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„Fejlődés az élet rendje. A triticale pedig fejlődést jelent a
rozshoz, de lehet, hogy fejlődést fog jelenteni a búzához
képest is.”
/Kiss Árpád, 1968/
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Bevezetés, célkitűzések
A gabonafélék több ezer éve meghatározó szerepet töltenek be az emberi táplálkozásban.
Azonban a változó fogyasztói igények, a tudatos táplálkozás terjedése és az egyre jobban feltárt,
élelmiszerfogyasztással kapcsolatos egészségügyi rendellenességek új kihívások elé állítják az
élelmiszeripart, így a mezőgazdaságot is 1. Mivel a gabonatermesztéshez szükséges termőterületek
nagysága korlátozott, arra kell törekedni, hogy a rendelkezésre álló források, termények
fenntartható felhasználásával, valamint új, megfelelő tápértékkel rendelkező növények étrendbe
illesztésével elégítsük ki a növekvő élelmiszerigényt. Az említett kihívások egy részére kedvező
alternatívát kínál fiatal gabonanövényünk, a tritikálé 2.
A tritikálé (x Triticosecale Wittmack) az első ember által, a búza (Triticum sp.) és a rozs
(Secale cereale) keresztezése révén létrehozott nemzetséghibrid, mely köztermesztésbe került.
Története a 19. század második felében kezdődött, létrehozásának célja az volt, hogy a búza
terméspotenciálját és sütőipari minőségét a rozs ellenálló képességével (biotikus és abiotikus
stressztűrés) egyesítsék 3. A növény sikere nem maradt el, ma már több mint 4 millió hektáron
termesztik világszerte4. Magyarország a kezdetektől úttörő szerepet vállalt a tritikálé növény
létrejöttében. Kiss Árpád magyar botanikus állította elő a világ első stabil és termékeny fajtáit, a
Triticale No.57-et és No.64-et, melyek 1968-ban nyertek minősítést 5. Az utóbbi évtizedekben
hazánkban a tritikálé nemesítés ismét fellendült, 14 magyar fajta került bejelentésre, melyeket
szívesen alkalmaznak a mintegy 100 ezer hektár termőterületen. Ezzel a világ 10 legjelentősebb
tritikálé termelő országa közé tartozunk6.
A tritikálé felhasználása sokáig a takarmányozásra korlátozódott, mivel az első fajták
beltartalmi és technológiai jellemzői gyengébbek voltak a várt, étkezési búzához hasonló
minőségtől. Az utóbbi évtizedek nemesítői munkája igyekezett a felhasználhatóságot befolyásoló
jellemzőket javítani, így a tritikálé humán célú hasznosításával kapcsolatos kutatások és
termékfejlesztések ismét megindultak. Az ehhez kapcsolódó ismeretek bővítése, főként a
táplálkozástani 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 2,7.
A fentiek alapján a doktori értekezés alapjául szolgáló kutatás célkitűzései a következők:
 a szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. tritikálé nemesítési anyagának feldolgozástechnológiai szempontból fontos szemfizikai és kémiai tulajdonságainak jellemzése és
összehasonlító értékelése
1

Shewry, P. R., Hey, S. (2015). The contribution of wheat to human diet and health. Food and Energy Security, 4, 3, 178-202.
Pena, R. J. (2004). Food uses of triticale. FAO Plant Production and Protection Paper, 179, 37-48.
3 Darvey, N. L., Naeem, H. and Gustafson, J. P. (1991). Triticale: production and utilization. In: Kulo K., Ponte J. G. Jr. (Eds.) Handbook of Cereal
Science and Technology. New York: Marcel Dekker. pp. 257-274.
4 FAOSTAT (2017). Hozzáférhető: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
5 Kiss, Á. (1968). Triticale, a homok új gabonája. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. pp 10, 179.
6 Bona, L., Kiss, J. (2002). Arpad Kiss (1916-2001). A brave man in tough times. Cereal Research Communications, 30, 217-218.
7 McGoverin, C. M., Snyders, F., Muller, N., Botes, W., Fox, G. and Manley, M. (2011). A review of triticale uses and the effect of growth
environment on grain quality. Journal of the Science of Food and Agriculture, 91, 7, 1155-1165.
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tritikálé genotípusok táplálkozástani és technológiai szempontból egyaránt meghatározó
makromolekuláinak (szénhidrátok és fehérje) részletes jellemzése
tritikálé genotípusok technológiai jellemzőinek vizsgálata, értékelése reológiai (dagasztási
és viszkozitási) vizsgálatok és végterméktesztek segítségével
a vizsgált jellemzők genetikai és környezeti változékonyságának értékelése
az összetételi, táplálkozástani, 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.

Anyagok és módszerek
Alapanyagok
A munkám során a Gabonakutató Nonprofit Kft. hexaploid tritikálé nemesítői anyagát
használtam, melyet 3 mintacsoportba rendeztem. A szemfizikai tulajdonságokat egy 155
genotípust tartalmazó mintacsoporton vizsgáltam, mely különböző genetikai kombinációkat
tartalmaz korai keresztezési vonalaktól, előrehaladott, fejlett vonalakig, törzsekig illetve bejelentett
fajtákig. Az összetételi és technológiai tulajdonságok meghatározására egy kisebb, 10 genotípust
tartalmazó mintacsoportot alakítottam ki, mely 7 előrehaladt, F4-6 generációs vonalat (Tc1, Tc2,
Tc3, Tc4, Tc5, Tc6, Tc7), illetve a 3 (GK Rege, GK Idus, GK Szemes) bejelentett fajtát foglalta
magában. A Mixolabos reológiai vizsgálatot és a próbasütést már csak a 3 tritikálé fajta
felhasználásával végeztem. Összehasonlító mintaként átlagos minőségű, és az irodalomban már
részletesen jellemzett Jubilejnaja-50 (J-50) búza és Wibro rozs fajtákat használtam.
A minták Kiszombor termőhelyről származtak. Azon mintákon, amelyeken vizsgáltam a
termőhely hatását, ott a párhuzamos mintasort Szeged-Kecskéstelep termőhelyen is elvetették. Az
alkalmazott agrotechnika minden évben azonos volt. Az évjárathoz igazodó fungicid kezelések
biztosították az állományok megbízható egészségi állapotát. A szemfizikai, összetételi és
technológiai tulajdonságok vizsgálata a 2012-2017 évjáratokból származó mintákon történt.
A szemfizikai vizsgálatokhoz a teljes szemeket használtam. A fizikai-kémiai-,
makrokomponens-, szénhidrát- és fehérje vizsgálatokhoz, a viszkozitás méréshez és a mikro kenyér
sütéséhez a teljes szem őrleményt, a Mixolab méréshez és a próbacipó sütéshez fehérlisztet
állítottam elő.
Módszerek
A szemfizikai jellemzők vizsgálata
A hektolitersúly meghatározását MSZ EN ISO 7971-3:2009 szerint végeztem. AACC 5531.01. szerint vizsgáltam a szemkeménység, szemátmérő és ezerszemtömeg értékeket.
A beltartalmi összetétel meghatározása
A nyersfehérje tartalmat Dumas módszerrel (AACC 46-30.01), a nyerszsír tartalmat módosított
Soxhlet extrakcióval (AACC 30-25.01), a hamutartalmat gravimetriásan (AACC 08-01.01), a
nedvességtartalmat gyors szárításos módszerrel (AACC 44-19.01) mértem. Az oldható és összes
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élelmi rost tartalmat enzimes-gravimetriás módszerrel, AACC 32-05.01 alapján végeztem, a
keményítőtartalom meghatározása AACC 76-13.01 szerint történt Megazyme Total Dietary Fiber
enzim kit és Megazyme Total Starch Assay enzim kit (Megazyme International Ireland Ltd.,
Írország) felhasználásával. Az ásványi anyag összetételt nagytisztaságú salétromsavban történt
mikrohullámú roncsolás után ICP-OES módszerrel határoztam meg.
A szénhidrát jellemzők meghatározása
A keményítőt centrifugálás alapú elválasztással nyertem ki8. A keményítőszemcsék
morfológiáját vékony arany borítás után SEM használatával 520X, 990X és 5300X nagyítás mellett
vizsgáltam. A keményítő granulák méreteloszlását keményítő szuszpenzióból mértem lézer
diffrakciós módszerrel9. Az amilóz tartalom meghatározása SE-HPLC módszerrel történt10. Az
amilopektin lánchosszúság vizsgálatára FACE technikát alkalmaztam11. Az arabinoxilán tartalom
mérésére GC módszert használtam12. A β-glükán (AACC 32-23.01) meghatározás enzimesfotometriás módszerrel történt Megazyme β-Glucan Assay enzim kit (Megazyme International
Ireland Ltd., Írország) segítségével. 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). A szabad cukrok (glükóz, fruktóz, szacharóz) mennyiségét
HPLC módszerrel határoztam meg13.
A fehérje jellemzők vizsgálata
A nedves sikér mennyiségének meghatározása kézi sikérmosással történt (MSZ EN ISO
21415-1:2007). A gliadin és a glutenin frakciók elválasztására RP-HPLC-t használtam14.
A technológiai jellemzők meghatározása
Az esésszám mérése az MSZ EN ISO 3093:2009 szabvány szerint történt. Az esésszám mérést
blokkolt enzimműködés mellett is elvégeztem (10 mM AgNO3 oldatban). Az összetett
viszkozitásprofil meghatározására a Rapid Visco Analyzer (RVA) vizsgálatokat Standard 1 profil
szerint végeztem el (AACC 76-21.01). A lisztmintákból készült tészták komplex dagasztási és
viszkózus reológiai tulajdonságait Mixolabbal (Chopin, Franciaország) vizsgáltam. A méréseket a
Chopin+ protokoll alkalmazásával hajtottam végre (AACC 54-60.01). A kovászos végtermék
készítést, a próbacipó sütést az MSZ 6369-8:1988 szerint végeztem. A teljes őrleményekből 10 g-

8

Jaiswal, S., Chibbar, R. N. (2017). Amylopectin small chain glucans form structure fingerprint that determines botanical origin of
starch. Carbohydrate Polymers, 158, 112-123.
9 Asare, E. K., Jaiswal, S., Maley, J., Baga, M., Sammynaiken, R., Rossnagel, B. G., Chibbar, R. N. (2011). Barley grain constituents, starch
composition, and structure affect starch in vitro enzymatic hydrolysis. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59, 4743−4754.
10 Demeke, T., Hucl, P., Abdel-Aal, E., Baga, M., Chibbar, R. N. 1999. Biochemical characterization of the wheat waxy A protein and its effect on
starch properties. Cereal Chememistry, 76, 694−698.
11O’Shea, M., Samuel, M., Konik, C., Morell, M. (1998). Fluorophore assisted carbohydrate electrophoresis (FACE) of oligosaccharides: efficiency
of labelling and high-resolution separation. Carbohydrate Research, 307, 1−12.
12 Gebruers, K., Courtin, C. M., Delcour, J. A. (2009). Quantification of arabinoxylans and their degree of branching using gas chromatography. In:
Shewry P. R., Ward J. L. (Eds.) Healthgrain Methods, Analysis of Bioactive Components in Small Grain Cereals. AACC International. St. Paul,
Minnesota, USA. pp. 177-189.
13 Tihomirova, K., Dalecka, B., Mezule, L. (2016). Application of conventional HPLC RI technique for sugar analysis in hydrolysed hay. Agronomy
Research, 14, 5, 1713-1719.
14 Wieser, H., Antes, S., Seilmeier, W. (1998). Quantitative determination of gluten protein types in wheat flour by reversed-phase high-performance
liquid chromatography. Cereal Chemistry, 75, 5, 644-650.
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os mikro kenyereket sütöttem az ICC Standard No. 131 módosított adaptációja alapján 15. Az αamiláz aktivitást spektrofotometriásan határoztam meg Megazyme CERA-MPF kit (Megazyme
International Ireland Ltd., Írország) használatával, mely az AACC 22-02.01 szerint működik. Az
SRC analízist az AACC 56-11 szerint végeztem desztillált vízben, 50% szacharóz, 5% NaCO 3 és
5% tejsav oldatokban.
Az eredmények statisztikai értékelése
A mérési adatok statisztikai értékelése a STATISTICA 13 (StatSoft, USA) program
használatával történt. Az átlagok közötti eltérések vizsgálatára post hoc Tukey HSD tesztet
használtam. A vizsgált hatások értékelésére ANOVA-t alkalmaztam. A variancia homogenitását
Hartley-, Cohran-, és Bartlett teszttel ellenőriztem. A paraméterek közötti összefüggéseket
korrelációs analízis segítségével vizsgáltam. Az egyes tulajdonságok örökölhetőségére a
regressziós egyenes meredekségéből következtettem16. A számításokat minden esetben p < 0,05
és 0,01 szignifikancia szinteken végeztem el.

Eredmények és értékelés
Szemfizikai jellemzők
A vizsgált 155 genotípus szemfizikai jellemzőit az I. táblázat tartalmazza. A tritikálék a
hektolitertömeg, ezerszemtömeg és a szemátmérő jellemzők esetén általában az összehasonlító
búza és rozs fajta értékei között helyezkednek el. A szemkeménység jellemző esetén két genotípus
kivételével a búzánál és a rozsnál is alacsonyabb értékekkel jellemezhetők, így szinte az összes
vonalra a puha illetve az átmeneti szemstruktúra volt jellemző.
I.

táblázat Szemfizikai paraméterek a vizsgált tritikálékban, valamint a kontroll búzában és
rozs fajtákban (n=155 genotípus, 2 évjárat adatainak átlaga)
Hektolitertömeg Ezerszemtömeg
Szemátmérő
Szemkeménység
(kg/hl)
(g)
(mm)
(-)
Búza
80
50,1
2,80
70
Tritikálé
71-77
30,0-57,0
2,54-3,23
13-56
Rozs
71
35,8
2,09
45

Az ezerszemtömeg és szemátmérő paraméterek esetén mindkét évjáratban erős genotípusos
hatást figyeltem meg, míg a két további jellemző (hektolitertömeg, szemkeménység)
megnyilvánulásában a változatosság gyengébb volt, itt a genetikai háttér megújítása, szélesítése
indokolt lehet, különböző nemesítési célok kielégítésére. Az évjárat hatása minden jellemző esetén
szignifikánsnak bizonyult, ennek ellenére a vizsgált 155 genotípusból majdnem az összes legalább
egy vizsgált paraméterben stabilnak mutatkozott az évjáratokban, csaknem fele pedig több
paraméter esetén is. Utóbbi genotípusok jó szelekciós és keresztezési alapokat jelenthetnek a
Németh, R., Bánfalvi, Á., Csendes, A., Kemény, S., Tömösközi, S. (2018). Investigation of scale reduction in a laboratory bread-making
procedure: Comparative analysis and method development. Journal of Cereal Science, 79, 267-275.
16 Lush, J. L. (1940). Intra-sire correlations or regressions of offspring on dam as a method of estimating heritability of characteristics. Journal of
Animal Science, 1, 239-301.
15
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tritikálé környezeti hatásokkal szembeni ellenállóságának növelésére. A regressziós számítások
eredményeiből adódik, hogy a szemkeménység, valamint a szemátmérő és ezerszemtömeg
örökölhetősége a tritikáléban hasonló, megkönnyítve a szelekciót e tulajdonságokra.
Összetételi jellemzők
Makrokomponens összetétel
A szelektált tritikálé fajták és vonalak beltartalmi összetétele hasonlít a szülő nemzetségekhez,
a búza és a rozs közötti értékeket mutat (II. táblázat). A GK Idus fajtának kimagasló nyersfehérje,
nyerszsír és élelmi rost tartalma van, míg a GK Regének magas a nyerszsír és oldható élelmi rost
tartalma a többi vizsgált tritikáléhoz viszonyítva. A GK Szemes stabilan átlagos értékeket mutat az
összes vizsgált paraméterben. A törzsek közül a Tc2, Tc4 és Tc5 kiemelkedően teljesítettek. Így a
fajták beltartalmilag előnyösek a humán célú felhasználásra, a vonalak pedig jól alkalmazhatók a
további nemesítési programokban, hogy még előnyösebb táplálkozástani tulajdonságokkal
rendelkező genotípusokat hozzanak létre a nemesítők.
táblázat Makrokomponens összetétel (%) a vizsgált tritikálékban, valamint a kontroll
búza és rozs fajtákban (n=10 genotípus, 3 évjárat és 2 termőhely adatainak átlaga)
Nyersfehérje
Nyerszsír
Hamu
Keményítő
Élelmi rost
Búza
13,6
1,37
1,39
61,6
9,7
Tritikálé
8,6-16,3
0,86-1,98
1,42-2,10
57,0-66,7
7,5-13,7
Rozs
12,1
1,28
1,68
59,3
13,5
II.

A makrokomponensek a szignifikáns genotípusos hatás mellett a környezeti hatásoktól is kis
mértékben függnek. Szignifikáns termőhely hatás mutatható ki a nyersfehérje és a rost tartalom
alakulására is. Az évjárat hatása ezzel szemben minden mért paraméter esetén jelentős volt,
különösen erős hatást gyakorolt a nyersfehérje és a keménytő tartalom esetén. Továbbá számos
kölcsönhatás is kimutatható a vizsgált faktorok között, tehát a szelekció során ezen hatásokra is
figyelemmel kell lenni a nemesítőknek.
A szénhidrát összetétel jellemzése
Keményítő tulajdonságok
A tritikálé keményítő szemcsékre a bimodális méreteloszlás volt jellemző, a nagyméretű
granulák aránya (70,5-81,9%) magasabb volt a kontroll búzához és rozshoz viszonyítva is. Az
amilóz tartalom a tritikálé keményítőkben 23,9 és 34,5% között változott a különböző
genotípusokban. Az átlagos amilóz koncentráció a rozshoz (28,9%) hasonló volt, és szignifikánsan
alacsonyabb, mint a búzában (32,5%) mért érték. Az amilopektin lánchossz eloszlás a búza és a
rozs átmeneteként jellemezhető a tritikálé esetén, néhány tritikálé genotípus (Tc1, Tc2, GK Rege)
a búzához, mások (Tc5 és GK Idus) láncossz eloszlása a rozshoz hasonló. Mind a tritikáléra, mind
az összehasonlító mintákra jellemző volt, hogy az amilopektin láncok jelentős hányada (~70%) a
6 és 36 glükóz egység közötti régióban található. A tritikálé genotípusok in vitro enzimes
keményítő hidrolízis paraméterei teljes őrleményben inkább az összehasonlító búzával, míg az
7
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izolált keményítőben a rozzsal mutattak hasonlóságot, de mindkét formában a legtöbb genotípus
(kivéve GK Rege, Tc1) gyors, intenzív lebontással jellemezhető. Az összefüggés vizsgálatok
alapján az 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 a keményítő és rostarány mellett elsősorban mátrixhatásokra, más összetevők jelenlétére
vezethető vissza.
Élelmi rostok jellemzése
A vizsgált tritikálé genotípusokban az oldható rostok mennyisége 0,62 és 2,83% között
változott. 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.

Rezisztens keményítő

β-glükán

Wibro rozs

J-50 búza

GK Idus

GK Rege

Tc7

Tc6

Tc5

Tc4

TOTAX

GK Szemes

WEAX

Tc3

Tc2

Tc1

%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Egyéb

1. ábra WEAX (vízoldható arabinoxilán), TOTAX (összes arabinoxilán), rezisztens
keményítő, β-glükán és egyéb élelmi rost komponensek aránya a tritikálékban, és a
kontroll búza és rozs fajtákban
A rostösszetételt a 1. ábra szemlélteti. Az összes arabinoxilán tartalom erős változatosságot
mutatott a tritikálé genotípusokban, 4,06 és 7,40% között változott. Ez az érték szignifikánsan
magasabb a búza kontrollhoz (4,14%) viszonyítva, néhány genotípusban (Tc4, Tc5, Tc7 vonalak
és GK Rege fajta) az összehasonlító rozs értékénél (6,02%) is magasabbnak bizonyult. Kevesebb
mint 10%-a az összes arabinoxilán tartalomnak vízoldható, mennyisége 0,21-0,44% tartományban
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változott. A β-glükán koncentráció 0,75 és 1,17% közötti értékeket mutatott a tritikálékban. A
rezisztens keményítő 1,9-5,9%-ban volt jelen, hasonlóan a rozs értékéhez, kivéve a Tc3 és Tc7
vonalakat, melyek magasabb értékeket vettek fel, mint a többi tritikálé. Az oldható élelmi rostok
és a rostalkotó AX mennyisége tekintetében a tritikálé inkább a táplálkozástanilag kedvezőbb
tulajdonságokat mutató rozshoz áll közelebb. Így elmondható, hogy a búzához viszonyítva
felhasználása előnyös lehet. Továbbá e két tulajdonság lehet az, melyet a nemesítés során is
érdemes lehet jobban kihasználni, a szelekciós szempontok közé bevenni, akár nemesítési
programot kialakítani az arányok megőrzésére, illetve további növelésére.
Egyszerű cukrok
Az összes egyszerű cukor tartalom 3,92 és 5,51% között változott. A tritikálé mintákban a rozs
kontrollhoz (4,30%) hasonlóan magasabb cukor koncentrációkat mértem, szignifikánsabban
magasabb értékeket, mint a búza kontrollban (2,84%). Ez a végtermék előállítás során, a
fermentációs folyamatok intenzitására lehet hatással. A GK Idus és GK Rege fajták mutatták a
legmagasabb értékeket. A glükóz volt a legjelentősebb cukor komponens mindhárom fajban, a
szacharóz és a fruktóz kisebb arányban voltak jelen a tritikálé cukorban.
A fehérjék jellemzése
A nedves sikér mennyisége a vizsgált tritikálé genotípusokban 14,1-25,7% között változott.
Ahogy az várható volt, ezek az értékek alacsonyabbak a kontroll búza (32,0%), illetve általában a
sütőipari minőségű búzák elvárt sikértartalmánál is. A rozs kontrollnál értelemszerűen más a
helyzet, hiszen a búza sikértartalom meghatározás módszertanával mennyiségét meghatározni nem
lehetett. Az általam vizsgált összes tritikálé genotípus esetén ki lehetett a sikért mosni. Ebből arra
következtetek, hogy a búza sikérfehérje szintézis meghatározó ezen tritikálé vonalakban és
fajtákban, de mivel a búza és a rozs tulajdonságai eltérő mértékben jelennek meg, ez különbségeket
okoz az egyes genotípusokban. A búzára kidolgozott módszertan alapján mért fehérjefrakciók
azonosítása során azt tapasztaltam, hogy a tritikálé fehérjeösszetétele mind a gliadinok, mind a
gluteninek esetén sok tekintetben hasonlít a búza mintázathoz. A tritikálé fajták közül a GK
Szemes, míg a vonalak közül a Tc1, Tc3 és Tc6 mutatták a legnagyobb hasonlóságot a búza
kontrollban megfigyelt arányokkal.
Ásványi anyag összetétel
Az ásványi anyagok közül hat makroelemet (Ca, Mg, K, Na, P, S) és négy mikroelemet (Mn,
Cu, Zn, Fe) vizsgáltam (III. táblázat), a genotípusos hatás minden vizsgált elem esetén szignifikáns
volt. A varianciaanalízis a vártaknak megfelelően megerősítette a szignifikáns termőhely hatást
minden elem esetén, kivéve a Na. Az évjárat önmagában szintén szignifikáns volt, kivéve a K
esetén. Az erős környezeti 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.
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III.
táblázat A vizsgált makro- és mikroelemek értékei (mg/kg) a vizsgált tritikáléban,
valamint a kontroll búzában és rozsban (n=10 genotípus, 3 évjárat és 2 termőhely adatainak
átlaga)
Ca
Mg
K
Na
P
S
Mn
Cu
Zn
Fe
Búza
303
858
3205
13
2363 1079 28,6
4,0
29,7
17,2
263- 1018- 3705- 11,0- 2160- 935- 21,7- 4,4- 15,4- 23,7Tritikálé
399
1285 4995 19,0 3465 1275 35,5
7,8
30,5
38,1
Rozs
322
1033 4340 10,5 2848 1145 23,2
5,1
30,3
21,4
Technológiai jellemzők
Az oldószerkötő képesség (SRC) vizsgálata
A vizsgált teljes őrlemények SRC értékei a következő értékeket mutatták: a vízkötő képesség
73,5% és 83,4% között változott, a tejsavas SRC értékei 79,5-87,1% között voltak, a NaCO3 kötés
mértéke 94,1 és 108,0% között változott, a szacharózos SRC esetén az értékek 109,9-125,2%
között változtak. Az oldószerkötő kapacitás számszerű eredményeit pókhálódiagramban ábrázolva
megkaptam az úgynevezett SRC profilokat (2. ábra). Ezek alapján a tritikálé minták többsége
inkább a búzához hasonló profillal jellemezhető a vizes, NaCO 3-os és szacharózos SRC értékek
tekintetében. 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.
VSRC %
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%
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2. 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)

Az összefüggés vizsgálatok alapján a tejsavas SRC módszer alkalmasnak mutatkozik arra,
hogy e gyors vizsgálattal közvetett módon következtetni lehessen a sütőipari végtermékek egyes
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tulajdonságaira (kenyér tömeg és térfogat). 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.
A viszkózus tulajdonságok jellemzése
A vizsgált tritikálékban az esésszám értékek 62 s és 164 s tartományban változtak. Ezek az
esésszám értékek alacsonyabbak a búza és a rozs kontrollban mért, illetve más, tritikáléra
vonatkozó irodalmi adatoknál is. 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 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. Megmértem 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. 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.
A gyors viszkozianalizátoros (RVA) mérés részben megerősítette az esésszám mérés során
tapasztaltakat. A tritikálé minták RVA görbéi 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 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) kapcsolatát kimutattam a mért paraméterekkel. Továbbá a
megismert intenzív keményítő hidrolízis profillal magyarázható a tritikálé viszkozitás jellemzőinek
alakulása.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a hagyományos mérési módszerek eredményei mögött
összetett jelenség áll. 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.
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A Mixolab mérés eredményei
A Mixolabos mérés a tészta dagasztásos és viszkozitás mérési műveletének kombinációját
tartalmazza. A tritikálé görbék lefutásából jól látszik, hogy az egyes genotípusok jól elkülöníthetők
(3. ábra). A dagasztási tulajdonságokban nincsenek jelentős eltérések a vizsgált tritikálé fajták
között, azok a búzától elmaradnak, de a rozshoz képest elfogadhatónak bizonyultak, a gyors
tésztakialakulás után a stabilitás csak 2-3 percig áll fenn, ezután a tészta ellágyul. A görbe második
felében, a viszkozitási tulajdonságokban jelentősebb eltéréseket tapasztaltam, mely összhangban
volt az RVA mérés során megfigyelt csökkent gélesedési jellemzőkkel. Hőközlés hatására a
tritikálék kezdetben a rozshoz hasonlóan reagálnak, a kialakult fehérjehálózat által meghatározott
viszkoelasztikus jelleg megszűnik és mindinkább a csirizesedő keményítő viszkózus
tulajdonságainak hatása érvényesül, a vizsgált három tritikálé fajtában jelentősebb az ellágyulás
mértéke, mint az összehasonlító búza és rozsmintákban. A hőntartás hatására bekövetkező
keményítő degradáció is jellemzően alacsony értéket mutat a tritikálékban. Ez kisebb mértékű
retrogradációra, nagyobb szerkezeti stabilitásra utal. A termékre vonatkoztatva mindez kevésbé
morzsalékos, stabil szerkezetet jelenthet, így a vizsgált tritikálék felhasználásával készült termékek
élvezeti értéke is kedvezőbb lehet a kontrollokhoz képest. 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 tulajdonság
áll.
3,5

fűtés kezdete

J-50 búza

Forgatónyomaték (Nm)

3
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Wibro rozs
2
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3. ábra A vizsgált három tritikálé fajta, valamint a kontroll búza és rozs fajták Mixolab görbéi

12

Langó Bernadett – Tézisfüzet

2019

Végtermék tulajdonságok, sütési tesztek vizsgálati eredményei
A teljes őrleményből készült mikro tritikálé kenyerek tulajdonságai a búza és a rozs kontrollok
által mutatott tulajdonságok között vannak, a búza kontrollhoz hasonló nagyobb térfogattal és
kisebb tömeggel jellemezhetők. A tritikálé kenyerek pórus tulajdonságai is az összehasonlító búza
és a rozs között voltak. A Tc4 és Tc5 vonalak, valamint a GK Rege és a GK Szemes tritikálé fajta
mutatta a legnagyobb hasonlóságot a búza kontroll kenyérrel. Elmondható azonban, hogy a teljes
őrleményből készült tritikálé termékeknél a különbség a búzától és a rozstól kevésbé volt
kimutatható. A statisztikai eredmények alapján a rostok jelenléte, ezáltal az összetétel módosulása
csökkenti a fehérjék és keményítő által ismert módon befolyásolt tulajdonságok közötti
különbséget.
A fehér őrlemények szabad vetésű próbacipói esetén a tritikálé cipótérfogatok a rozs és a búza
térfogat értékei között voltak. A cipók tömege nem különbözött szignifikánsan a kontrolloktól. A
tritikálé cipókra csak kismértékben jellemző, hogy a rozshoz hasonlóan kevésbé tartja meg az
alakját, elterül. A fehér próbacipók esetén már jobban érzékelhető volt a három tritikálé fajta, illetve
a kontroll termékek közötti különbség. A GK Rege és GK Szemes cipók hasonlóak voltak
egymáshoz és a búza összehasonlító cipóhoz. 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 a sikérfehérjék megismert
kedvezőbb arányának tulajdonítható, mivel a fehér lisztben ezen fehérjék szerepe lényegesen
meghatározóbb, mint teljes őrleményeknél. 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 a teljes őrleményből készült kenyérben
nem tudtam hasonló összefüggést kimutatni.

Tézisek
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)
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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 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)

Alkalmazási lehetőségek
Mivel tritikálé esetén a humán célra történő felhasználhatóság szempontjaival ilyen átfogó
értékelés nincs, így a dolgozat eredményei jó alapot biztosítanak a tritikálé átfogó minősítési
rendszerének kialakítására. Az eredmények értékes információkkal szolgálnak a tritikálé
táplálkozástani tulajdonságairól illetve a növényben tapasztalható technológiai minőség fehérje és
szénhidrát hátteréről, a genetikai jellemzőkről, illetve azok genotípustól és környezettől függő
változékonyságáról. Ezen eredmények hozzásegítik az ipart a felhasználhatóság paramétereinek
pontosabb definiálásához, ezáltal segítenek a növény élelmiszeripari felhasználási lehetőségeinek
kialakításában, bővítésében. Az eredmények iránymutatóak lehetnek a minőség további javítására
a nemesítés során. A jövőben új, táplálkozástanilag előnyösebb, illetve kedvezőbb technológiai
jellemzőkkel rendelkező fajták hozhatók létre, melyek segíthetnek megőrizni a magyar fajták
pozícióját a vetőmag piacon.
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