of granules were distin-
guished the small‐sized C‐type (<5 μm), the medium B‐
type (5–15 μm), and the large A‐type (>15 μm). Large
A‐type granules were elliptical in shape and smaller gran-
ule appeared spherical in SEM images (Figure 1). No sig-
nificant differences were observed between the starch
granule shapes and size between the thirteen different
genotypes.

Diffraction analyses also revealed that starch granules var-
ied in size from a few micrometers to 60 μm. Two distinct
peaks (~5 μm and 30–35 μm) were observed suggesting a

TABLE 1 Concentration of grain constituents in triticale, wheat, and rye

Genotypes

Concentration (%)

Total starch Apparent amylose Protein Total dietary fiber Ash Lipid

Triticale

Tc1 64.4 ± 1.0cde 34.5 ± 0.6c 10.9 ± 0.1b 11.7 ± 0.2b 2.1 ± 0.0c 1.3 ± 0.1abcd

Tc2 65.6 ± 1.0de 33.1 ± 0.2c 10.9 ± 0.1b 11.2 ± 0.3b 2.0 ± 0.0bc 1.4 ± 0.1bcd

Tc3 66.1 ± 1.2e 31.9 ± 0.7c 10.8 ± 0.1b 10.1 ± 0.2a 2.0 ± 0.0bc 1.2 ± 0.0abc

Tc4 62.2 ± 0.7abcd 27.3 ± 0.7b 10.3 ± 0.1ab 14.2 ± 0.3d 2.1 ± 0.1c 1.6 ± 0.0cd

Tc5 61.4 ± 1.6abc 26.6 ± 0.8ab 11.0 ± 0.0b 14.9 ± 0.2ef 2.1 ± 0.1bc 1.4 ± 0.0bcd

Tc6 62.9 ± 1.2abcde 28.1 ± 0.3b 10.2 ± 0.1d 14.2 ± 0.1d 1.9 ± 0.1abc 1.6 ± 0.1d

Tc7 61.7 ± 0.1abc 26.5 ± 0.2ab 9.5 ± 0.0a 15.1 ± 0.2f 1.7 ± 0.0a 1.3 ± 0.1abc

GK Rege 63.6 ± 0.1bcde 23.9 ± 0.3a 10.7 ± 0.0b 12.9 ± 0.2c 2.0 ± 0.0bc 1.0 ± 0.0a

GK Idus 59.8 ± 1.6a 26.7 ± 0.2ab 12.5 ± 0.2c 14.4 ± 0.1de 1.8 ± 0.0ab 1.3 ± 0.0abcd

GK Szemes 59.2 ± 0.9a 27.8 ± 0.6b 14.9 ± 0.1d 12.5 ± 0.3c 2.1 ± 0.1c 1.3 ± 0.0abcd

GK Maros 60.9 ± 1.5ab 25.9 ± 0.0ab 10.9 ± 0.1b 15.0 ± 0.2ef 2.2 ± 0.1c 1.3 ± 0.0abcd

Mean 62.5 28.4 11.1 13.3 2.2 1.3

Wheat

J‐50 64.6 ± 1.0 32.5 ± 0.1 14.1 ± 0.0 13.7 ± 0.3 1.7 ± 0.0 1.5 ± 0.1

Rye

Wibro 54.4 ± 1.2 28.9 ± 0.1 12.3 ± 0.1 17.5 ± 0.5 2.0 ± 0.1 1.3 ± 0.1

Note. Values are on dry matter basis and represent the means of three biological replications and ± standard errors. Amylose concentration in total starch. Means
with unequal letters significantly differ at p < 0.05, with “a” representing the lowest value.
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bimodal distribution of starch granules (Figure 2a). Compared
to wheat and rye, all triticale genotypes showed higher volume
of large A‐type starch granules (70.5%–81.9%) and low med-
ium B‐type (11.9%–23.8%) and small C‐type (3.2%–5.9%)
(Figure 2b) similar to earlier reports (Ao & Jane, 2007; Cor-
nejo‐Ramírez et al., 2015; Makowska et al., 2014). The high
volume of A‐type large starch granules in triticale had been
ascribed to the loss of D‐genome (Cornejo‐Ramírez et al.,

2015; Makowska et al., 2014). Large granules are hydrolyzed
more slowly than small granules, which suggest slower
digestibility (Qi & Tester, 2016). Starch granule size distribu-
tion varied significantly (p < 0.05) within triticale genotypes.
Breeding lines Tc1 and Tc6 were similar to wheat with
reduced volume of large granules and higher proportion of
medium‐ and small‐sized granules (Figure 2b). On the other
hand, granule size distribution of cultivar GK Idus and GK

FIGURE 1 Scanning electron micrographs of native wheat (a), rye (b), and triticale (c) starch granules at magnification 520× (1), 990× (2),
5,300× (3)
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Maros and line Tc4 showed similarity to Wibro rye with
higher A‐type and reduced small C‐type starch granules.

3.3 | Amylopectin structure—glucan chain
length distribution

Polymodal distribution of amylopectin chain length was
observed in triticale (Figure 3). The unit ACLD was ana-
lyzed up to DP 80. Branch ACLD of the analyzed triticale
lines is shown in Table 2. The average glucan chain length
was 27 in J‐50 wheat and seven triticale genotypes. Three
triticale genotypes (Tc5, Tc6, and Tc7) and Wibro rye
showed a mean DP of 26. GK Rege was unique as it had a
mean DP of 28. The unit ACLD was separated into two
distinct curves with peaks at DP 11 and 45 in triticale,
peak I was similar to wheat, but peak II was more than rye
(DP 43) and less than wheat (DP 48). Based on the unit
ACLD, triticale was in between wheat and rye starch, some
triticale genotypes (Tc1, Tc2, GK Rege, GK Maros) were
similar to wheat, and others (Tc5 and GK Idus) had glucan

chains similar to rye amylopectin. Starch from all the geno-
types including wheat, rye, and triticale showed glucan
chains from DP 6 to 36 occupied the majority (~70%) of
the volume area. In comparison with work of Ao and Jane
(2007), the same ACLD was observed with dominant por-
tion of short chains. Significant differences (p < 0.05)
between the triticale genotypes were detected only in glu-
can chains in regions from R‐II to R‐VI. In wheat, most
glucan chains were in region R‐III while in rye, R‐II region
was predominant. However, in triticale, regions R‐II and
R‐III were nearly equal, corresponding to one‐fifth of all
amylopectin chains.

3.4 | In vitro starch enzymatic hydrolysis

Kinetic analysis of in vitro starch enzymatic hydrolysis of
grain meal (M) and purified starch (S) from triticale, wheat,
and rye revealed significant differences between the two
determinations (Table 3). The triticale grain meal RDS was
one half of the SDS, whereas the mean RDS and SDS did
not differ in starch purified from grains. Mean values of
RS differed only slightly between meal and purified starch,
with the latter showing slightly higher value (5.7%). The J‐
50 wheat meal and purified starch had higher RDS, but
lower SDS and RS compared to Wibro rye. Among the
triticale genotypes, three cultivars GK Idus, GK Szemes,
and GK Maros had high RDS in the grain meal, whereas
all the triticale advanced breeding lines showed reduced
RDS compared to three triticale cultivars with high RDS.
The triticale advanced breeding lines showed higher SDS
compared to the three triticale cultivars. Triticale cultivars
with high RDS had lower SDS. Triticale advanced breed-
ing line Tc1 showed the highest SDS with 73.4%
(Table 3). RS in triticale meal showed more than ten‐fold
variation from 0.7% (GK Rege) to 9.8% (Tc7). The

FIGURE 2 Starch granule size distribution profiles of triticale
genotypes, wheat, and rye controls by laser diffraction particle sizing
(a). Volume fractions of A (>15 μm), B (5–15 μm), and C (<5 μm)
type starch granules in triticale genotypes and wheat and rye controls
(b). Bars with unequal letters significantly differ at p < 0.05, with “a”
representing the lowest value

FIGURE 3 Amylopectin unit chains derived from FACE
analysis divided into nine fractions: R‐I (DP 6–8), R‐II (DP 9–11), R‐
III (DP 12–14), R‐IV (DP 15–18), R‐V (DP 19–22), R‐VI (DP 23–
36), R‐VII (DP 37–45), R‐VIII (DP 46–60), and R‐IX (DP 61–80).
DP, degree of polymerization
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hydrolytic index (HI) of the triticale genotypes varied from
43.4% (Tc2) to 54.3% (GK Szemes and GK Rege) with a
mean value of 48.9% (Table 3). The purified starch RDS
values were higher (38.8%–52.6%) than grain meal in all
triticale genotypes; however, the ranking of genotypes was
very similar in both the grain meal and the purified starch.
The SDS values were lower (42.3%–57.0%) in the purified
starch compared to grain meal, but the RS values were
higher in purified starch than in the grain meal. The RS
values of the purified starch (4.1%–7.8%) did not vary as
much in the meal. Similar changes were observed in wheat
and rye starch. The starch hydrolytic parameters of triticale
genotypes were close to Wibro rye compared with J‐50
wheat.

3.5 | Relations between starch enzymatic
hydrolysis and grain constituents and starch
granule structure composition

Starch enzymatic hydrolysis is influenced by the grain
constituents and the starch granule structure composition
and architecture (Dhital, Warren, Butterworth, Ellis, &
Gidley, 2015; Qi & Tester, 2016). In triticale meal, grain
protein concentration and apparent amylose concentration

were positively and negatively, respectively, correlated
with RDS (Table 4). Apparent amylose concentration was
negatively correlated with HI in triticale meal (Table 4)
but no statistically significant correlation with HI was
observed in purified starch (Table 5). This suggests that
other grain constituents such as dietary fiber influence
starch hydrolysis. In purified starch, absolute amylose
concentration was correlated with RS (r = 0.74,
p < 0.01) concurring with earlier reports in wheat
(Ahuja, Jaiswal, Hucl, & Chibbar, 2014). Starch granule
size significantly affected starch in vitro enzymatic
hydrolysis. Large A‐type granules were negatively corre-
lated (r = −0.69, p < 0.05) with HI (Table 5). Further-
more, medium B‐type starch granules showed positive
correlation with HI (r = 0.76, p < 0.01) and RDS
(r = 0.64, p < 0.05) as reported previously in wheat
(Ahuja et al., 2014). Short amylopectin chains (R‐I) were
positively correlated (r = 0.65, p < 0.05) with RDS but
negatively correlated (r = −0.64, p < 0.05) with SDS,
while medium‐sized glucan chains (R‐IV) which corre-
spond to DP 15‐18, in the present study influenced
digestibility by affecting RDS (r = −0.63, p < 0.05) and
positively correlated RS (r = 0.64, p < 0.05) similar to
wheat starch (Ahuja et al., 2014).

TABLE 2 Amylopectin chain length distribution in triticale, wheat, and rye

Genotypes

Peak DP

Average CL

Distribution (%)

I II R‐I R‐II R‐III R‐IV R‐V R‐VI R‐VII R‐VIII R‐IX
Triticale

Tc1 11 47 27 3.7a 19.7ab 20.9ab 18.37f 11.5bc 14.6ab 3.9a 5.3a 2.0a

Tc2 11 44 27 3.8a 19.8ab 20.6a 17.47bcde 11.7bc 15.7bc 3.9a 5.1a 2.0a

Tc3 11 46 27 4.0a 20.6ab 20.9ab 17.64e 11.8bc 15.3abc 3.6a 4.5a 1.7a

Tc4 11 45 27 3.9a 20.4ab 21.1ab 17.58de 11.6bc 15.4abc 3.6a 4.6a 1.7a

Tc5 11 44 26 4.1a 21.2ab 21.3ab 17.0ab 11.2ab 15.2abc 3.6a 4.6a 1.9a

Tc6 11 46 26 4.2a 21.2b 22.4bc 17.55cde 10.8a 13.6a 3.3a 4.3a 1.7a

Tc7 11 44 26 4.0a 21.2ab 21.7ab 17.41bcde 11.1ab 14.6ab 3.6a 4.7a 1.8a

GK Rege 11 46 28 3.4a 19.2a 20.3a 17.45bcde 11.9c 16.0bc 4.1a 5.5a 2.2a

GK Idus 11 45 27 4.0a 20.4ab 20.5a 17.10abcd 11.5bc 15.6bc 3.9a 5.1a 1.9a

GK Szemes 11 45 27 3.9a 20.1ab 20.4a 17.0abcd 11.8bc 16.0bc 3.9a 5.1a 1.9a

GK Maros 11 44 27 3.8a 19.7ab 20.5a 16.8a 11.6bc 16.8c 4.0a 5.0a 2.0a

Mean 11 45 27 3.9 20.4 21.0 17.4 11.5 15.3 8.8 4.9 1.9

Wheat

J‐50 11 48 27 3.6 19.0 20.2 17.7 12.2 15.8 4.0 5.4 2.0

Rye

Wibro 10 43 26 4.3 24.5 19.3 15.8 11.4 14.5 3.9 4.6 1.7

SD 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2

Notes. DP, degree of polymerization.
Means with unequal letters significantly differ at p < 0.05; where “a” representing the smallest value.
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3.6 | Average linkage and Pearson
distance‐based cluster analysis

Cluster analysis of triticale genotypes and controls was per-
formed for visual grouping of test samples based on their
starch and meal characteristics analyzed in this study. The
Pearson distance (max) from centroid was estimated for
each of the cluster group. The analysis revealed five

different clusters (I–V) with two, one, seven, two, and one
genotypes, respectively (Figure 4). Cluster I with maximum
distance from centroid as 6.91 contained two genotypes, J‐
50 wheat control and triticale Tc1, which was 46.1% simi-
lar to wheat. The cluster II included seven triticale geno-
types, and the maximum distance from centroid was 13.3.
The cluster II triticale genotypes (Tc2, Tc3, Tc4, Tc5, GK
Idus, GK Szemes, and GK Maros) had starch, and grain

TABLE 3 Starch in vitro enzymatic hydrolysis of meal and purified starch from triticale, wheat, and rye genotypes

Genotypes

Meal Purified starch

RDS (%) SDS (%) RS (%) HI RDS (%) SDS (%) RS (%) HI

Triticale

Tc1 23.2 ± 0.2a 73.4 ± 0.2g 3.4 ± 0.2cd 43.5 ± 0.6b 39.4 ± 0.4a 52.8 ± 0.5bc 7.8 ± 0.1d 51.2 ± 0.5a

Tc2 26.3 ± 0.4bc 69.7 ± 0.4f 4.0 ± 0.3de 43.4 ± 0.3b 47.6 ± 0.5c 46.6 ± 0.2abc 5.8 ± 0.2bc 56.2 ± 0.1c

Tc3 26.0 ± 0.3b 65.1 ± 0.2c 8.9 ± 0.4g 41.2 ± 0.2a 49.2 ± 0.1c 43.5 ± 0.5a 7.3 ± 0.5d 60.2 ± 0.6e

Tc4 29.1 ± 0.2cde 68.4 ± 0.3e 2.5 ± 0.3bc 51.4 ± 0.4e 48.4 ± 0.1cde 45.9 ± 0.1ab 5.7 ± 0.1bc 61.2 ± 0.3ef

Tc5 29.8 ± 0.1f 67.3 ± 0.2d 2.9 ± 0.5bc 52.3 ± 0.3ef 51.6 ± 0.2f 43.3 ± 0.2a 5.2 ± 0.2bc 60.9 ± 0.1ef

Tc6 28.3 ± 0.3de 67.4 ± 0.4d 4.3 ± 0.3e 50.2 ± 0.2d 48.8 ± 0.3de 45.6 ± 0.6ab 5.6 ± 0.2bc 58.3 ± 0.4d

Tc7 26.7 ± 0.2b 63.5 ± 0.3b 9.8 ± 0.4g 49.7 ± 0.1d 43.5 ± 0.3b 50.6 ± 0.3c 5.9 ± 0.2bc 56.7 ± 0.1c

GK Rege 29.9 ± 0.3a 69.4 ± 0.1f 0.7 ± 0.1a 46.6 ± 0.2c 38.8 ± 0.1a 57.0 ± 0.0e 4.2 ± 0.1a 53.2 ± 0.3b

GK Idus 36.0 ± 0.4g 58.2 ± 0.2h 5.8 ± 0.2f 52.7 ± 0.3f 52.6 ± 0.5g 42.3 ± 0.3abc 5.1 ± 0.4b 63.1 ± 0.3h

GK Szemes 35.5 ± 0.2e 62.4 ± 0.4a 2.1 ± 0.2b 54.3 ± 0.2g 49.3 ± 0.3e 46.6 ± 0.2abc 4.1 ± 0.1a 61.6 ± 0.1fg

GK Maros 35.3 ± 0.6cd 62.8 ± 0.5ab 1.9 ± 0.4b 54.3 ± 0.2g 48.0 ± 0.5cd 46.8 ± 0.6abc 6.0 ± 0.5c 62.5 ± 0.0gh

Mean 29.6 66.1 4.2 48.9 47.0 47.3 5.7 58.9

Wheat

J‐50 30.2 ± 0.2 63.7 ± 0.0 6.0 ± 0.3 41.9 ± 0.3 40.6 ± 0.2 51.7 ± 0.5 7.7 ± 0.2 52.7 ± 0.4

Rye

Wibro 25.8 ± 0.4 66.8 ± 0.2 7.5 ± 0.0 38.5 ± 0.2 47.5 ± 0.1 47.2 ± 0.2 5.3 ± 0.3 63.1 ± 0.1

Notes. HI: hydrolysis index; RDS: readily digestible starch; RS: resistant starch; SDS: slowly digestible starch.
Values represent the means of three biological replications and ± standard errors. Means with unequal letters significantly differ at p < 0.05, with “a” representing
the lowest value.

TABLE 4 Correlation analysis between triticale grain constituents and starch in vitro enzymatic hydrolysis parameters in triticale meal (M)

Starch Amylose Protein DF Ash Lipid RDS M SDS M RS M HI M

Starch 1.00

Amylose −0.03 1.00

Protein −0.22 −0.03 1.00

DF 0.17 −0.74** −0.18 1.00

Ash −0.22 0.14 0.24 −0.20 1.00

Lipid 0.52 0.16 −0.17 0.32 0.04 1.00

RDS M −0.11 −0.64* 0.64* 0.46 0.12 −0.08 1.00

SDS M 0.10 0.47 −0.44 −0.39 0.36 0.09 −0.77** 1.00

RS M 0.01 0.25 −0.30 −0.11 −0.71* 0.00 −0.35 −0.33 1.00

HI M 0.09 −0.71* 0.39 −0.81** 0.05 0.31 0.80** −0.59 −0.31 1.00

Notes. HI: hydrolysis index; RDS: readily digestible starch; RS: resistant starch; SDS: slowly digestible starch.
*,**Significance at p < 0.05 and 0.01, respectively.
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parameters derived from both J‐50 wheat and Wibro rye.
The average distance of this cluster from centroid was 9.3
with similarity ranged from 47.49 to 67.56. The cluster III
represented by two triticale genotypes (Tc6 and Tc7) with
56.9% similarity and positioned at maximum distance of
6.1 from centroid. The average linkage distance of centroid
to identified clusters was cluster III (6.1) < cluster I

(6.9) < cluster II (9.5). Cluster II is closest to cluster III
(average distance between their centroids was 10.8).

This clustering revealed that the derived triticale breed-
ing lines are closer to wheat than rye. Triticale breeding
line Tc1 and cultivar GK Rege were closest to wheat and
grouped into same cluster as J‐50 wheat. Triticale breeding
lines Tc2, Tc3, Tc4, and Tc5 and cultivars GK Idus, GK
Szemes, and GK Maros represented the mixture group with
both wheat and rye characters contributing equally in their
structure and starch digestibility characteristics.

4 | CONCLUSIONS

Grain nutritional composition and starch properties of triti-
cale were between wheat and rye, some feature is more
like in wheat, and others are more similar to rye. However,
cluster analysis identified only advanced breeding line Tc1
and cultivar GK Rege close to the wheat control, while
starch and grain parameters of the other genotypes derived
from both wheat and rye. According to this comprehensive
analysis, we can conclude, that in triticale, in vitro starch
enzymatic hydrolysis is influenced by the grain constituents
(protein and DF concentrations) and the starch properties
(amylose content, granule size, and amylopectin chain
length) as well. Genotypic variation of nutritional composi-
tion and starch characteristics in analyzed triticale suggest a
strong genetic control that can be effectively utilized by
breeders to select not just food‐grade triticale but also
improve crop quality further and develop value‐added
genotypes.
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A B S T R A C T

Triticale is a competitive grain in foraging, but it has only limited usage in the food industry due to its relatively
unfavorable end-use quality. Improvement of carbohydrate characteristics could be an option to partially
compensate for its weaker protein quality and to have positive influences on technological properties. In the
present study, carbohydrate composition and its relation to baked bread properties of triticale whole meal flour
were studied, and utilization of the solvent retention capacity (SRC) method to predict bread-making quality was
evaluated. Carbohydrate composition of the analysed triticale genotypes exhibited notable genetic variance with
advantageous carbohydrate composition. Many carbohydrate parameters, including damaged starch, total
starch, total dietary fiber and sugar concentrations and arabinoxylans levels, influenced the baked bread
characteristics and SRC profiles of the triticale. Values for triticale whole meal bread properties were between
those of wheat and rye, and triticale genotypes, with bread properties most similar to wheat, showed the same
SRC profile as wheat. Therefore, SRC values could be used to predict bread-making quality of triticale genotypes;
in particular, based on results of correlation analyses, lactic acid SRC % is a more specific test, for assessing
bread-making quality.

1. Introduction

Triticale (X Triticosecale Wittmack) is a relatively new cereal crop,
an intergeneric hybrid of wheat (Triticum sp.) and rye (Secale cereale),
which has been introduced in a number of countries around the world
since the 19th century (Randhawa et al., 2015). With the triticale plant
came hope to combine the excellent quality and agronomic traits of the
parental species. Triticale is a competitive grain in foraging and re-
newable energy production, and due to the consequent breeding efforts
to increase quality, it can be also used for food production (Lorenz,
1972; Pena, 2004; Dennett et al., 2013). Furthermore, modern and
health conscious consumers prefer to use novel, nutritionally valuable
grain materials, which could increase further the interest in triticale,
even to the extent of choosing existing cultivars or selecting genotypes
for breeding nutrient-rich lines for human consumption (McGoverin
et al., 2011; Langó et al., 2017).

In hexaploid triticale (AABBRR), wheat D genome was replaced
with rye R genome; this resulted in relatively low protein quality and

reduced the possibility of using widely this new cereal crop in the food
industry, although in the last few years, breeders have tried to improve
the protein composition in triticale. Moreover, progress in carbohydrate
characteristics improvement could be a good alternative to compensate
for the weaker protein quality and to have positive influences on dough
formation and pasting properties (Bettge and Morris, 2000; Fraś et al.,
2016). From a nutritional point of view, cereal carbohydrates play an
important role in the human diet. Around 50% of daily carbohydrates
(mostly starch and a small amount of sugars) and more than 30% of
dietary fiber consumption comes from different types of cereals
(Nishida and Nocito, 2007; Sarkadi et al., 2012). Dietary fiber compo-
nents have been shown to have health benefits, including regulation of
nutrient absorption, glycemic index control, prebiotic properties and
immunomodulatory activity (Shewry and Hey, 2015), thereby, they
attenuate the risk of some common diseases like obesity, type II dia-
betes, cardiovascular diseases, and colon-rectal cancer (Lafiandra et al.,
2014). Therefore, fiber components have received the focus of breeders
in the last few years, although the composition of starch and sugar
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quality could also represent advantageous properties. For these reasons,
it is essential to know more about the carbohydrate properties of tri-
ticale and to study their effects on end use properties.

Some studies reported earlier that the formerly developed solvent
retention capacity test (SRC) is a simple method to evaluate flour
functionality, according to the swelling behavior of the flour in dif-
ferent solvents, to predict bakery performance (Kweon et al., 2011).
Water SRC is influenced by all the flour constituents and lactic acid SRC
is associated with the glutenin network. Sodium carbonate SRC and
sucrose SRC have respectively correlations to levels of damaged starch
and pentosans [for example arabinoxylans (AX)] (Gaines, 2000).
However other carbohydrate properties could have effects on SRC va-
lues and end-use quality (Rakha et al., 2013). Originally, SRC was de-
veloped to evaluate soft wheat quality mainly for long shelf-life bakery
products (e.g., cookies). But other researchers verified the capability of
the SRC method to classify harder type wheat quality for bread-making
as it is more relevant in Europe (Duyvejonck et al., 2012; Švec et al.,
2012). The SRC method has been adapted and successfully applied to
predict the quality of triticale flours as well (Ramírez et al., 2003;
Roccia et al., 2006), however, there is no information about the utility
of the SRC tests for predicting bread-making quality (volume, weight,
structure) in triticale.

The present study, focused on the investigation of carbohydrate
properties of Hungarian hexaploid triticale and their influence on bread
properties, as well as their possible relationships with different solvents’
retentions, and using these parameters to predict the baking perfor-
mance of triticales.

2. Materials and methods

2.1. Sample materials

Plant materials for this study included 11 hexaploid (AABBRR) tri-
ticale genotypes: 4 triticale cultivars (GK Idus, GK Rege, GK Szemes, GK
Maros) and 7 advanced lines (Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, Tc5, Tc6 and Tc7).
Wheat cultivar Jubilejnaja-50 and rye cultivar Wibro were used as
controls. The triticale varieties and the wheat and rye control genotypes
are all widely grown in Hungarian agriculture. All the triticale, wheat
and rye genotypes were grown in a three-replication trial (Randomized
Complete Block Design) at the Experimental Station, Kiszombor,
Hungary (Latitude N 46°11′ 24.7“, Longitude E 20° 24’ 4.1”), in the
2014/2015 growing season. Agronomical conditions of the experiments
showed average features. The average minimum and maximum tem-
peratures were −4 °C and 31 °C, respectively. The precipitation volume
was 310 mm during growing season.

2.2. Sample preparation

After harvesting the experimental plots, a 3 kg bulk sample from
each replication was collected and cleaned, an equal portion from each
replication was mixed and this sample was used further. The grains
were ground in a CYCLOTEC 1093 Sample Mill (Tecator, Sweden) to
pass through a 1 mm screen. These whole meal samples were used for
further analyses.

2.3. Compositional characterization of carbohydrates

Dry matter was determined by drying the samples at 135 °C for 1 h
to constant weight (AACC 44–19.01). Dietary fibers were measured
according to an enzymatic-gravimetric method, in which soluble and
non-soluble parts were separated (AACC 32–05.01). Starch content was

determined by an enzymatic-colorimetric method (AACC 76–13.01).
AX were measured with a modified gas chromatographic method of
Gebruers et al. (2009). β-glucan (AACC 32–23.01) and resistant starch
(AACC 32–40.01) were analysed with enzymatic-photometric methods.
Free sugars were analysed by HPLC. For each flour sample, 1 g of
sample was extracted with distilled water (30 min, 25 °C); after cen-
trifugation, the supernatant was cleaned with acetonitrile. An aliquot of
supernatant was processed by an Agilent 1200 HPLC system equipped
with refractive index detector and Agilent carbohydrate column
(Tihomirova et al., 2016). In all cases, the samples were analysed in at
least triplicate.

2.4. Kernel hardness and damaged starch measurement

Hardness Index was measured with a PERTEN SKCS 3100 according
to the Approved Method (AACC 55–31).

Starch damage content values were determined by the SDmatic
amperometric method (AACC 76–33) using an SDmatic device (Chopin
Technologies, France). Optimum damaged starch was calculated ac-
cording to Pomeranz (1988):

Optimum damaged starch (Farrand) = Protein2/6

2.5. Micro-scale baking test

As only limited amounts of sample were available, micro-scale
baking tests were carried out according to the method described by
Németh et al. (2018). 50 g (14% moisture content) of whole meal flour
sample was used for each test. Flour and other ingredients [dry yeast
(Dr. Oetker) (0.7%), salt (1.5%), sucrose (1.86%) and ascorbic acid
(0.005%) calculated to flour weight] were mixed to optimum con-
sistency by Brabender Farinograph-E instrument (Brabender, Ger-
many). The dough was divided into three pieces (each equivalent to
10 g of flour at 14% moisture content), then each piece shaped by hand,
placed in loaf pans, and rested for 80 min in a proofing cabinet at 30 °C.
Loaves were baked for 15 min at 220 °C. Bread samples were evaluated
after 25 min of cooling. Weight, volume and height of the loves were
measured. Crumb structure was analysed by ImageJ software according
to Phongthai et al. (2016).

2.6. Solvent retention capacity analyses

SRC analyses were carried out according to the AACC Approved
Method (AACC 56–11) using distilled water, 50% sucrose, 5% sodium
carbonate and 5% lactic acid solutions. Results are expressed as percent
of flour weight, on a 14% moisture basis.

2.7. Statistical analysis

Correlation matrices were carried out by StatSoft STATISTICA 12
program (StatSoft Inc., USA). Significance level was set to P < 0.05
and 0.001. Normality of distributions and homogeneity of variances
were determined. Post hoc Tukey's HSD test was used to determine
differences between means.

3. Results and discussion

3.1. Carbohydrate composition

3.1.1. Total carbohydrate profile
Total carbohydrate content of triticale showed slight genotypic
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variance (Table 1), with the values varying between 76.08 and 81.50%
on a dry basis. Earlier studies revealed similar values of 73–81% car-
bohydrates in different triticale varieties (Rakha et al., 2011; Fraś et al.,
2016). The values obtained in the present study are significantly higher
than those of the wheat and rye controls. GK Szemes triticale was the
only exception; this cultivar had significantly lower total carbohydrate
concentration compared to other triticale cultivars, and was also lower
than the rye control.

Carbohydrate composition of triticale showed higher genotypic
variance than total carbohydrate values (Table 1). Starch represented
59–66% of the polysaccharides in triticale. Starch contents of the tri-
ticale samples were significantly higher than those of wheat and rye
controls, similar to findings by Fraś et al. (2016). Cultivars GK Szemes
and GK Idus had the lowest starch contents and Tc2 and Tc3 lines had
the highest ones. Dietary fiber values varied in a wide range as well,
from 10.05 to 15.11%, which were in accordance with Rakha et al.
(2011) and Cyran and Łapiński (2006). Triticale samples have sig-
nificantly lower fiber contents compared to those of the rye control; the
mean of the triticale dietary fiber values did not differ from that of the
wheat control, however some genotypes exceeded it. Triticale lines Tc1,
Tc2 and Tc3 had the lowest amounts of fiber, whilst Tc5 and Tc7 and
cultivar GK Maros had the highest fiber values. Soluble dietary fiber
content showed a strong genotypic control, and ranged between 0.62
and 2.85%, which is 5.6–19.6% of the total dietary fibers. These values
are significantly lower than in rye (4.37%). Compared to the wheat
control (2.25%), the soluble fiber contents was higher in some triticale
genotypes, like advanced lines Tc5, Tc6, Tc7 and cultivar GK Szemes,
and equal or lower in others. Rakha et al. (2011), Cyran and Łapiński
(2006) and Fraś et al. (2016) also reported similar values for soluble
and non-soluble dietary fiber in triticale species.

Just a small portion of the cereal carbohydrates were present as free
sugars (Table 1). For triticale samples, the higher sugar values obtained
were similar to that of the rye control, around 4–5%, and sugar con-
centrations in triticale were significantly higher than in wheat. Pena
(2004) reported similar values for triticales but lower sugar levels were
reported by Pettersson and Aman (1987). Cultivars GK Idus and GK
Rege had the highest values for sugars. Glucose was the main sugar
component (71–86%), and saccharose (7–17%) and fructose (6–17%)
represented smaller fractions of the free sugars in triticale samples. The
higher level of free sugars, predominantly glucose, occurred as a result
of higher starch damage during milling and is a good indicator of higher
α-amylase activity, i.e., increased monomer formation. These fermen-
table sugar components have influence on the baking process and on
the sensory properties of the final products (Rakha et al., 2011). In the
controls, glucose was the most dominant sugar component as well,
however saccharose and fructose levels were higher (15–20%) than in
the triticale samples. For all three components, there was wide geno-
typic variance in the concentrations. Glucose levels varied from 3.84 to
5.51% in the 11 triticale samples studied; saccharose concentrations
ranged from 0.33 to 0.84% and fructose from 0.28 to 0.75%.

It follows from these results, that GK Szemes and GK Maros
and breeding line Tc5, Tc6 and Tc7 showed the most favorable
carbohydrate composition from a human nutritional point of view,
with lower starch and sugar concentrations and higher fiber
concentrations.

3.1.2. Dietary fiber composition
In triticale and also in wheat and rye, AX are the main fiber com-

ponent (Dennett et al., 2013). This was confirmed with our results
(Fig. 1).

Table 1
Total carbohydrates (%), total starch (%), dietary fiber (%) and free sugars (%) concentrations of triticale genotypes and control wheat and rye cultivars. The contents
are on a dry matter basis.

Sample Total carbohydrates Total starch Dietary fiber Free sugars

(%) (%) (%) (%)

Non-soluble Soluble Glucose Saccharose Fructose

Triticales
Tc1 80.8 ± 0.32def 64.4 ± 0.25g 10.9 ± 0.21d 0.79 ± 0.06b 3.75 ± 0.00ef 0.55 ± 0.30cd 0.45 ± 0.03d

Tc2 81.2 ± 0.51ef 65.3 ± 0.44h 10.5 ± 0.34c 0.62 ± 0.10a 4.09 ± 0.12g 0.33 ± 0.12a 0.31 ± 0.01ab

Tc3 80.3 ± 0.21cde 66.1 ± 0.22h 9.3 ± 0.41a 0.75 ± 0.09ab 3.25 ± 0.13d 0.51 ± 0.13bc 0.39 ± 0.03bcd

Tc4 81.4 ± 0.12f 62.2 ± 0.41e 13.2 ± 0.38h 0.96 ± 0.11cd 3.93 ± 0.13fg 0.79 ± 0.13fg 0.28 ± 0.03a

Tc5 80.2 ± 0.87cd 61.4 ± 0.32cd 12.3 ± 0.40g 2.63 ± 0.12h 3.03 ± 0.12ab 0.88 ± 0.21g 0.33 ± 0.02abc

Tc6 80.9 ± 0.50def 62.9 ± 0.33f 11.4 ± 0.41e 2.79 ± 0.11b 3.13 ± 0.20bd 0.41 ± 0.21ab 0.30 ± 0.02a

Tc7 81.5 ± 0.44f 61.7 ± 0.40de 12.3 ± 0.39f 2.83 ± 0.10bc 3.70 ± 0.18e 0.69 ± 0.18ef 0.27 ± 0.01a

GK Rege 81.7 ± 0.74f 63.8 ± 0.31g 10.8 ± 0.40d 2.05 ± 0.05f 3.57 ± 0.19e 0.84 ± 0.19g 0.63 ± 0.02e

GK Idus 79.7 ± 0.55bc 59.8 ± 0.29b 13.3 ± 0.45h 1.09 ± 0.09d 4.07 ± 0.20g 0.76 ± 0.20efg 0.68 ± 0.02ef

GK Szemes 76.1 ± 0.84a 59.2 ± 0.28a 10.2 ± 0.51b 2.28 ± 0.06g 2.93 ± 0.13ab 0.66 ± 0.23de 0.75 ± 0.03f

GK Maros 79.8 ± 0.61c 60.9 ± 0.39c 13.7 ± 0.41i 1.27 ± 0.08 2.83 ± 0.17a 0.68 ± 0.17ef 0.41 ± 0.07cd

Mean 80.3∗∗ 62.5∗∗ 12.8∗∗ 1.64∗∗ 3.48∗∗ 0.64NS∗ 0.43NS∗

Controls
J-50 wheat 74.0 ± 1.21 57.6 ± 1.12 11.4 ± 0.42 2.25 ± 0.11 1.79 ± 0.14 0.60 ± 0.03 0.45 ± 0.04
Wibro rye 77.9 ± 1.36 56.2 ± 1.01 13.1 ± 0.51 4.37 ± 0.09 3.12 ± 0.08 0.47 ± 0.03 0.71 ± 0.02

Within a column, means with different letters significantly differ at P < 0.05 (difference between triticale genotypes (a-i), difference between triticale mean and
control wheat and rye (** = both significant, NS* = only significant if compared to rye, *NS = only significant if compared to wheat).
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AX concentration is important not just because of its health benefits
but the advantageous influence on dough structure: AX can increase the
water absorption of a flour and the viscosity of a dough; furthermore,
AX are able to link to protein and reinforce the gluten network, and
play a role in the formation of gas retention capability as well (Roccia
et al., 2006; Dennett et al., 2013). Total AX (TOTAX) contents were
highly variable in the triticale samples, ranging from 4.06 to 7.40%,
which is in accordance with earlier studies (Rakha et al., 2011; Dennett
et al., 2013). Favorably, triticale genotypes had significantly higher
TOTAX contents than the wheat control (4.14%); in some genotypes
(lines Tc4, Tc5, Tc7 and cultivar GK Rege) the TOTAX levels were even
higher than the rye control (6.02%). Cyran and Lapiñski (2006) re-
ported similar results. Less than 10% of the TOTAX content was water
extractable AX (WEAX). β-glucan comprised a smaller portion of the
total fiber content of the triticale samples studied, just around 5–6%. β-
glucan concentrations were between 0.75 and 1.17% in the studied
triticale genotypes (Fig. 1), and genotypic variance could not be de-
tected, in accordance with Jozefiak et al. (2007) and Rakha et al.
(2011). On the other hand, resistant starch values were higher than β-
glucan concentrations, 1.9–5.9% (Fig. 1), and similar to rye, except for
cultivars Tc3 and Tc7, which had higher values than the other triticale
genotypes. The highest value was in the wheat control.

3.2. Kernel hardness and damaged starch

The starch damage level that occurs upon milling is strongly cor-
related to the kernel hardness, as was confirmed in our experiment as
well (r = 0.84; P < 0.01). Triticale cultivar GK Idus had a significantly
higher hardness index (65) than the other triticales and so considered to
have a hard type kernel. GK Szemes revealed similar kernel hardness
type as the wheat control (49); the other triticale genotypes had soft
kernel types with hardness indices of 21–42. Starch damage con-
siderably affects flour quality and thus the bread-making process; it can
increase the water absorption of a flour, since damaged starch can hold
four times more water than native starch (Kweon et al., 2011). It can
also influence the viscosity, stiffness and gas production of the dough
and shelf life of the product. However, since it has positive and also
negative impacts, the level of damaged starch should be optimized
(McAllister et al., 2011). The damaged starch ranged from 15 to 25
Farrand among the studied samples; only GK Idus showed an out-
standingly high value (34 Farrand) (Fig. 2. A). Similar damaged starch
values were reported earlier for triticale by Oliete et al., (2010). Under
the same milling conditions, all the triticales showed higher damaged
starch levels than the wheat control, except for Tc6 and GK Maros. The
optimum damaged starch levels for the samples (Fig. 2. B) were

Fig. 1. WEAX (water extractable arabinoxylans), TOTAX (total arabinoxylans), resistant starch, β-glucan and other dietary fiber components' ratios in triticale
genotypes and control wheat and rye.

Fig. 2. (A) Measured and (B) optimum damaged starch levels and their relationship to kernel hardness in the triticale genotypes and control wheat and rye cultivars.
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calculated according to Pomeranz (1988). The samples could be sepa-
rated into two groups. Advanced lines Tc1, Tc2, Tc3 and Tc4, and
cultivars GK Idus and GK Szemes had damaged starch levels higher than
the optimal level and were similar to the rye control. The other group of
triticale genotypes with Tc5, Tc6, Tc7 and cultivars GK Rege and GK
Maros had damaged starch values closer to the optimal level, as did the
wheat control. Hence, for these latter genotypes we do not have to
account for unfavorable water absorption and dough viscosity.

3.3. Micro whole meal bread-baking test

Baked bread properties of triticale and control wheat and rye are
presented in Table 2. Strong genotypic variance was observed among
the triticale genotypes in bread characteristics. The bread volume of
triticale ranged from 23.2 to 25.4 cm3 and the average (24.1 cm3) did
not differ from control wheat bread volume (24.5 cm3) but it was sig-
nificantly higher than that of the rye control (20.7 cm3). Advanced lines
Tc4 and Tc5 and cultivar GK Rege even had higher loaf volumes
compared to wheat. The heights of breads showed an opposite ten-
dency: the average for triticale samples (25.6 mm) was closer to the rye
control (25.1 mm), and only Tc5 had the same height (27.4 mm) as the
wheat control (27.7 mm). Weights of bread from triticales ranged be-
tween 11.6 and 12.4 g, and the mean (11.9 g) was significantly lower
than those of the control wheat and rye (12.2 g and 12.4 g, respec-
tively); the loaf weight of GK Idus (12.4 g) was the only exception. The
average specific volume of triticale breads (2.03 cm3/g) did not differ
from the wheat control (2.02 cm3/g), but was significantly higher than
that of the rye bread (1.67 cm3/g). The pore characteristics of triticale
breads were between those of wheat and rye. The pore sizes ranged
between 1.96 and 4.18 μm, and the average (3.13 μm) was higher than
control wheat bread pore size (2.57 μm) and lower than rye bread pore
size (3.52 μm). The average number of pores per slice of bread was 61
for triticale samples and 70 and 51 for wheat and rye breads, respec-
tively. Tc6 had the highest value (88) whilst GK Idus had the lowest
(45). Triticale mean pore uniformity was also higher than that of wheat
bread (7.7) and lower than that of rye bread (12.6), however genotypic
difference was significant (4.3–14.6).

Generally, triticale whole meal bread properties were between those
of wheat and rye and can be characterized by higher volume, but lower
weight. Bread characteristics of advanced lines Tc4 and Tc5, and of
cultivar GK Szemes showed the greatest similarities to control wheat
bread, and those of cultivar GK Idus was the most similar to control rye
bread.

3.4. Solvent retention capacity

SRC values for the four solvents are presented in Table 3. Genotypic
differences among the triticale cultivars were observed and in agree-
ment with previous studies (Roccia et al., 2006; Oliete et al., 2010).

Table 2
Loaf volume (cm3), specific volume (cm3/g), height (mm), weight (g) and pore characteristics of bread made from triticale and control wheat and rye.

Sample Volume Specific volume Height Weight Pore

Size Number Uniformity

(cm3) (cm3/g) (mm) (g) (μm) (−) (−)

Triticales
Tc1 23.5 ± 0.1bc 1.96 ± 0.00bc 25.5 ± 0.3abc 12.0 ± 0.0bc 3.42 ± 0.01c 54 ± 1b 10.6 ± 0.1d

Tc2 23.2 ± 0.1b 1.95 ± 0.01b 25.3 ± 0.1abc 11.9 ± 0.1abc 3.16 ± 0.08bc 57 ± 2b 13.7 ± 0.1ef

Tc3 24.0 ± 0.2bcd 2.02 ± 0.01bcd 25.0 ± 0.0ab 11.9 ± 0.1abc 3.10 ± 0.02bc 58 ± 2b 11.1 ± 0.1d

Tc4 25.1 ± 0.2ef 2.10 ± 0.00def 26.3 ± 0.3bcd 12.0 ± 0.0bc 2.58 ± 0.15ab 68 ± 1c 6.3 ± 0.1b

Tc5 25.1 ± 0.2ef 2.10 ± 0.02def 27.4 ± 0.2d 12.0 ± 0.0bc 3.42 ± 0.21c 54 ± 2b 12.9 ± 0.2e

Tc6 24.1 ± 0.0bcd 2.04 ± 0.00cde 26.0 ± 0.4bc 11.8 ± 0.0abc 1.96 ± 0.00a 88 ± 2d 4.3 ± 0.1a

Tc7 23.6 ± 0.2bc 1.95 ± 0.02b 26.5 ± 0.2cd 12.1 ± 0.1c 3.41 ± 0.10c 55 ± 3b 10.5 ± 0.1d

GK Rege 25.4 ± 0.2f 2.18 ± 0.02f 25.3 ± 0.2abc 11.6 ± 0.0a 3.59 ± 0.13cd 53 ± 1ab 14.9 ± 0.5g

GK Idus 24.6 ± 0.1a 1.74 ± 0.01a 25.0 ± 0.1ab 12.4 ± 0.1d 4.18 ± 0.04d 45 ± 1a 13.2 ± 0.0e

GK Szemes 24.3 ± 0.1cde 2.06 ± 0.02de 24.6 ± 0.1a 11.8 ± 0.1abc 2.32 ± 0.09a 76 ± 1c 7.4 ± 0.1c

GK Maros 24.6 ± 0.2def 2.11 ± 0.02ef 24.5 ± 0.3a 11.7 ± 0.1ab 3.35 ± 0.18c 56 ± 1b 14.6 ± 0.2fg

Mean 24.1NS∗ 2.03NS∗ 25.6∗NS 11.9∗∗ 3.13∗∗ 61∗∗ 10.8∗∗

Controls
J-50 wheat 24.5 ± 0.1 2.02 ± 0.02 27.7 ± 0.1 12.2 ± 0.1 2.57 ± 0.08 70 ± 3 7.7 ± 0.1
Wibro rye 20.7 ± 0.3 1.67 ± 0.03 25.1 ± 0.3 12.4 ± 0.1 3.52 ± 0.30 51 ± 1 12.6 ± 0.5

Within a column, means with different letters significantly differ at P < 0.05 (difference between triticale genotypes (a-g), difference between triticale mean and
control wheat and rye (** = both significant, NS* = only significant if compared to rye, *NS = only significant if compared to wheat).

Table 3
Solvent retention capacity values for triticale genotypes and control wheat and
rye cultivars. Values are on dry matter basis.

SRC (%)

Sample water lactic acid sodium carbonate sucrose

Triticales
Tc1 78.1 ± 0.2d 84.2 ± 0.4c 101.3 ± 0.2bcd 111.9 ± 0.5ab

Tc2 75.1 ± 0.3bc 81.7 ± 0.7ab 98.2 ± 1.2b 109.9 ± 0.5a

Tc3 73.5 ± 0.3a 79.7 ± 0.7a 94.1 ± 0.7a 110.7 ± 0.6a

Tc4 79.6 ± 0.2e 84.6 ± 0.6cd 105.2 ± 1.0de 117.6 ± 1.2c

Tc5 81.2 ± 0.0f 87.1 ± 0.9d 112.6 ± 1.0f 125.2 ± 0.4d

Tc6 75.7 ± 0.5c 82.9 ± 1.0bc 100.1 ± 0.5b 112.2 ± 0.5ab

Tc7 77.2 ± 0.1d 84.0 ± 0.3bc 100.8 ± 1.1bc 112.4 ± 0.8ab

GK Rege 73.9 ± 0.1ab 79.5 ± 0.7ab 98.7 ± 0.1b 111.1 ± 0.3a

GK Idus 83.4 ± 0.5g 101.0 ± 0.7e 108.0 ± 0.2e 114.4 ± 0.2b

GK Szemes 77.8 ± 0.2d 85.6 ± 0.6cd 99.0 ± 0.6b 117.1 ± 0.2c

GK Maros 80.1 ± 0.5ef 85.5 ± 0.7cd 103.5 ± 0.0cd 117.4 ± 0.4c

Mean 77.8∗∗ 85.1∗∗ 101.9∗∗ 114.5∗∗

Controls
J-50 wheat 69.4 ± 0.1 118.7 ± 0.6 90.4 ± 0.3 103.7 ± 0.8
Wibro rye 119.5 ± 1.2 79.4 ± 0.8 164.8 ± 0.3 158.2 ± 1.2

Within a column, means with unequal letters significantly differ at P < 0.05;
difference between triticale genotypes (a-g); difference between triticale mean
and control wheat and rye (** = both significant, NS* = only significant if
compared to rye, *NS = only significant if compared to wheat).
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Wheat and rye controls had average SRC properties (Gaines, 2000;
Oliete et al., 2010).

For water, sucrose and sodium carbonate solvents, triticale had
significantly higher mean values than wheat and lower mean values
than rye control. Lactic acid solvent behaved inversely. Water SRC
varied from 73.5% to 83.4% in triticale: cultivar GK Rege and line Tc3
had the lowest values and cultivar GK Idus and line Tc5 had the highest
values. Triticale samples had lactic acid SRC values from 79.5 to 87.1%,
with the exception of GK Idus, which had a significantly higher lactic
acid SRC of 101.0%. Similar to the water SRC results, GK Rege and Tc3
genotypes had the lowest lactic acid SRC values. These values are lower
than the wheat control's lactic acid SRC %, which could be a result of
the weak protein quality of the two genotypes. Sodium carbonate SRC
ranged between 94.1 and 108.0% for the triticale samples, with line Tc3
having the lowest value and cultivar GK Idus the highest one. The
higher sodium carbonate SRC % could be the result of higher starch
damage. In the case of sucrose SRC, advanced line Tc5 had an out-
standingly high value (125.2%); the other triticale genotypes varied
within a close range of 109.9–117.6%. These values are higher than for
the wheat control; this could be in connection with the higher AX le-
vels.

With its SRC profiles triticale could be characterized more like a
wheat type cereal, in terms of water, sodium carbonate and sucrose SRC
%. In particular, cultivars GK Rege, GK Szemes and GK Maros and lines
Tc4, Tc5 and Tc7 showed characteristics similar to those of the wheat
control. In the case of lactic acid SRC %, the analysed triticale geno-
types are more like the rye control.

Compared SRC profiles with the results of micro bread-baking test,
same triticale bread samples (lines Tc4, Tc5 and cultivar GK Szemes),
which were more similar to wheat, showed also the same SRC profile as
wheat. Thus, investigation of SRC profile could be a good assessor for
triticale bread-making quality.

3.5. Correlation analysis

Correlation analyses were carried out among carbohydrate compo-
sition, bread characteristics and SRC % values of triticale samples
(Table 4). Positive correlation between water SRC and the other three
solvents were expected from previous studies (Roccia et al., 2006). The
strong correlation of water SRC with sodium carbonate SRC and sucrose
SRC (r = 0.88 and 0.68, respectively) was also reported earlier in wheat
and in triticale by Guttieri et al. (2002) and Roccia et al. (2006). In the
present study, water SRC was associated with total starch levels. Water
SRC and lactic acid SRC were correlated (r = 0.86) in this experiment,
which could be explained by the presence of weak glutenins, however
this was not investigated in this study.

Some connections between SRC values and carbohydrate para-
meters has been detected. Water SRC % itself was negatively correlated
to total starch (r = −0.74), but positively correlated to damaged starch
(r = 0.63), total dietary fiber and non-soluble dietary fiber levels
(r = 0.65 and 0.79, respectively). Lactic acid SRC % only correlated to
total starch (r = −0.67), of all studied carbohydrate parameters.
Sodium carbonate negatively correlated with total starch (r = −0.62),
but strongly positively correlated to damaged starch (r = 0.87) and also
to free sugars (r = 0.64). Sucrose SRC % was correlated with total
dietary fiber concentration and TOTAX concentration (r = 0.72 and
r = 0.69, respectively). Relationships were also detected between su-
crose solvent capacity and non-soluble dietary fiber, and sucrose sol-
vent capacity and free sugar levels (r = 0.75 and 0. 63, respectively).
According to these results, carbohydrate parameters other than da-
maged starch and pentosans also affected the SRC values, and thus flour
quality. These correlations have not been studied earlier.

The correlation analysis confirmed an association between bread
properties and some carbohydrate attributes as well. Damaged starch
level was strongly correlated with bread volume, specific volume and
bread weight (r = −0.68; r = −0.73 and r = 0.77, respectively).

Fructose concentration and total dietary fiber content were correlated
with bread specific volume (r = 0.69 and r = – 0.79, respectively).
TOTAX content of samples was correlated to bread height (r = 0.61),
and WEAX content showed a correlation to bread weight (r = 0.67).
Lactic acid SRC % reveled a negative correlation to bread volume, but
positive correlation to bread weight (r = −0.65 and r = 0.75, respec-
tively), thus this solvent may be useful in predicting bread quality in
triticale.

4. Conclusion

Carbohydrate composition of the analysed triticale genotypes ex-
hibited notable genetic variance. Some of these modern triticale gen-
otypes have favorable carbohydrate composition (i.e., high fiber and
resistant starch contents) and these genotypes provide a prospect for
human food utilization as valuable grain sources for products in daily
diets. Triticale whole meal bread properties were between those of
wheat and rye, and can be characterized with higher volume, but lower
weight. Damaged starch, fructose, total dietary fiber and AX contents of
the flour significantly affected the bread properties. Some genotypes
could be selected with the same bread-making qualities as wheat and
those genetic source materials could be used in breeding for further
improvements in triticale. Lactic acid SRC revealed the weak protein
quality in the studied triticale genotypes. Significant correlation were
confirmed between damaged starch level and sodium carbonate SRC,
and between TOTAX level and sucrose SRC. In contrast, other carbo-
hydrate parameters, like total starch, total dietary fiber and free sugar
contents affected the SRC profiles of the triticale samples, which has not
been reported earlier and needs further investigation. According to the
SRC profiles, the studied triticale genotypes had values closer to the
optimal SRC % values of wheat than of rye. The genotypes, which had
bread properties the most similar to those of wheat, showed SRC pro-
files similar to those of wheat. Therefore investigation of SRC profile
could be used to predict bread-making quality of triticale; moreover,
based on correlation analysis, lactic acid SRC % is a more specific test,
for predicting bread making quality.
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Traditionally, triticale is mainly used as animal feed, the use for human utilization is still uncertain. However, in the 
past few decades, importance of triticale is increasing globally. Therefore, the determination of nutritionally 
important parameters of triticale and study of their genetic and environmental (G×E) variability have essential 
importance. In this study, ten hexaploid triticales along with reference wheat and rye varieties were grown at two 
locations in Hungary in a three-year-long experiment. Crude protein (8.6–16.3%), crude fat (0.86–1.98%), starch 
(57.6–65.0%), and dietary fi bre values (7.5–13.7%) showed notable differences, signifi cant genotype control were 
detected in all tested parameters except ash content (1.42–2.10%). The analysis of variance confi rmed that crop year 
affected all traits, and also location had signifi cant effect on the formation of protein and – to a lesser extent – the 
fi bre levels. Furthermore, interactions between the effects were observed. Generally, nutritional characteristics of 
triticales were positioned between wheat and rye in this experiment; however, there were notable differences 
between the genotypes, and also the magnitudes of environmental effects were signifi cant. Nutritional values of 
triticale provide a prospect for food production and human consumption.

Keywords: triticale, nutritional composition, genotype effect, environmental effects, dietary fi bres

Triticale (× Triticosecale Wittmack), a man-made cereal from crossing wheat (Triticum sp.) 
and rye (Secale sp.), has an excellent yield potential and a great fl exibility to adapt to diffi cult 
agronomic conditions (PENA, 2004). Globally, its acreage shows continuous growth, it 
reached over 4 million ha by 2014. In Hungary, triticale production started in late 1960s on 
sandy soil areas, in the middle regions of the country, nowadays the harvested area is around 
123 000 ha (FAOSTAT, 2016). Triticale is mainly used as animal feed, and it can be also used 
as a renewable crop for energy and biofuel production. However, its utilization for human 
food is still uncertain (WOS & BRZEZIŃSKI, 2015). Cereal foods are on essential part of the 
daily diet (protein, carbohydrate, and dietary fi bre intake), and the people in general became 
more health conscious. This leads to the current customer trend of trying new products and 
increased the interest in triticale (MCGOVERIN et al., 2011).

In most scientifi c studies, nutritional characteristics of triticale are at intermediate 
positions between wheat and rye, but more similar to wheat (MCGOVERIN et al, 2011; RAKHA 
et al., 2011; OBUCHOWSKI et al., 2015). The crude protein content varies between 10.2–15.6%, 
which is usually higher than of rye and lower than of wheat. The second and third generation 
cultivars do possess a lower grain-protein concentration than the older ones, possible due to 
the consequent selection (PENA, 2004; WOS & BRZEZIŃSKI, 2015). Crude fat level is among 
1.0–2.4%, ash content is 1.4–3.0% (RAKHA et al., 2011). Starch is the major storage 
polysaccharide in cereals, contents of 63.3–73.0% have been reported for triticale grain 
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(TOHVER et al., 2005; BUREŠOVÁ, et al., 2010; DENNETT et al., 2013). The dietary fi bre (DF) 
content is between 10.2–15.6%, typically higher than of wheat and lower than of rye (BOROS, 
1999; DENNETT et al., 2013). DF components have been shown to have many health benefi ts, 
including prebiotic properties, immunomodulatory activity, lowering cholesterol level, 
attenuate type II diabetes, and they are also potential antioxidants, due to the presence of 
ferulic acid (LAFIANDRA et al., 2014).

In the present study we thoroughly characterized the most important nutritional 
components of Hungarian triticale cultivars and advanced lines, investigating the effects of 
genotype, crop year, location, and the magnitude of their possible interactions.

1. Materials and methods

1.1. Plant materials and experimental design

Three hexaploid triticale cultivars, widely used in the Hungarian agriculture (GK Idus, GK 
Rege, GK Szemes), and seven advanced lines (Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, Tc5, Tc6, and Tc7) were 
tested in this experiment. GK Idus is a spring triticale with high protein content and good 
adaptability. GK Szemes and GK Rege are winter triticales with high and stable yield 
potential and high level of disease resistance. Advanced lines are from our breeding material 
with different genetic sources. These lines have favourable agronomical traits (e.g. yield 
potential, disease resistance, grain characteristics). These genotypes were grown in trials 
using randomized complete block design in four replications at two different locations in 
Hungary; in nursery fi eld of our Experimental Station 1) Kiszombor (Latitude N 46˚11’ 
24.7”, Longitude E 20˚ 24’ 4.1”) and 2) Szeged (Latitude N 46˚ 15’ 10.8”, Longitude E 20˚ 
8’ 29.1”). The two locations are not too far from each other (cca. 35 km), but there is a 
remarkable difference in the soil type: Kiszombor is a black, calcareous meadow chernozem 
soil, while in Szeged, the soil is a calcareous multi-layer humic gley soil. Three-year-long 
agronomical trial was executed in 2012, 2013, and 2014. Every year, agronomical conditions 
of the experiments showed average features. Crop years 2012 and 2014 had average weather 
conditions, but in 2013 the precipitation values were higher than usual. Also, in 2014 there 
was a yellow rust infection in Hungary. Two wheat cultivars: GK Békés (new, modern, 
premium breadmaking quality) and Jubilejnaja-50 (stable, good breadmaking quality) and 
one rye cultivar: Wibro were used as controls.

1.2. Sample preparation

After harvesting the experimental plots, 3 kg bulk sample from each replication were taken 
and cleaned. The grains were ground in a Cyclotec 1093 Sample Mill (Tecator, Sweden) to 
pass through a 1 mm screen. All ground samples were stored in plastic bags at the temperature 
of 17 ºC until analysis.

1.3. Analytical methods

Dry matter was determined by drying the samples at 135 °C for 1 h to constant weight (MSZ 
EN ISO, 2010a). Crude protein content was detected by Dumas combustion method (ICC, 
2000) and ash content by using dry ashing (MSZ EN ISO, 2010b). The crude fat content was 
extracted by Soxtec extraction (ICC, 1984). DF was measured according to an enzymatic-
gravimetric method (AOAC 985.29). Starch content was estimated by calculating the percent 
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remaining after all the other components have been measured. The samples were analysed at 
least in triplicates.

1.4. Statistical analysis

The results were analysed for genotype, location and crop year effect with factorial analysis 
of variance (ANOVA) using a general linear model (GLM) by StatSoft STATISTICA 12 
program (StatSoft Inc., USA). Signifi cance level was set to P<0.05 and 0.01. Normality of 
distributions and homogeneity of variances was determined, the results met the criteria of 
ANOVA. Post-hoc Tukey’s HSD test was used to determine differences between means.

2. Results and discussion

2.1. Analysis of location, crop year, and genotype effects and their interactions

Investigation of the genotypic variance and the effect of the environment (crop year, location) 
and the level of their interactions are essential for targeted breeding efforts. In this experiment, 
numerous effects were detected. Signifi cant genotype differences were detected in all tested 
parameters except ash content (Table 1). Among the tested values, DF content was most 
strongly under genotypic control. The analysis of variance confi rmed that the location had 
signifi cant effect on the formation of crude protein and – to a lesser extent – the DF levels. 
However, crude fat, ash, and starch concentrations were not affected by the location factor in 
this experiment. The crop year effect was signifi cant in all cases, it had particularly high 
effect on the protein content and starch formation. The location by genotype interaction 
showed strong signifi cance at DF and starch concentrations. The crop year by genotype 
interaction was more dominant, only the DF content was exception. Also, a strong location 
by crop year interaction was observed as well as in the case of triple interaction.

Table 1. Results of the ANOVA for samples of two locations and three years

Effect Crude protein Crude fat Ash Dietary fi bre Starch

Genotype 3.22** 14.61** 1.59NS 15.60** 4.30**

Location 40.50** 3.67NS 0.39NS 5.38* 2.16NS

Year 147.62** 10.62** 4.00** 3.54* 72.10**

Genotype × Location 1.77NS 1.79NS 1.09NS 2.72** 129.50**

Genotype × Year 3.06** 2.73** 2.77** 1.30NS 2.30**

Location × Year 13.03** 50.85** 1398.5** 351.15** 294.00**

Genotype × Location × Year 185.00** 5.46** 51.10** 5.29** 20.00**

NS: not signifi cant; *, **: signifi cant at the 0.05 or 0.01 probability levels, respectively

2.2. Nutritional composition of triticale grain samples

Nutritional characterization of triticale entries and the wheat and rye controls are shown in 
Table 2. Triticale cultivars and advanced lines showed a notable variation (8.6–16.3%) in 
crude protein content, similar variation of this trait was reported in earlier studies (RAKHA et 
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al., 2011; DENNETT et al., 2013). Triticales grown at Szeged displayed signifi cantly higher 
protein contents than those of Kiszombor. In the background of this difference is the higher 
availability of N (more favourable soil structure) in location Szeged. Wheat seems to have 
the same tendency, while there is no signifi cant difference in protein values of ryes at the two 
locations. At location Szeged, the triticale’s protein mean was positioned between the control 
wheat and rye cultivars, in agreement with earlier fi ndings (HEGER & EGGUM, 1991; BOROS, 
1999; RAKHA et al., 2011), and Tc3 advanced line had the highest protein content. In 
Kiszombor, the average protein content of triticale entries were lower if compared to both 
wheat and the rye cultivars, but Tc2 line over-yielded all controls. Among the released 
triticale cultivars, GK Idus possessed the highest crude protein values at both locations. The 
protein content was signifi cantly lower in 2013 compared to the other years at both locations. 
The values from 2012 and 2014 differed from each other, which is likely associated with the 
signifi cantly different weather and abiotic stress effects.

In this experiment, crude fat content varied from 0.86% to 1.98%. Similarly to crude 
protein, crude fat contents of triticale and the average were higher at location Szeged. In 
accordance with the results of RAKHA and co-workers (2011), the location effect was not 
signifi cant in case of triticale, wheat, or rye. In Szeged, triticale cultivars GK Rege and GK 
Idus were superior compared to the other triticale entries. In both locations, GK Idus even 
produced signifi cantly higher values than control wheat and rye checks. Comparing the years, 
2013 showed the highest fat contents, and the variance was signifi cantly different from 2012 
and 2014.

Ash content of the triticale entries ranged between the minimum value of 1.42% and the 
maximum of 2.10%. This is a wider range compared to fi ndings of OBUCHOWSKI and co-
workers (2015). Overall ash content values of the triticales were either equal or closer to the 
rye cultivar Wibro and higher than the wheat cultivars. For ash content, signifi cant difference 
between the two experimental places was not observed for triticale. The control species 
showed higher means in location Kiszombor. In Kiszombor, crop year 2012 showed maximum 
values and 2014 minimum ones, this two years signifi cantly differed from each other, while 
in Szeged, crop year 2013 and 2014 had the highest ash contents.

Levels of DF among triticale entries (7.5–13.7%) had signifi cant variability similarly to 
wheat and rye, in contrast with study of SILVA and CIOCCA (2003). Each year and at each 
location, rye control had the highest total DF contents, this is in accordance with other 
fi ndings (ANDERSSON et al., 2009; BONA et al., 2014). As it was expected from a previous 
report, triticales have higher DF contents compared to wheat cultivars, which emphasizes its 
health benefi ts (CYRAN & LAPIÑSKI, 2006). In our study, Tc3 (8.5–10.9%) had the lowest – and 
cultivar GK Idus (11.7–13.7%) performed the highest total DF content. Thus, beside the fact 
that the genotype plays fundamental role in the magnitude of DF content in triticale, 
environmental factors also have slight effect on the fi nal score of this valuable parameter. 
Samples from Kiszombor had a signifi cantly higher mean than from Szeged. It seems that 
soil conditions have opposite effect on the DF quantities than on protein concentrations. DF 
also showed changes through the years, but signifi cant difference could not be calculated. We 
measured 0.52–0.98% soluble DF in triticale genotypes (data not shown). Both in triticale 
and in wheat genotypes less than 10% of the total DF was soluble, and this percentage was 
lower than that of the rye (15%). Some triticale entries (Tc1, Tc4 and Tc5) possessed higher 
values for soluble DF than wheat cultivars, but no signifi cant differences were calculated 
between triticale genotypes in this study. We noticed no environmental (neither location nor 
crop year) effects on soluble DF.
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The starch contents of triticales (57.6–65.0%) were more similar to wheat cultivars than 
to rye control, which latter species are generally low in starch (RAKHA et al., 2011., DENNETT 
et al., 2013). The overall starch contents under Hungarian conditions were somewhat lower 
than in other studies (BUREŠOVÁ et al., 2010; MCGOVERIN et al., 2011). Location affected the 
starch contents in none of the species. Advanced line Tc2 and cultivar GK Idus had lower 
starch contents than the other triticales, and this difference was signifi cant at location 
Kiszombor. The smallest amounts of starch were observed in 2014. Crop years differed from 
each other, signifi cantly affected starch quantity, likely associated with abiotic infl uences 
(rainy weather) and also biotic infl uences (epidemic yellow rust disease).

3. Conclusions

Generally, nutritional characteristics of triticales were positioned between wheat and rye in 
this study; however, there were notable differences between the genotypes. Cultivar GK Idus 
had outstanding crude protein, fat, and fi bre contents, and crude fat and soluble DF values of 
GK Rege were advantageous as well as compared to other triticale genotypes. GK Szemes 
showed average features of all nutritional components. Experimental lines Tc2, Tc4, and Tc5 
may have importance in such efforts. This opens up the opportunity to pick valuable existing 
cultivars for human consumption and select value added populations for breeding programs 
to create nutrient rich genotypes. Although, the magnitude of observed environment effects 
draws attention to the need of careful selection.

Formerly, triticale was considered as feed grain cereal, but the nutritional values of these 
genotypes provide a prospect for human utilization. Health conscious consumer trends to 
increasingly use novel, valuable grain sources and products in the daily based diets could 
give a chance to triticale. Flour of triticale grain could possibly be suitable for food industry 
as per se. However, because of their complementary values, blending wheat with triticale 
may provide better results and effective solution for large-scale utilization of triticale for 
human consumption, to compensate the weaker technological qualities (e.g. low gluten 
content) of triticale.
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Fiatal gabonanövényünk a tritikálé sikere a 19. század óta töretlen, ma már több mint 

4 millió hektáron termesztik. Elsősorban, mint takarmánynövény jelentős, azonban a 

humán élelmezésben is fontos szerepe lehet. A nemesítés alapvető célja az agronómiai 

jellemzők javítása és kiváló termőtulajdonságokkal rendelkező fajták létrehozása. Ezért, 

kísérleteinkben szülő-utód párosokban vizsgáltuk a gazdasági szempontból fontos 

fenotípusos tulajdonságok genetikai változékonyságát, évjárati stabilitását, valamint az 

egyes tulajdonságok örökölhetőségének vizsgálatára regresszió analízist is végeztünk. 

155 hexaploid tritikálé genotípust vizsgálva négy paraméter (ezerszemtömeg, 

szemátmérő, esésszám, nedves sikér) esetén erős genotípusos változatosságot figyeltünk 

meg, míg a négy további jellemző (hektolitertömeg, szemkeménység, nyersrost, 

nyersfehérje) megnyilvánulásában a változatosság gyenge volt. Az évjárat több jellemző 

esetén bizonyult szignifikánsnak, a szem fizikai tulajdonságait az évjárat jobban 

befolyásolta, míg a kémiai, illetve beltartalmi jellemzőket kevésbé. Azon genotípusok, 

melyek több jellemzőben stabilnak mutatkoztak az évjárattal szemben jó szelekciós és 

keresztezési alapokat jelenthetnek a környezeti hatásokkal szembeni ellenállóság 

növelésére. A korreláció és regresszió számítások eredményeiből adódik, hogy az 

esésszám és a szemkeménység, valamint a szemátmérő és ezerszemtömeg 

örökölhetősége a tritikáléban hasonló, megkönnyítve a szelekciót e tulajdonságokra. 
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Kulcsszavak: tritikálé, szemfizikai és kémiai paraméterek, szülő-utód regresszió, 

variabilitás, stabilitás 

 

BEVEZETÉS 

 

A gabonafélék az emberiség egyik legalapvetőbb táplálékforrásai. Földünk lakossága 

folyamatosan gyarapszik, ezzel párhuzamosan a megművelt területek aránya csökken. 

Fontos tehát, hogy növénytermesztésünkben produktív fajokat, fajtákat termeljünk, 

illetve növeljük a biodiverzitást, ezzel is hozzájárulva a fenntartható termelés 

feltételeinek javításához. A gabonafélék palettáján egy különleges és értékes színfolt a 

tritikálé (X Triticosecale Wittmack) (Pena 2004; McGoverin et al. 2011). 

A tritikálé, az első, ember által a búza (Triticum sp.) és a rozs (Secale cereale) 

keresztezése révén létrehozott mesterséges (nemesített) gabonanövény, amely 

köztermesztésbe került. Míg a szülő nemzetségek gyakorlatilag az emberrel egyidősek, 

addig a tritikálé alig másfél évszázados múltra tekint vissza. Az 1800-as években 

fogalmazódott meg az igény, hogy a búza terméspotenciálját társítsák a rozs ellenálló 

képességével. Az első steril F1 hibridek az angol Wilson és az amerikai Carman 

botanikusok nevéhez fűződnek (Bona et al. 2013). Hazánk a kutatásokban Kiss Árpád 

(1916-2001) kecskeméti munkásságának köszönhetően a világ élvonalába került, ő 

állította elő a világ első fajtáit, a stabil és termékeny  Triticale No.57-et és No.64-et, 

melyek 1968-ban nyertek minősítést. Az első termesztésre alkalmas tritikálé fajták 

előállítása után a sikeres nemesítési programok eredményeképp a világ sok országában 

versenyképessé vált, ma már a tritikálét több mint 4 millió hektáron termesztik.  (Bona 

és Kiss 2002, FAOSTAT 2017). Az utóbbi évtizedekben a magyar nemesítés ismét 

fellendült, jelenleg 19 fajta szerepel a magyar Szántóföldi Növények Nemzeti 

fajtajegyzékében, ezek közül 14 magyar nemesítésű (NÉBIH 2018).  

A tritikálé költségtakarékos növény: kisebb ráfordítással (műtrágya dózis, 

csávázószer, növényvédőszer), gazdaságosabban termeszthető, emellett agronómiai 

tulajdonságai (a búzától örökölt magas terméspotenciál, illetve a rozsból származó 

ellenálló képesség) lehetővé teszik, hogy gyengébb talajminőségű területeken (pl. 

homoktalajokon), szélsőséges időjárási körülmények mellett is magas terméshozamot 

adjon.  
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A tritikálé rendkívül sokoldalúan felhasználható növény, Európában jellemzően 

takarmányozásra használják. Szemtermése a sertés, marha és baromfi (pulyka, liba, 

kacsa, broiler) takarmányozás értékes összetevője, de a zöld növényből is értékes szálas 

takarmány, szilázs készülhet (Bona et al. 2013). Ma már olyan fajták is hozzáférhetők, 

melyeket beltartalmi értékékeik (élelmi rost tartalom, fehérje tartalom, ásványi anyag 

tartalom) és sütőipari tulajdonságaik is alkalmassá teszik humán célú felhasználásra 

(Dennett et al. 2013; Langó et al. 2017).  

Jelen tanulmányban nagy mintaszortimenten vizsgáltuk a gazdasági szempontból 

fontos fenotípusos tulajdonságok genetikai változékonyságát, valamint évjárati 

stabilitását. Emellett, mivel szülő-utód párosokról van szó, az egyes tulajdonságok 

örökölhetőségének vizsgálatára regresszió analízist is végeztünk. 

 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

MINTÁK  

Vizsgálatunkban 155 hexaploid tritikálé genotípust termesztettünk háromismétléses 

kísérletben, a Gabonakutató Nonprofit Kft. tenyészkertjében Kiszomboron (é.sz. N 

46˚11’ 24.7”, k.h. E 20˚ 24’ 4.1”) a 2015/16 és 2016/17 évjáratokban. A felhasznált 

nemesítési növényanyag identikus szülő és utód párokból állt, a 2016 évben termett, 

szelektált vonalakat vittük egy generációval tovább a 2016/17. évi kísérletbe. A 

kísérletek során mindkét évben repce előveteményt követően 5 m2-es parcellákon került 

földbe a vetőmag. A vetés mindkét évben október közepén, a betakarítás pedig július 

első hetében történt. A tenyészidőszak alatti csapadékokat havi bontásban az 1. 

táblázatban közöljük.  

 

MINTAELŐKÉSZÍTÉS 

A kísérleti parcellák terméséből átlagmintát vettünk, a mintákat szobahőmérsékleten, 

zárható műanyag zacskókban tároltuk. Az esésszám kísérlethez kb. 60 g mintát Perten 

LM 3100 típusú kalapácsos malmon daráltunk.  

 

  



 LANGÓ B. – ÁCS E. – TÖMÖSKÖZI S. – BÓNA L. 

16 
 

1. táblázat Kiszombor termőhely havi csapadékadatai a két évjárat során 

Table 1 Monthly precipitation data of Kiszombor in the two crop year 

 

Csapadékmennyiség (mm) 

(1) 

 
2015 2016 2017 

Január (2) - 58,1 13,2 

Február (3) - 83,9 19,2 

Március (4) - 23,1 16,2 

Április (5) - 12,1 35,1 

Május (6) - 38,5 37,4 

Június (7) - 91,5 30,2 

Július (8) - 102,3 45,5 

Augusztus (9) - - - 

Szeptember (10) - - - 

Október (11) 87,2 87,4 - 

November (12) 25,0 40,9 - 

December (13) 10,0 1,7 - 

(1) Precipitation (mm) (2) January (3) February (4) March (5) April (6) May (7) June (8) July (9) August 

(10) September (11) October (12) November (13) December 

 

MÉRÉSI MÓDSZEREK 

A minőségvizsgálat az alábbi jellemzőkre terjedt ki: PERTEN SKCS 3100 

készülékkel AACC 55-31.01. szerint vizsgáltuk a szemkeménység, szemátmérő és 

ezerszemtömeg értéket (AACC 1995), a szem nyersrost, nyersfehérje és nedves sikér 

tartalmát MININFRA – GT NIR készülékkel határoztuk meg. Az esésszám mérése az 

MSZ EN ISO 3093:2009  szerint történt. A hektolitertsúly meghatározását MSZ EN 

ISO 7971-3:2009 szerint végeztük. 
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STATISZTIKA 

Az eredmények statisztikai kiértékeléséhez a genotípus és az évjárat hatásának 

vizsgálatára kéttényezős varianciaanalízist (ANOVA) alkalmaztunk. A variancia 

homogenitását Hartley-, Cohran-, and Bartlett teszttel ellenőriztük. A paraméterek 

közötti összefüggéseket korrelációs analízis segítségével vizsgáltuk. Az egyes 

tulajdonságok örökölhetőségére a regressziós egyenes meredekségéből következtettünk 

Lush (1940) szerint. A számításokat  p < 0,05 és 0,01 szignifikancia szinteken végeztük 

el,  STATISTICA 12 (StatSoft, USA) program segítségével. 

 

EREDMÉNYEK 

 

A SZEM FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐI 

A vizsgált paraméterek átlag, minimum és maximum értékeit a 2. táblázat 

tartalmazza, míg az értékek eloszlását az 1. ábra szemlélteti. A szem fizikai jellemzőit 

tekintve a hektolitertömeg 71 és 77 kg/hl között változott, az értékek fele az átlag 73 

illetve 75 kg/hl értékek körül ingadozott a két évjáratban, genotípusos hatást nem 

mutattunk ki, de a második évben szignifikánsan alacsonyabb értékeket mértünk.  Az 

ezerszemtömeg 30-57 g között változott a tritikáléra jellemzően (Rakha et al. 2011), 

szintén 2017-ben mértünk alacsonyabb értékeket, ezen jellemző esetén a genetikai 

változatosság és az évjárat hatása is szignifikáns volt. A szemátmérő minimum és 

maximum értékei között ~20 % eltérés volt, 2,54-3,04 mm a 155 tritikálé genotípusban, 

mind a genotípus, mint az évjárat hatása szignifikánsnak bizonyult. A szemkeménység 

minimum és maximum értékei viszonylag széles tartományban változtak, 25 és 56 

közötti értékeket mutattak, a genotípusos változatosság azonban nem volt szignifikáns, 

mivel az értékek jelentős része az átlag körül volt. Szinte az összes vonalra a puha 

illetve az átmeneti szemstruktúra volt jellemző, hasonlóan más eredményekhez (Ács et 

al. 2016; Wrigley és Bushuk 2017). A többi szemfizikai paraméter csökkenő 

tendenciájával ellentétben, a szemkeménység esetében szignifikáns növekedést mértünk 

a második évjáratban. A szemfizikai jellemzőkben mért évjárati változás hátterében a 

fokozott keményítő telítődés állhat, mely nagyobb és nehezebb szemeket eredményez, 

és ezzel párhuzamosan a kevesebb mennyiségű fehérje, a genetikai tényezők mellett, 

kisebb szemkeménységet eredményez (Radics 1994; Békés 2001).  
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2. táblázat A vizsgált paraméterek átlaga, minimum és maximum értékei a kéttényezős 

ANOVA F értékeivel (n=155 genotípus, két évjárat) 

Table 2 Mean, maximum and minimum values of the analyzed parameters and F values 

of the two factor ANOVA (n=155 genotypes, two crop year) 

 Év 
(9) 

Átlag 
(10) 

Minimum 
(11) 

Maximum 
(12) 

Fgenotípus 
(13) 

Févjárat 
(14) 

Hektolitertömeg (kg/hl) 
(1) 

2016 75 72 77 
0,610NS 22,90** 

2017 73 71 75 
Ezerszemtömeg (g) 

(2) 
2016 44 34 57 

1,870** 93,46** 

2017 39 30 49 
Szemátmérő (mm) 

(3) 
2016 2,88 2,61 3,23 

2,400** 53,20** 

2017 2,78 2,54 3,04 
Szemkeménység (-) 

(4) 
2016 30 13 46 

0,706NS 289,6** 
2017 44 25 56 

Esésszám (s) 
(5) 

2016 231 64 344 
3,949** 2,022NS 

2017 243 99 360 
Nyersrost (%) 

(6) 
2016 7,11 4,93 8,22 

1,048NS 8,510** 

2017 5,38 2,44 6,60 
Nyersfehérje (%) 

(7) 
2016 10,3 9,3 12,6 

1,573NS 0,007NS 

2017 10,3 9,4 11,7 
Nedves sikér (%) 

(8) 
2016 12,3 8,1 20,3 

1,916** 0,116NS 

2017 11,9 7,9 16,8 
(NS = nem szignifikáns; *,**- szignifikáns p < 0,01 és 0,05 esetén) 

(NS = not significant;, *,**- significant, when  p < 0,01 and  0,05) 

(1) Test weight (kg/hl) (2) Thousand kernel weight (g) (3) Kernel diameter (mm) (4) Kernel hardness (-) (5) 

Falling number (s) (6) Crude fiber (%) (7) Crude protein (%) (8) Wet gluten (%) (9) Crop year (10) Average 

(11) Minimum (12) Maximum (13) Fgenotype (14) Fcrop year 

 

Az esésszám értékek széles tartományban, 64 s és 360 s között változtak. 14 genotípus 

volt, mely mindkét évjáratban 220 s alatti értékeket mutatott, a többi genotípus 

esésszáma magasabb, optimális tartományba esett, mely a tritikáléra korábban 

általánosan jellemző alacsony értékekhez viszonyítva pozitív változás (Dennett et al. 

2013). Az értékek enyhe emelkedést mutattak 2017-ben, ám a különbség nem volt 

szignifikáns. Ennek oka a mindkét évre jellemző száraz, meleg betakarításkori időjárás 

lehet. 
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1. ábra A vizsgált paraméterek értékeinek eloszlása (n=155 genotípus, két évjárat) 

Figure 1 Distribution of the values of the examined parameters (n=155 genotype, two 

crop year) 
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A kémiai jellemzők tekintetében a nyersrost értékek genotípusos eltérése 

statisztikailag nem volt jelentős egyik évben sem, a minimum és maximum érték 2,44 

illetve 8,22 % volt a vizsgált genotípusokban, kissé magasabb értékeket mutatva 

korábbi eredményeknél (Pena 2004). Ugyanakkor az évjárat szignifikánsan befolyásolta 

a nyersrost mennyiségének alakulását, az utód nemzedékben alacsonyabb értékeket 

mértünk. A nyersfehérje mennyisége 9,3-12,6 % volt, míg a nedves sikér 7,9-20,3 % 

között változott, a genotípusok jelentős része 9 és 15 % közötti értékeket mutatott. Ezek 

a jellemzők az évjárattal szemben stabilitást mutattak, ám a nyersfehérje genotípusos 

variabilitása nem volt szignifikáns és alacsonyabb értékeket mértünk más irodalmakhoz 

viszonyítva (McGoverin et al. 2011; Rakha et al. 2011). A sikértartalmakban mérhető 

eltérés, a genotípusos variabilitás a rozs szülőből származó gének különböző mértékű 

kifejeződéséből adódik (Wrigley és Bushuk 2017). A fehérje- és sikér értékek általában 

a környezettől jelentősen függnek (Langó et al. 2017), esetünkben az azonos termőhely, 

agrotechnika és hasonló időjárási körülmények ezen összetételi jellemzőknek az 

évjárattal szembeni stabilitását eredményezték. 

A vizsgált 155 genotípusból 128 legalább egy vizsgált paraméterben stabilnak 

mutatkozott az évjáratokban. Ezek közül 52 genotípus volt stabil két jellemzőben, míg 

30 három jellemzőben. Négy vagy több paraméter esetén 21 genotípus mutatott 

stabilitást. 

 

ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLAT AZ EGYES PARAMÉTEREK KÖZÖTT 

  

A fizikai paraméterek közül a szemkeménység mindkét évjáratban közepes 

összefüggést mutatott a Hagberg-esésszám (0,49; p < 0,01), a nyersfehérje (0,63; p < 

0,05) és nedves sikér (0,58; p < 0,01) értékekkel (3. táblázat). A hektolitertömeg csak az 

utód évjáratban korrelált a nyersfehérje (-0,71; p < 0,05) és a sikér (-0,60; p < 0,05) 

eredményekkel. A nyersfehérje erős pozitív korrelációt mutatott a sikértartalommal 

(0,95; p < 0,05). A szemátmérő pedig az ezerszemtömeggel (0,94; p < 0,05), továbbá 

ezen jellemzők a szülő évjáratban az esésszámmal (-0,58 és -0,64; p < 0,01) is 

korreláltak. 
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3. táblázat Korrelációs mátrix a vizsgált paraméterek között évjáratokra bontva 

Table 3 Correlation between the analyzed parameters in the two crop year 

2016         

 HLS NYF NYR NS HES SZK SZÁ ESZT 

HLS 1,00        

NYF -0,38 1,00       

NYR 0,01 -0,50 1,00      

NS -0,36 0,92** -0,43 1,00     

HES -0,10 0,37 0,13 0,48* 1,00    

SZK -0,27 0,84** -0,55 0,86* 0,51* 1,00   

SZÁ 0,14 0,03 -0,17 -0,30 -0,58* 0,11 1,00  

ESZT 0,07 0,14 -0,26 -0,07 -0,64* 0,10 0,94** 1,00 

         

2017         

 HLS NYF NYR NS HES SZK SZÁ ESZT 

HLS 1,00        

NYF -0,71** 1,00       

NYR 0,13 0,02 1,00      

NS -0,60** 0,95** 0,13 1,00     

HES -0,15 0,24 0,05 0,23 1,00    

SZK -0,33 0,63** 0,03 0,58* 0,49* 1,00   

SZÁ 0,06 -0,19 0,23 -0,42 -0,09 0,14 1,00  

ESZT -0,07 -0,15 0,25 -0,38 0,02 0,14 0,89** 1,00 

HLS=hektolitertömeg; NYF=nyersfehérje; NYR=nyersrost; NS=nedves sikér; HES=Hagberg-esésszám; 

SZK=szemkeménység; SZÁ=szemátmérő; ESZT=ezerszemtömeg 

(*,**- szignifikáns p < 0,01 és 0,05 esetén, a mindkét évjáratban szignifikáns összefüggés) 

HLS=test weight; NYF=crude protein; NYR=crude protein; NS=wet gluten; HES=Hagberg-falling number; 

SZK=kernel hardness; SZÁ=kernel diameter; ESZT=thousand kernel weight 

 (*,**- significant, when  p < 0,01 and  0,05, a significant in both crop year) 
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SZÜLŐ-UTÓD REGRESSZIÓ 

Az esésszám, a szemkeménység, a szemátmérő és az ezerszemtömeg esetén találtuk a 

legerősebb regressziós összefüggéseket (2. ábra) a szülő és az utód generációk közt. 

Ezen paraméterek örökölhetősége tehát a tritikáléban jelentős. Hasonló eredményt írtak 

le a szemfizikai jellemzők esetén korábban mind tritikáléban (Randhawa et al. 2015), 

mind a búza szülő esetén (Metha et al. 1997). Sőt Aljarrah et al. (2014) egyes 

összetételi jellemzők (keményítő, rost) esetén is erős örökölhetőséget írt le tritikálé 

genotípusokban. 

 

 

2. ábra Regressziós egyenesek az esésszám (A), szemkeménység (B), szemátmérő (C) 

és ezerszemtömeg (D) paraméterek esetén szülő-utód párosokban 

Figure 2 Regression lines for falling number (A), kernel hardness (B), kernel diameter 

(C) and thousand kernel weight (D) in parent-offspring pairs 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

155 hexaploid tritikálé genotípust vizsgálva négy paraméter (ezerszemtömeg, 

szemátmérő, esésszám, nedves sikér) esetén mindkét évjáratban erős genotípusos 
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változatosságot figyeltünk meg, míg a négy további jellemző megnyilvánulásában a 

változatosság gyenge volt (hektolitertömeg, szemkeménység, nyersrost, nyersfehérje). 

Az évjárat több jellemző esetén bizonyult szignifikánsnak, az esésszám, a nyersfehérje 

és a nedves sikér esetén nem volt detektálható. Az eredmények alapján elmondható, 

hogy a szem fizikai jellemzőit az évjárat jobban befolyásolta, míg a kémiai, illetve 

beltartalmi jellemzőket kevésbé, így előbbinél a szelekció során ezt érdemes figyelembe 

venni. A genotípusos változékonyság nem minden jellemző esetében bizonyítható a 

mért adatok alapján, ezért a hektolitertömeg, a szemkeménység, a nyersrost és 

nyersfehérje paraméterek esetén a genetikai háttér megújítása, szélesítése indokolt lehet, 

különböző nemesítési célok kielégítésére. Azon genotípusok, melyek több jellemzőben 

stabilnak mutatkoztak az évjárattal szemben, jó szelekciós és keresztezési alapokat 

jelenthetnek a környezeti hatásokkal szembeni ellenállóság növelésére. A korreláció és 

regresszió számítások eredményeiből adódik, hogy az esésszám és a szemkeménység, 

valamint a szemátmérő és ezerszemtömeg örökölhetősége a tritikáléban hasonló, 

megkönnyítve a szelekciót e tulajdonságokra. 

 

Variation in physical- and chemical characteristics of triticale grains in parent-

offspring pairs 

 

BERNADETT LANGÓ1,2 – ERIKA ÁCS1 –SÁNDOR TÖMÖSKÖZI2 – LAJOS 

BÓNA1 

1Cereal Research Non-profit Ltd., Szeged, Hungary 

2Budapest University of Technology and Economics, Department of Applied 

Biotechnology and Food Science, Budapest, Hungary 

 

SUMMARY 

 

Triticale is a young cereal species starting its history in the 19th century, and nowadays 

it is cultivated in 4 million ha. Mainly, it is used for feed stock, however it can be also 

used  as food. The main goal of the breeding is to improve the agronomical traits and 

develop cultivars with excellent growing properties. Therefore, in our experiment, 

genotypic variance and crop year stability were studied for some economic traits using 
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phenotypic parameters in parent-offspring pairs.Also, inheritability was calculated using 

regression analysis. Examining 155 hexaploid triticale genotypes, in four parameters 

(thousand kernel weight, kernel diameter, falling number, wet gluten content) strong 

genotypic variance were recorded, the other four parameters (test weight, kernel 

hardness, crude fiber, crude protein) showed weak variability. Some genotype had high 

stability in some parameter. Crop year effect was significant for most of the parameters, 

and grain physical characteristics was more influenced by the crop year than chemical 

composition. Those genotypes, which have been shown to be stable against crop year in 

most of the parameters could be used for increasing abiotic resistance in breeding. The 

results of the correlation and regression analysis revealed that the inheritance of falling 

number and grain hardness as well as the kernel diameter and thousand kernel weight 

are similar in triticale, facilitating the selection of these parameters. 

Keywords: triticale, grain physical and chemical characteristics, parent-offspring 

regression, variability, stability 
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Összefoglalás

Fiatal gabonanövényünk, a tritikálé népszer  

-

rült.

-

gáltunk és hasonlítottunk össze kontroll búza és rozs 

-

métereit, valamint ezek genetikai és környezeti vál-

tozékonyságát. A vizsgált tritikálék összetétele nagy 

hasonlóságot mutat

-

magasabb élelmi rost értékeket mértünk, a rostok kö-

-

-

magasabb. A varianciaanalízis szerint, az évjárat ha-

tartalmat befolyásolta.

A tritikálé összetétele által képviselt táplálkozási 

értékek alapján is jól látható, hogy humán célú fel-

kiválasztásával.

A tritikálé (X Triticosecale -
ber által létrehozott (nemesített) gabonanövény a 
búza (Triticum sp.) és a rozs (Secale sp.) kereszte-
zése révén, amely köztermesztésbe került (Bona & 
Kiss, 2002). K ga-

alkalmazkodik kü -
hoz (Pena, 2004). Vetésterülete folyamatos növe-
kedést mutat, 4 millió hektár világviszonylatban, és 

-
gyarországon a tritikálé nagyüzemi termesztése az 

ezer hektárt (FAOSTAT, 2016). Eddigi felhasználá-
sa a takarmányozásra korlátozódott, ám ha a pozitív 

-

al, 2004, Jansone et al., 2010). Mivel a gabonafélék 
fontos szerepet töltenek be a humán táplálkozásban 

mind nagyobb hányada a korábbinál egészségtuda-
tosabb táplálkozást folytat, valamint nyitottabbak az 

 termékek felé, a tritikálé iránt is 
Sauliner et al., 2007, 

McGoverin et al., 2011).
átlagos 

beltartalmi összetétellel rendelkezik (Rakha et al., 
-

lom általában magasabb, mint a rozsé és alacsonyabb 
a búzánál, átlagosan  közötti értékekkel 
találkozunk. Érdekes, hogy a második illetve harma-

általában 
szegényebbek -

Boros, 1999, Heger et al., 
1991, Pena, 2004, Dennett et al., 2013). A nyerszsír 

raktározó poliszacharid, tritikáléban mennyisége 63-
 változik (Burešová, et al., 2010, Dennett 

-
élelmi 

rostok (ÉR -

magasabb a búza, de alacsonyabb a rozs értékeinél 
(Dennett et al., 2013). Az ÉR komponensek számos 

élelmiszerekben összefüggésben áll a táplálkozással 
-

nességek, elhízás, II. típusú cukorbetegség stb.) ki-

) ki-

2011).

beltartalmi mutatóit vizsgáltuk több ter

és ezek kölcsönhatásainak (GxE) szerepét az összeté-

-
it is követve tanulmányoztuk az élelmi rost és azok 
egyes alkotóinak mennyiségét és változékonyságát is. 
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Minták

és hét tör-
zset (Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, Tc5, Tc6 és Tc7) termesz-
tettünk négy ismétléses

utatóállomásainak 

k.h.  (é.sz. 
k.h.

-

meszes,
három éven keresztül: 2012, 2013 és 2014 ismételtük. 

és 

-

CYCLOTEC 1093 (Tecator, Svédország) típusú cik-
lon malommal  volt. 
A mintákat 17 
tároltuk.

Analitikai módszerek

A szárazanyag tartalom meghatározása gyors szá-
rításos módszerrel történt (MSZ EN ISO 712:2010). 
A nitrogén tartalmat Dumas-féle éget
(ICC 167), a hamutartalmat száraz hamvasztás-
sal határoztuk meg (MSZ EN ISO 2171:2010). A 
nyerszsír kinyerése Soxtec extrakcióval történt (ICC 

 
módszerrel határoztuk meg (AACC 76-13.01). Az ÉR 
mennyiségi meghatározására enzimes-gravimetriás 
módszert alkalmaztunk (AACC 32-05.01). Az AX 
tartalom mérésére Gebruers és munkatársai (2009) 
módosított 

-
-

metriás módszerrel történt.

Az eredményeket StatSoft STATISTICA 12 prog-
ram (StatSoft Inc., USA) segítségével értékeltük, több 

. A vari-
ancia homogenitását Hartley-, Cohran-, and Bartlett 

Beltartalmi összetétel

A mért összetételi adatokat az  tartal-
 között változott 

a -
talmának átlaga a búzánál alacsonyabb, ám a rozsnál 
magasabb értéket mutatott, hasonlóan más források-
ból származó eredményekhez (Boros, 1999, Rakha et 
al., 2011).

-
nél is alacsonyabb, míg a legmagasabb értékeket a 

-
 

hátterében az állhat, hogy a szeged-kecskéstelepi 
-

-
csonyabbak voltak 2012-höz és 2014-hez viszonyít-

ások összességének 
következtében.

tritikálé mintáknál, mely a rozshoz hasonló, alacsony 

megközelíti a búza kontroll értékeit. A GK Idus 

Rakha és munkatársai (2011) tapasztalatához hason-

nem, csak  hatás érvényesült.

-
tunk a tritikálé genotípusok között. Rakha és mun-
katársai (2011) ennél magasabb értékeket is mértek 
tritikálékban. Az átlag hamutartalom a tritikálékban a 
rozshoz hasonlóan magasabb volt, mint a búza kont-
roll értéke. A nyerszsír tartalomhoz hasonlóan alakul-
tak a környezeti hatások. 

 változékonyságok mutatott 
kísérleteinkben, mely részben ellentmond korábbi 
irodalmi adatoknak (Andersson et al., 2009, Vinkx & 
Delcour, 1996). A rozs kontrollban mértük a legma-
gasabb ÉR koncentrációkat. Ahogy korábbi tanulmá-
nyokból vártuk, a tritikálé magasabb ÉR tartalommal 
bír, mint a búza, ami táplálkozás-élettani szempontból 
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-
nulmányunkban a Tc3 törzsnek volt a legalacsonyabb 

-
magasabb az ÉR tartalma. Amellett, hogy a genotípu-

alakulásában, a környezeti hatások kisebb mértékben 
ugyan, de szintén hatással vannak a rosttartalomra. 

-

mennyiségekre. Az oldható ÉR frakciók mennyisége 
-

vakban. Átlagosan az oldható ÉR frakciók mennyisé-

genotípus magasabb értékeket mutat, mint a búza, de 
-

hatás statisztikai biztonsággal nem bizonyítható az 
oldható rostkomponensek esetében. 

kontrollal mutatott hasonlóságot és magasabb volt, 
mint a rozs kontroll, mely általánosan is alacsonyabb 

-
tartalom, némileg alacsonyabb, mint más irodalmak-
ban (Burešová, et al., 2010, McGoverin et al., 2011). 
A Tc2 törzs és a

-

összefüggésbe hozható abiotikus hatások miatt.

Élelmi rost összetétel

r  foglaltuk össze. Az irodalmi adatokhoz hason-
ól látható, hogy az AX a 

-
-

zékonyságot mutat, értéke a tritikálé esetében 4,86-

összhangban vannak korábban közölt eredmények-
kel (Boros, 1999, Rakha et al., 2011, Dennett et al., 
2013). A tritikálé genotípusok AX tartalma szigni-

 törzsek és a GK Rege 

-

nem volt kimutatható. Ez az érték hasonló az iroda-

-
 között 

változott. A legmagasabb értéket a búza kontrollban 
mértük, a tritikálék a rozs kontrollhoz hasonló rezisz-

Tc3 és Tc7 törzseket, melyek meghaladták az átlagos 
értéke

-
lóan az ÉR értékekhez.

A varianciaanalízis eredményeit a  tar-
talmazza. A genotípusos különbség minden paramé-

-

és -ki-
sebb mértékben- a rosttartalom alakulására is. Ebben 

-
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-
-

csönhatást is kimutattunk a vizsgált faktorok között. 

magában foglaló kölcsönhatásé. 

Kísérleti eredményeink összegzéseként elmondható, 

nemzetségekhez, a búza és a rozs közötti értékeket 
-

míg a GK Regének magas a nyerszsír, AX és oldható 
ÉR tartalma a többi vizsgált tritikáléhoz viszonyít-
va. A GK Szemes stabilan átlagos értékeket mutat 
az összes vizsgált paraméterben. A törzsek közül a 
Tc2, Tc4 és
alkalmasabbak lehetnek a további nemesítési progra-

kell venni a megismert környezeti hatásokat is. A sta-

hatásaira és azok mértékére, hanem általánosságban 

információt.

-
gekhez viszonyítva, különösen igaz ez az egészség-
támogató ÉR-ra

érdemes lehet e paraméterekre nemesíteni, a szelekci-
ós szempontok közé –a búzához hasonlóan– felvenni 

vonatkozó szempontokat is. Ahogy árpa esetén létez-
-

re, úgy tritikáléban az AX tartalom növelése realis cél 
lehet. 

-

 célú felhasználásban. Az 

egészségtudatos fogyasztói trendek, melyek nyitottak 

növelhetik a tritikálé élelmiszer célú hasznosításának 
esélyeit
meg kell találni azokat az élelmiszercsoportokat, ahol 

liszt akár önmagában is alkalmas lehet élelmiszeripari 
-

-
.

-

A tanulmány megvalósulását a GOP-1.1.1-11-2012-
0044 számú pályázat támogatta, illetve a kutatómun-
ka kapcsolódik a “ -

-
inek megvalósításához.
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-

Generally, nutritional characteristics of triticales 

-

the amount of resistant 

-

human consumption by selecting the most suitable 

genotypes.
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