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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

 

A második világháborút követően a búzanemesítők legfontosabb célja a termőképesség 

növelése volt. A globalizáció és a klímaváltozás, valamint a megjelenő új patogén vírusoknak 

és gombáknak köszönhetően a biotikus és az abiotikus stressz rezisztencia növelése is 

nemesítési céllá vált. A 70-80-as években a sütőipari minőség javítása került előtérbe a 

termőképesség növelése helyett, míg az elmúlt 10-15 évben, az ezredforduló környékén az 

egészséges táplálkozás előtérbe kerülésével, és a gabonakémiai ismeretek bővülésével a 

nemesítők figyelme az egészségesebb gabonafélék előállítása felé fordult.  

A búzában több pozitív egészségügyi hatással bíró beltartalmi komponens is található. 

Ezek közül az antioxidánsok rendkívül érzékenyek a feldolgozóipari folyamatokra 

(hőmérséklet, nyomás, fény, stb), a mikroelem összetételt pedig nagymértékben befolyásolják 

olyan tényezők is, mint a talaj mikroelem tartalma, vagy a növény mikroelem felvevő 

képessége. A legkevésbé érzékeny összetevőknekknek a rostanyagok tekinthetők. Nagy 

biztonsággal várható, hogy ezek a komponensek megőrzik biológiai hatásukat a feldolgozás 

után is. Ezért ezen komponensek felhasználása reális célkitűzésnek tekinthető nemesítési 

programokban. 

A búza fő rostalkotó összetevője az arabinoxilán, ami legnagyobb mennyiségben a 

búzaszem külső rétegeiben található, de az endosperm is tartalmazza ezeket. Mivel a búzaszem 

külső rétegei az őrlés során a korpa frakcióba kerülnek, így a fehér liszt kevésbé gazdag rostban, 

mint a teljes kiőrlésű liszt. Az is elmondható, hogy ennek ellenére a fogyasztók többsége a fehér 

lisztből készült pékárukat részesítik előnyben. Célul tűztük ki ezért olyan búza genotípus 

nemesítését, melynek a lisztje rostban gazdagabb genetikai adottsága révén. 

Korábbi vizsgálatokkal megállapították, hogy a rostanyagtartalom alapvetően 

genetikailag meghatározott tulajdonság, de a környezeti hatás nem hagyható figyelmen kívül, 

különösen, ha genetikai markerek nem állnak rendelkezésre, csupán biokémiai/beltartalmi 

mérésekre van lehetőségünk. Ezeket a mennyiségi tulajdonságokat ugyanis a környezeti 

tényezők jelentős mértékben befolyásolhatják. Célunk ezért a környezeti tényezők hatásának 

értékelése majd az eredményeink valamennyi tényezőt figyelembe vevő komplex elemzése. 

A környezeti hatásoktól független eredmények és a hatékonyabb szelekció elérése és 

kivitelezése érdekében további célunk molekuláris markerek azonosítása, 

melyhez egy búza hasadó populáció beltartalmi tulajdonságai, terméskomponensei és a 

genetikai háttere között fennálló összefüggéseket vizsgáltuk. 
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Kutatásunk fő célkitűzése tehát a búza egészséggel kapcsolatos tulajdonságainak javítása 

nemesítéssel (különös tekintettel a rostanyagtartalomra), a rostanyagtartalmat befolyásoló 

tényezők vizsgálata, valamint a rostanyagtartalommal összefüggő markerek azonosítása. Ezek 

elérése érdekében a következő célokat tűztük magunk elé: 

1. Nagy rostanyagtartalmú (arabinoxilán) búza törzsek előállítása és jellemzése 

2. Az arabinoxilán tartalom örökölhetőségének, környezeti befolyásoltságának valamint 

stabilitásának vizsgálata 

3. Az arabinoxilán tartalom stabilitásának vizsgálata búza populációkban és 

fajtakeverékekben 

4. A rostanyagtartalommal összefüggő QTL-ek azonosítása az Mv Toborzó/Tommi 

populáció felhasználásával, molekuláris markerek fejlesztése céljából 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

  

2.1.  A búzaszem felépítése 

Az őszi búza (Triticum aestivum) a perjevirágúak rendjébe és a pázsitfűfélék családjába 

tartozó élelmezési célra termesztett haszonnövény.  

Ha a szemtermést kívülről befelé haladva vizsgáljuk, a főbb részek a következő 

sorrendben találhatók. A szem külső része a két rétegből álló terméshéj (pericarpium). A külső 

perikarpium a vékony falú sejtekből (thin-walled cells), a hipodermisből, és a külső 

epidermisből (más néven epikarpiumból) áll. Az alatta található endokarpium haránt irányú és 

hosszirányú sejtekből áll (Fincher és Stone, 1986; Pomeranz, 1988). A magot kívül borító 

maghéj (testa) két rétegből áll, amelyből a belső réteget a benne levő festékanyagok miatt 

pigment-rétegnek is nevezik. A szemtermés legnagyobb részét a táplálószövet (endosperm) tölti 

ki, amelyhez kívülről szorosan kapcsolódik még a külső magfehérje szövet (perispermium), 

ahol a sejtfalak az ún. hialin-réteget alkotják. A táplálószövet két fő részre osztható: az aleuron-

rétegre és a lisztes-testre (keményítőben gazdag endosperm). Az aleuron-réteg a táplálószövet 

külső felületét borítja és szorosan simul a hialin-réteghez. Finom szemcséjű, vízben oldódó 

fehérjéket és zsírokat tartalmaz, amelyek őrléskor a héjrészekkel, valamint a csírával együtt 

nagyobbrészt a korpába kerülnek. A táplálószövet legnagyobb részét kitöltő lisztes-testet 

felépítő sejtek legfontosabb alkotórészei a fehérjék és a keményítőszemcsék. A fehérjék 

összetétele és a keményítőszemcsék nagysága az egyes gabonafélékre jellemzően eltérő. A 

szemtermés biológiailag legfontosabb része a csíra (embrió), amely rendszerint kissé ferdén a 

szem alsó és hátsó részén helyezkedik el, alakja és állása faj- és fajtatulajdonság. A csírát a 

táplálószövettől a pajzsocska (scutellum) választja el. A csíra részei: a gyököcske (radicula) és 

a rügyecske (plumula) (1. ábra) (anubis.kee.hu/mzg/gabonak.htm). 
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1. ábra: A búzaszem felépítése (Surget és Barron, 2005, van der Kamp 2009) 

 

2.2. A búzaszem kémiai összetétele és annak variabilitása 

 Az érett búzaszem fő alkotóelemeinek három csoportját különböztetjük meg, ezek a 

keményítő, a fehérjék, és a sejtfalat alkotó poliszacharidok, melyek együttesen kb 90%-át 

alkotják a búzaszem száraz tömegének. Ezen kívül az érett búzaszemekben kisebb 

mennyiségben jelen levő alkotóelemeket is találunk, lipideket, terpenoidokat, fenolokat, 

ásványi anyagokat, valamint vitaminokat. Ezek a komponensek eltérő mennyiségben fordulnak 

elő az egyes szövettípusokban. Például a keményítőben gazdag endospermben, amit fehér 

lisztként nyerünk az őrlés során, kb 80% keményítő és 10% fehérje található, továbbá kis 

mennyiségben sejtfalat alkotó poliszacharidokat, ásványi anyagokat, és fitokemikáliákat is 

tartalmaz. Ezzel szemben a tiszta korpa, ami az aleuron rétegből, és a mag külső rétegeiből, 

valamint az embrióból áll, keményítőt nem tartalmaz, viszont gazdag a kisebb mennyiségben 

megtalálható, táplálkozási és egészségügyi szempontból előnyös alkotóelemekben. 

 

2.2.1. Keményítő és fehérjék 

A búza őrlésének eredményeként kapott fehérliszt 70-80% keményítőt, 10-15% fehérjét, 

és 1-2% lipidet tartalmaz. A keményítő az endospermben található fő tartalék tápanyag 

(raktározó összetevő a búzaszemben).  

Az endosperm száraz anyag tartalmának kb 80%-át alkotja. Két polimer, az amilóz és 

az amilopektin 1:3 arányú keverékéből áll. Az amilóz glükóz egységekből áll, melyek α-1,4 

kötésekkel kapcsolódnak egymáshoz. Az amilóz lineáris láncán ugyanakkor α-1,6 kötésekkel 
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láncelágazások jönnek létre, így alakul ki a nagy polimerizáltsági fokú erősen elágazó 

óriásmolekula, az amilopektin. Az amilóz/amilopektin  aránytól függően megkülönböztetünk 

extrém alacsony (waxy) vagy extrém nagy amilóz tartalmú vonalakat. A keményítő a búza 

endospermben szemcsék formájában raktározódik. Méretük alapján a keményítőszemcsék 

három (A, B, és C) csoportba bonthatók. A legkisebb, 5 μm alatti átmérőjű szemcsék a C 

csoportba tartoznak, míg a nagyobb gömbölyded szemcsék a B csoportot alkotják (maximális 

átmérőjük a C-típus triplája lehet). A legnagyobb, 15-30 μm átmérőjű, lencse-szerű szemcsék 

a harmadik, A csoportba tartoznak (Goesaert, 2005; Khan, 2016). A búzaszem keménysége a 

keményítő minőségének egyik fontos meghatározója, mivel meghatározza a keményítő sérülés 

mértékét őrlés során. Több vizet kötnek meg a sérült keményítőszemcsék, ezért a keményszemű 

fajták kenyérkészítésre alkalmasabbak. 

A lisztben nagy mennyiségben jelen lévő másik összetevő a fehérje. A fehérjéket 

többféleképpen csoportosítjuk, például összetétel, funkció, szerkezet, és oldhatóság alapján is. 

Funkciójuk szerint lehetnek szerkezeti-, és tartalék fehérjék (prolaminok), valamint inhibítorok 

és enzimek. Az enzimek a csíranövény megfelelő fejlődéhez és a biológiai védelemhez 

elengedhetetlenek (α-, és ß-amilázok, peptidázok, lipázok, stb) (Henry et al., 2016). A 

különböző oldhatóság alapján a fehérjéket az Osborne-féle frakcionálással négy csoportba 

oszthatjuk (Osborne, 1907, 1924) Ezek az albuminok, a globulinok, a prolaminok, és a 

gluteninek csoportja. Ezt a csoportosítási módot később továbbfejlesztették, mivel számos 

glutenin fehérjéről kiderült, hogy szerkezetük a prolaminokhoz hasonló, de alkoholban nem 

oldható, diszulfid-hidakkal stabilizált nagy molekulatömegű polimereket képeznek (Shewry és 

Tatham, 1990). A búza sikérfehérjéi (kb. 50 komponens) többségében alkoholban oldható 

tartalékfehérjék, ezeket hívjuk ma prolaminoknak. Mind a gliadinok, mind a glutenin fehérje 

alegységek prolaminok, mivel alkohol-víz (70% etanol, 50% i-propanol) elegyben oldódnak 

természetes állapotukban, vagy a molekulákat összekötő diszulfid-hidak redukálását követően. 

Lisztben a prolaminok mellett kisebb mennyiségben megtalálhatók a víz- és só oldható albumin 

és globulin fehérjék is. 

A legtöbb gabonaféle prolaminjai tartalmaznak kénben szegény és kénben gazdag 

fehérjéket. A búza kénben szegény prolaminjai az ω-gliadinok, melyek kb. 10%-át képezik az 

összes prolamin frakciónak.  

A kénben gazdag tartalékfehérjék kb. 80-át alkotják az összes prolamin frakciónak. 

Molekulatömegük 36 és 44 kDa között változik, szerkezetbeli különbségeik alapján három csoportba 

sorolhatóak: γ-gliadinok, α-gliadinok és aggregált, S-ben gazdag prolaminok (kis molekulatömegű 

(LMW) glutenin alegységek) (Shewry és Tatham 1999). A γ-gliadinok legtöbbje monomer, 
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molekuláikat 4 belső diszulfid-híd stabilizálja. Az α-gliadinok szintén monomerek, melyek a γ-

gliadinokhoz hasonló másodlagos szerkezeti elemekkel rendelkeznek, de a molekulák szerkezete sokkal 

kompaktabb (Popineau és Pineau, 1988). Az aggregált, S-ben gazdag prolaminok polimer molekulák, 

melyeket intra- és intermolekuláris diszulfid hidak stabilizálnak. A búza endospermium nagy 

molekulatömegű prolaminfrakciója, a HMW-glutenin alegységek szintén csak polimer formában 

találhatóak meg a búzaszemben. Kenyérbúzában általában 3-5 fehérjealegységből felépülő polimerek 

találhatóak, melyek stabilitását intra- és interspecifikus S-S hidak biztosítják (Lawrence és Sheperd, 

1980). A fehérjealegységek molekulatömege 67-88 kDa között változik. 

Napjainkban számos előrelépés történt a búza fehérjetartalmának megismerése 

érdekében. Juhász és munkatársai (2018) a búza minőségét elsődlegesen meghatározó tartalék 

fehérjék és rokon fehérjecsaládjaik azonosítását is elvégezte a búza teljes genomját feltérképező 

projekt keretében. 

A búza fehérjetartalma jóval nagyobb variabilitást mutat, mint a keményítőtartalom. A 

Világ Búza Gyűjteményéből (World Wheat Collection) származó 212600 vonal 

fehérjetartalmának összehasonlítása során azt kapták, hogy 7 és 22% között változott a 

szárazanyagra vonatkoztatott fehérjetartalom (Vogel és mtsai, 1976). Davis és munkatársai 

(1981) tanulmányai szerint a fehérjetartalom értéke 8,3 és 19,3% között változik, és 13,85 ± 

0,16 % átlagos értéket vesz fel. Shewry és munkatársai (2013) 150 azonos termőhelyen 

termesztett búza fajtát hasonlítottak össze a HEALTHGRAIN program keretében zajló 

diverzitás vizsgálat során. A vizsgált szemek fehérjetartalma ebben a vizsgálatban 12,9 és 

19,9% között változott őrleményben, míg 10,3 és 19,0% között változott lisztben (Rakszegi és 

mtsai, 2008). Ugyanezen mintasorban a szárazsikér tartalom 24,3 és 61,2% között változott, 

míg a Zeleny szedimentáció (a búzaliszt tejsavas közegben megduzzadt szuszpenziójának 

ülepedést követően mért üledék magassága a mérőcsőben (ml)) 13,5 és 50,0 ml közötti 

értékeket vett fel.  

A fehérjék közül a búza és a búzából készült pékáruk minőségét (főleg fehér lisztek 

esetén) elsősorban a búza sikérfehérjéi határozzák meg. A sikérfehérje mennyisége a búzaszem 

teljes fehérjetartalmának több mint a felét teszi ki, és az aránya nő a teljes fehérjetartalom 

növekedésével (Shewry, 2011).  

Gélelektroforézissel általában 30-50 fehérjét tudnak megkülönböztetni a búzaszemben, mely 

alapján a sikérfehérje alegységek mintázatában nagymértékű polimorfizmus figyelhető meg a 

búza genotípusokat összehasonlítva. Eltérő lehet az alkotó fehérjék száma, mennyiségi aránya, 

és olyan tulajdonságaik, mint a molekulatömegük, töltésük (különösen kis pH-n), és 

izoelektromos pontjuk. (Shewry és mtsai, 2003; Shewry és mtsai, 2009). 
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2.2.2. Sejtfalat alkotó poliszacharidok 

Az emberi táplálkozásban az egyik fő élelmi rost-forrás a búza, mely 7,7-11,4 % (sz.a.) 

NSP-t (nem keményítő jellegű poliszacharidok) tartalmaz, míg teljes élelmirostanyag-tartalma 

9,6 és 14,4% között változik (fruktán nélkül) (Gebruers és mtsai, 2010). Egy korábbi tanulmány 

szerint a frukto-oligoszacharidokat és a fruktánt is magába foglaló teljes élelmirost-tartalom 

őszi búza mintákban átlagosan 13,4% volt, a szélsőértékek pedig 11,5 és 15,5% között alakultak 

(Andersson és mtsai, 2013).  

Jelentős variabilitást találtak a korpa és a liszt NSP tartalmában is. Lisztben a fő NSP 

alkotók a sejtfalat alkotó poliszacharidok. Ezek a száraz tömeg 2-3%-át alkotják, fő 

komponenseik az arabinoxilán (kb 70%) és az (1→3,1→4)-β-D-glükán (β-glükán) (kb 20%), 

ezen túl kis mennyiségű cellulózt ((1→4)-β-Dglükán) (kb 2%) és glükomannánt (kb 7%) is 

tartalmaznak (Mares and Stone, 1973). 

Az őrlés során keletkező korpa frakció szöveti rétegek keverékét tartalmazza, mely 

rétegekben a sejtfalat alkotó poliszacharidok mind összetételben mind szerkezetben 

különböznek. Az aleuron rétegnek vastag sejtfala van, kb 35-40%-át teszi ki az aleuron réteg 

tartalmának, de összetételében hasonló az endosperm sejtjeinek sejtfalához, mivel mindkettő 

29% glükánt, 65% arabinoxilánt, és csak 2% cellulózt és glükomannánt tartalmaz (Bacic és 

Stone, 1981). A búzaszemet számos szöveti réteg veszi körbe, melyeket együttesen maghéjnak 

is nevezünk.  A maghéj kb 45-50% sejtfal alkotót tartalmaz (Barron et al., 2007), melynek fő 

eleme a perikarpium sejtfal összetételében a búza növény szárának poliszacharid összetételére 

hasonlít, mely kb 30% cellulózt, 60% arabinoxilánt, és 12% lignint tartalmaz (Stone és Morell, 

2009).  

Keveset lehet tudni a búza embrió (csíra) sejtfalat alkotó poliszacharidjainak 

összetételéről és tartalmáról. Egy tanulmány (Barron et al, 2007) eredményei azt mutatják, hogy 

a pajzsocska, valamint a gyököcske és a rügyecske együtt 12-25%-ban tartalmaz neutrális 

szénhidrátokat, míg az arabinóz és xilóz (feltételezhetően arabinoxilánból származnak) aránya 

kb 65%. 

A búza fruktán tartalma 0,84 és 1,85% (sz. a.) között változott (átlag 1,28%) 129 őszi 

búza teljes örlemény mintájában, míg a liszt fruktán tartalma 0,6 és 1,2 % (sz.a.) között változott 

(Andersson és mtsai 2013). A fruktánok nagy része a korpában koncentrálódott, ennek 2/3-nyi 

mennyisége a liszt frakcióban volt (Haska és mtsai, 2008).  
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2.2.2.1. Arabinoxilánok 

A nem keményítő jellegű poliszacharidok egyik csoportját a pentozánok alkotják. Ezek 

egyes gabonákban előforduló poliszacharidok, amelyek D-xilóz, L-arabinóz és kis 

mennyiségben glükóz egységekből állnak, melyek jellemzően 2-3 típusú glükozidos kötésekkel 

kapcsolódnak egymáshoz. A pentozánok fő komponensei az arabinoxilánok, melyek mellett kis 

mennyiségű arabinogalaktán peptidet is tartalmaznak. Az arabinoxilánok  megtalálhatóak a 

legtöbb kalászos gabonában. Legnagyobb mennyiségben a rozsban találhatóak, ezt követi a 

búza, az árpa, a zab, a rizs, és a cirok. Étkezési szokásaink miatt az arabinoxilánok a fő élelmi 

rost forrás. 

Az arabinoxilán molekulák gerincét β-D-xilopiranozil csoportokból álló lánc alkotja, 

melyek egymáshoz (1,4) glikozidos kötéssel kapcsolódnak. A lánc néhány xilopiranozil 

csoportjához α-L-arabinofuranozil csoport kapcsolódik O-2, O-3, és/vagy mindkét (O-2,3) 

helyzetben. Az arabinofuranozil csoportok többsége monomer szubsztituensként van jelen, míg 

egy kis részük esetében két vagy több csoport 1,2, 1,3, és 1,5 kötési helyzetekben kapcsolódva 

oligomer oldalláncot alkot. A glükurono-arabinoxilánokban található arabinóz és glükuronsav 

mennyisége a következő két véglet között változhat: vagy szinte az összes β-D-xilopiranozil 

csoport szubsztituált, vagy több mint 90%-a nem szubsztituált (Izydorczyk és mtsai, 2005). 

Számos kalászos magjában fellelhető arabinoxilán molekulához nem kapcsolódik glükuronsav 

csoport. 

 
2. ábra: Arabinoxilán molekula szerkezete (Sinha és mtsai, 2011) 

 

Az arabinoxilánok oldhatóságuk alapján feloszthatók vízoldható (WE-AX – water-extractable), 

és nem vízoldható (WU-AX – water-unextractable) arabinoxilánokra. Az arabinoxilán 

molekula fő lánca xilopiranóz molekulákból épül fel. A xilopiranóz molekulákat helyenként 

arabinofuranóz molekulák helyettesítik (2-es és/vagy 3-as pozícióban), melyek szintén 

ötszénatomos monoszacharid molekulák. Az arabinóz és a xilóz (A/X) molekulák mennyiségi 



16 

 

aránya a vízoldható arabinoxilánok esetében 0,5-0,6, míg a vízben nem oldható arabinoxilán 

molekulák esetén 0,3 és 1,1 között változik (Saulnier et al 2007). Amennyiben az arabinóz 

nagyobb arányban található a molekulában akkor az oldhatósága nagyobb lesz. Az 

arabinofuranóz 5. pozíciójához észterezett molekulák kapcsolódhatnak (mint pl. ferulasav, 

kumarik sav) melyek keresztkötéseket tudnak létrehozni az arabinózon keresztül a többi 

xilopiranóz lánccal. Amennyiben a keresztkötések száma nő, hiába lesz nagyobb az arabinóz 

aránya, az oldhatóság mégis csökkeni fog. A keresztkötések számának növekedése mellett a 

xilóz lánc hosszának a növekedése is csökkenteni fogja az oldhatóságot. Az arabinoxilán 

molekulák oldhatóságának kérdése tehát rendkívül komplex, hisz alapvetően függ a molekula 

összetételétől és szerkezetétől, mely ráadásul frakciónként eltérő lehet. 

150 fajtából származó korpa- és lisztminták arabinoxilán tartalmát vizsgálva (Ward és 

mtsai, 2008; Shewry és mtsai, 2013) azt találták, hogy a vízoldható-arabinoxilán tartalom 

rendkívül széles tartományban változik, 4,79-szeres különbséget találtak a liszt mintákban, és 

2,89-szereset a korpa minták között. 

 

2.2.2.2. β-glükánok 

 Gabonákban a másik fontos nem keményítő jellegű poliszacharid β-glükán. A 

búzaszemben az (1→3,1→4)-β-D-glükánok alkotják az endosperm sejtfalának 20%-át (w/w), 

az aleuron rétegnek pedig 29%-át (w/w) (Bacic és Stone 1981a,b). Árpában és zabban található 

meg azonban nagyobb mennyiségben ez a sejtfalat alkotó poliszacharid. 

Az (1→3,1→4)-β-D-glükánok egyenes, nem elágazó láncú polimerek, melyekben a β-

D-glükopiranozil csoportok (1→3) és (1→4) helyzetben csatlakoznak egymáshoz glikozidos 

kötéssel. Egy (1→3) kötést két- vagy több (1→4) kötés választ el a következő (1→3) kötéstől. 

A két- vagy három szomszédos (1→4) kötéssel rendelkező molekula egységek vannak 

túlsúlyban.  

 
3. ábra: Az (1→3,1→4)-β-D-glükán szerkezete (Cui, 2000) 

 



17 

 

A T. aestivum (29) lisztjének glükán tartalma 0,52 és 0,99% (w/w) között változik Beresford és 

Stone szerint (1983), de más tanulmányok is hasonló eredményt adtak.  

Így a HEALTHGRAIN pályázat keretében 131 búza genotípust vizsgálva azt kapták, 

hogy a β-glükán tartalom 0,5 és 0,95% között változik, átlagértéke pedig 0,75% szárazanyag 

tartalomra vonatkoztatva. 

 

2.2.3.  Kisebb mennyiségben előforduló alkotóelemek 

Davies és munkatársai tanulmánya (1980) szerint a teljes lipidtartalom értéke búzában 

0,88 és 3,33 % között változhat, 2,34 ± 0,02 % átlagértékkel. A jelenlévő gliceridekben, 

foszfatidokban és glikolipidekben kötött zsírsavak megközelítőleg 96 %-át  a linolénsav, 

palmitinsav és olajsav képezik, ezek közül a legnagyobb arányban a linolénsav található meg 

(45 és 74 %), míg hasonló arányban van jelen a palmitinsav (11-32%) és az olajsav (11-29%). 

A búza hamutartalma 1,17 és 2,96 % között változik 1,8 ± 0,23 % átlagértékkel (Davis 

és mtsai 1981). Ebből a vizsgált ásványi elemek, más néven hamualkotók mennyisége sorban 

40 (Ca), 133 (Mg), 516 (P), és 454 (K) mg/100g volt. A réz, vas, mangán, és cink átlagos 

mennyisége egyenként 0,49; 7,9; 4,4; és 4,7 mg/100g voltak (Davis és mtsai, 1984a).  

A legtöbb kis mennyiségben előforduló bioaktív komponens a búzaszemben az aleuron 

rétegben, a külső rétegekben, valamint az embrióban/csírában koncentrálódik, tehát ezek 

mennyisége teljes őrleményből állapítható meg. Emiatt néhány komponens mennyisége 

fordítottan arányos a mag mérettel (ezerszemtömeg), és arányos az őrlés során keletkező korpa 

kihozatallal (Ward és mtsai, 2008). A búzaszemben található (potenciálisan) bioaktív 

komponensek közül a legfontosabbak a terpenoidok (szterolok és tokolok (E vitamint)), a 

fenolos komponensek (kiváltképp fenolsavak) és alkilrezorcinok. Ezek mennyisége a szemben 

meglehetősen kicsi.  A szteroltartalom 670 és 959 µg/g (sz.a.) között változik a búzaszemben 

(Nurmi és mtsai, 2008), míg a teljes tokoferoltartalom (α + β + γ + δ) 0,49 és 4,01 mg/100g 

között (Davis et al, 1980). Az átlagos fenolsavtartalom őszi búzákban 658 µg/g, a legkisebb és 

legnagyobb érték között 3,5-szeres különbséggel (Li és mtsai, 2008). Andersson és mtsai (2008) 

az őszi búzák alkilrezorcin-tartalmát vizsgálva 220 és 652 µg/g (sz.a.) közötti értékeket mértek.  

1,39-szeres volt a legnagyobb különbség szteroltartalomban, és 3,6 és 9,75-szörös 

különbséget találtak fenolsavtartalomban különböző frakciók esetén 150 fajta vizsgálatakor 

(Ward és mtsai, 2008; Shewry és mtsai, 2013). Még nagyobb variabilitást figyelhetünk meg 

ezen frakciók szerkezetében, különösen a szabad fenolos komponensek mennyiségében (Li és 

mtsai, 2008; Fernandez-Ozoro és mtsai, 2010; Gebruers és mtsai, 2008). 
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A búza ezen túl gazdag glicin-betain forrás, és kisebb mennyiségben kolint 

(betainprekurzor) és trigonellint (betain és kolin szerkezet analógja) is tartalmaz. Ezeket együtt 

nevezzük metil-donoroknak.  

A búza fontos élelmi B-vitamin forrás, különösen a tiamin (B1), riboflavin (B2), niacin 

(B3), piridoxin (B6), és a folátok (B9) találhatók meg benne jelentősebb mennyiségben. A 

vízoldható B-vitaminok közül a tiamin (B1 vitamin) mennyisége 100 g búzaszemben 0,33-0,65 

mg (átlaga 0,46 ± 0,005 mg/100g), a riboflaviné (B2 vitamin) 0,10-0,17 mg/100g (átlagértéke 

0,13 ± 0,001 mg/100g), a niaciné (B3 vitamin) 3,8 és 9,3 mg/100g (átlagértéke 5,5 ± 0,07 

mg/100g), míg a piridoxiné (B6 vitamin) 0,16 és 0,79 mg/100g (átlagérték 0,46 ± 0,009 

mg/100g) (Davis és mtsai, 1981). A folsavtartalom (B9 vitamin) a búzaszemben a 0,016 

mg/100g és 0,078 mg/100g érték között változhat (Davis és mtsai, 1984b). Százötven búza 

teljesőrlemény vizsgálata alapján a legnagyobb variabilitást a niacintartalomban figyelték meg, 

mivel 11,2-szeres különbséget találtak a vizsgált vonalak között. A riboflavintartalomban 

ugyanakkor mindössze 1,82-szeres maximális különbséget találtak (Shewry és mtsai, 2013). 

 

2.3. A sütőipari tulajdonságokat meghatározó komponensek 

2.3.1. A keményítő 

 A keményítőnek fontos szerepe van a különböző kenyérfélék, és egyéb sütőipari 

termékek minőségének kialakításában  

A keményítőszemcsék alakja és mérete hatással van a búza minőségre. A B típusú kis 

szemcseméretű keményítő nagyobb felületen képes a fehérjék, lipidek, és víz megkötésére, 

ezért feltehetően a keményítőszemcsék méreteloszlása hatással van a tészta reológiai 

tulajdonságaira. Larsson és Eliasson (1997) megállapították, hogy a tészta nyújthatóságát 

növelik a kisméretű keményítőszemcsék, míg a tészta nyújtással szembeni ellenállása nő a 

nagyobb méretű keményítőszemcsék jelenlétében. Megállapították továbbá, hogy hosszabb 

keverési idő és nagyobb vízfelvétel érhető el tisztított B típusú keményítőszemcsét tartalmazó 

liszt alkalmazásával, mint csak tisztított A típusú keményítőszemcsét tartalmazó liszt 

alkalmazása esetén. 

A sütőipari termékek minőségét befolyásolja az amilóz/amilopektin arány is. Kutatások 

bizonyították, hogy a kenyérbélzet vízmegkötő képessége nőtt magas amilopektin tartalmú 

keményítő alkalmazásával, aminek eredményeként a kenyérbélzet puhasága hosszabb tárolás 

esetén is biztosítható volt. Ezzel szemben a magas amilóz tartalmú lisztek kisebb cipótérfogatot, 

és porózusabb tésztaszerkezetet eredményeztek.  
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Az amilóz/amilopektin arány a sütőipari minőség és az eltarthatóság befolyásolása 

mellett egyes keleti, például a japán noodle tészta minőségét is befolyásolja. A noodle tésztákat 

ugyanis alacsony amilóztartalmú, és kis fehérjetartalmú búzafajtákból készítik.  

 

2.3.2. A fehérjék 

 A sütőipari minőség kialakulásában alapvető szerepet játszanak a prolaminok. A tészta 

dagasztás során olyan összefüggő fehérjemátrixot hoznak létre a keményítőszemcsék körül, 

mely a víz hatására térhálósodik. Így jön létre a sikér, ami a tészta kb. 10%-át teszi ki. Ennek 

közel 80%-a (sz.a.) fehérje, mellette főként keményítő és lipidek vannak jelen. Víz 

hozzáadásával versengés alakul ki a liszt összetevői között, aminek eredményeként a keményítő 

a hozzáadott vízmennyiség mintegy 46%-át köti meg, de a víz megkötésében jelentős szerepet 

töltenek be a fehérjék és a pentozánok is.  

A dagasztás során új felületek jönnek létre, és közben különböző fizikai és kémiai 

kölcsönhatások is kialakulnak. A sikérmátrixban három féle kölcsönhatás figyelhető meg: 

fehérje-fehérje, fehérje-lipid, és fehérje-szénhidrát közötti kölcsönhatások. Ezek a 

kölcsönhatások is hatással vannak a búza funkcionális tulajdonságaira.  

 A fehérje-fehérje kölcsönhatások közül a sikérfehérjék között létrejövő diszulfid kötések, és 

egyes esetekben a peptid kötések játszanak fontos szerepet. A tészta rugalmasságát 

meghatározza ugyanis a polimerek közötti keresztkötöttség mértéke, hiszen a reológiai 

tulajdonságok jelentős változását eredményezi a S-S hidak számának kismértékű 

megváltoztatása.  

Cumming és Tung a fehérje-szénhidrát kölcsönhatások vizsgálata során (1975) megállapította, 

hogy a fehérje-keményítő kölcsönhatás erősödik a sikérfehérje tartalom növelésével és a lipidek 

eltávolításával.  

A tészta plasztikus és viszkoelasztikus tulajdonságainak kialakulását segítik elő a 

tartalékfehérjék apoláris oldalláncai között létrejövő hidrofób kölcsönhatások (Pomeranz 

1988).  

A fehérje-lipid kölcsönhatásokat tekintve megállapítható, hogy a gliadinok egymással és a 

sikérmátrixba épülő lipidekkel jellemzően hidrofób kölcsönhatásokat hoznak létre. Ennek során 

lipid kettős réteg alakul ki, biztosítva a tészta plasztikusságát. A fehérjék között kialakuló 

szerkezetstabilizáló kötések pedig a tészta rugalmasságának kialakításában vesznek részt. 

Elmondható, hogy a búza lipidösszetételének módosítása pozitív hatással van a kenyér 

szerkezetére. Hamer és mtsai (1990) megállapították, hogy egyes fehérjék jelenlétében a poláris 

lipideknek térfogatnövelő, habstabilizáló hatása van. 
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A tészta reológiai tulajdonságainak, rugalmasságának és nyújthatóságának kialakulásában tehát 

jelentős szerepe van a sikérmátrixnak, és kölcsönhatásainak.  

 A tartalékfehérjék mennyisége, és komponenseinek relatív arányai is befolyásolják a 

tészta reológiai tulajdonságait. Több tanulmányban is vizsgálták a glutenin és gliadin 

alegységek arányának hatását ezekre a tulajdonságokra (Uthayakumaran és mtsai, 2000a, 

Ahmad 2000, Singh és mtsai, 1990). Megállapították, hogy a gliadin tartalom növelésével a 

tészta kialakulási idő, a nyújtással szembeni ellenállás, és a kenyértérfogat csökken, míg a tészta 

nyújthatóság nő, ellágyulása pedig gyorsul (Uthayakuma és mtsai, 2001, Fido és mtsai, 1997). 

A megfelelő tésztaszerkezet kialakításához azonban a gliadin: glutenin 1:1 arányú jelenléte 

szükséges (Wieser és mtsai, 2006). 

 A HMW (high molecular weight) és LMW (low molecular weight) glutenin alegységek 

arányának változása is módosítja a búza funkcionális tulajdonságait. A HMW 

homopolimerekből felépülő tészta ugyanis erősebbnek bizonyult, mint az LMW glutenin 

alegység homopolimerekből felépülő (Beasley és mtsai, 2001). Megemelt HMW/LMW 

glutenin alegység arányú lisztből készült tészta keverési és dagasztási vizsgálatok 

eredményeként megállapították, hogy nőtt a tészta kialakulási idő, a nyújtással szembeni 

ellenállás, és a kenyértérfogat, míg a nyújthatóság és az ellágyulás csökkent (Uthayakumaran 

és mtsai, 2000b).  

 Az LMW glutenin alegységek nem ismétlődő részein α-hélix és β-redő szakaszok 

váltakoznak (Tatham és Shewry, 1985). Ezek a nem ismétlődő részek az α, β és γ-gliadin és 

LMW glutenin alegység frakciókban jelentős mennyiségű intramolekuláris diszulfid hidat 

tartalmaznak, melyek gyűrűs szerkezetek kialakítását eredményezik. Ezek a gliadinban 

található β-redők a felelősek a sikér térháló elasztikusságáért (Belitz és mtsai, 1986; Kieffer és 

mtsai, 2007). 

 

2.3.3. Az élelmi rostok 

 Bőséges bizonyíték van arra, hogy a sejtfalat alkotó poliszacharidok, különösen az 

arabinoxilánok (AX) milyen jelentős szerepet játszanak a sütőipari eljárás lépéseinek 

kiválasztásában, a raktározásban, és a végtermék organoleptikus tulajdonságainak 

kialakulásában (Courtin és Delcour, 2002). 

 

2.3.3.1. Tészta reológiai tulajdonságok 

A kenyértésztában a sikér funkcionális tulajdonságait mind a vízoldható- mind a vízben 

nem oldható AX-ok jelenléte befolyásolja (Jelaca és Hlynka 1971, 1972; Kim és D’Appolonia 



21 

 

1977; Michniewicz és mtsai 1990, 1991; Courtin és mtsai 1999; Wang és mtsai 2003a,b, 

2004a,b,2005). A vízoldható-AX hatása a sikérképződésre a vízért való „versengésben” 

nyilvánul meg, továbbá a vízoldható-AX-ban lévő ferulasav kovalensen kapcsolódhat a 

sikérhez, ami kevésbé nyújtható tésztához vezet (Wang és mtsai 2002). Ezzel szemben a vízben 

oldhatatlan AX-ok negatív hatással vannak a sikér-képződésre a tésztákban.  

A dagasztás során a tésztában in situ létrejött dehidro-diferulasavval keresztkötött AX 

csak kis változásokat enged a keverési tulajdonságokban, főként a tészta konzisztenciájában 

(Labat és mtsai 2001). Nem figyelhető meg kovalens kötés az AX és a tészta fehérjéi között, 

ami azt sugallja, hogy a sikér fehérjék és az AX egymástól szeparált hálózatot alkotnak (Labat 

és mtsai 2002).  

A hozzáadott AX vízmegkötő kapacitása és abszorpciója hatással van a tészta 

kialakulása során a sikérfehérjék aggregációjára-diszaggregációjára (Michniewicz és mtsai 

1991, 1992). A Farinográfos vízfelvételt, és a tésztakialakulási időt növeli. Míg a 

sikérkihozatalt csökkenti.  

Az AX és sikér közötti kölcsönhatás a tésztában lehet közvetlen, de származhat a 

vízmegkötő képességükből is. Erre abból következtettek, hogy NSP koncentrátum liszthez 

adagolásával (1%-a a liszt tömegéhez viszonyítva), a víz állapota a nemsikér fázisban 

változatlan maradt, míg a vízoldható-AX hozzáadására a tészta nedvességtartalma nem vált 

szabaddá a szobahőmérsékleten végzett termogravimetrikus vizsgálat során. Ennek a 

tulajdonságnak a magyarázata a sikér és a poliszacharidok általános termodinamikai 

inkompatibilitásában keresendő (Grinberg és Tolstoguzov 1997), míg a hatás nagysága az AX 

molekulatömegével hozható összefüggésbe. 

Az AX molekulák egyik legfontosabb tulajdonsága a nagy vízmegkötő képessége, 

hiszen saját tömegének sokszorosát képes megkötni vízből. Számos tanulmány bizonyította, 

hogy a hozzáadott vízoldható és vízben nem oldható AX mérhető mértékben növeli a liszt 

Farinográfos vízfelvételét (Michniewicz és mtsai 1990, Vanhamel és mtsai 1993, Biliadires és 

mtsai 1995, Denli és Ercan 2001). 

A liszt endogén xilanázainak köszönhetően az AX molekulatömege folyamatosan 

változik a tésztában a kenyérkészítés során (Rouau és mtsai 1994, Cleemput és mtsai 1997).  

Egyszerű összetételű tészták esetében a vízben nem oldható AX egy része oldhatóvá válik, 

xilanáz enzim hozzáadásával pedig még tovább nő az oldhatóság és a tésztából felszabaduló 

víz specifikus viszkozitása. A kenyérkészítés során a kovászban lévő enzimek is módosíthatják 

az AX arabinozilációjának mértékét (Martinez-Anaya és Devesa 2000), amely szintén 

befolyásolja az AX oldhatóságát. 
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A kenyérkészítés során a xilanázok aktivitása függ az enzimek és inhibítoraik relatív 

mennyiségétől (Gebruers és mtsai 2001, Courtin és Delcour 2002). 

Vízoldható-AX tésztához adagolásával növelhető a kötött víz mennyisége, és ennek 

velejárójaként a tészta nyújtással szembeni ellenállása, miközben a tészta nyújthatósága 

csökken (Pence és mtsai 1950; Cawley 1964; Jelaca és Hlynka 1971, 1972). Xilanázt tartalmazó 

enzim készítmény hozzáadásával ugyanakkor felszabadul az AX-molekulákhoz kötött víz, 

melynek következtében csökken a tészta nyújtással szembeni ellenállása, melyből adódóan 

folyósabb tésztát kapunk (Cawley 1964, Tracey 1964).  

 

2.3.3.2. Végtermék minőséget befolyásoló hatások 

Az arabinoxilánok hatást gyakorolnak a cipótérfogatra, a kenyérbélzet- és héj 

jellemzőire is. Általánosan elmondható, hogy a cipótérfogat növekszik, ha vízoldható AX-t 

adunk a tésztához (Delcour és mtsai 1991, Michniewicz és mtsai 1992, Biliaderis és mtsai 

1995). Az AX viszkozitás növelő hatása miatt azonban van egy optimális hozzáadott 

mennyiség, (Delcour és mtsai 1991), mely függ az AX molekulatömegétől (Biliaderis és 

mtsai1995). Noha a vízoldható-AX (2%, w/w) hozzáadása (Delcour és mtsai 1991, 

Michniewicz és mtsai 1992) növeli a fajlagos cipótérfogatot, a vízben nem oldható AX-nak 

nincs szignifikáns hatása erre a paraméterre. Sőt egyes tanulmányok szerint (Kulp és Bechtel, 

1963) a vízben oldhatatlan AX csökkenti a cipó térfogatát. A xilanáz enzim hozzáadása 

pozitívan hat a cipótérfogatra (Debyser és mtsai 1999), mivel a vízben nem oldható AX-okat 

vízben oldhatóvá alakítja (McCleary 1986, Biliaderis és mtsai 1995, Petit-Benvegnen és mtsai 

1998, Courtin és mtsai 1999, Denliand Ercan 2001). Egy modellt is kidolgoztak már, mely 

összefoglalja az AX és az AX-hidrolázok szerepét a kenyérkészítés folyamatában (Courtin és 

Delcour, 2002). 

Westerlund és munkatársai (1989a) megfigyelték, hogy a sütés során Maillard reakció 

(nem enzimes barnulás) megy végbe, mely a termék színét is befolyásolja. Kísérleteikben 

megfigyelték hogy a kenyérben lévő vízoldható-AX magasabb fokon volt arabinozilált mint a 

lisztben vagy a tésztában (Westerlund és mtsai 1989a,b, 1990).  

Kelttészta esetében megfelelő gáz–buborék stabilizáció, és gázvisszatartás szükséges 

ahhoz, hogy könnyű és egyenletes textúrájú cipó készüljön (Gan és mtsai 1995). Ehhez a gáz-

buborékok folyadék falának megfelelő mechanikai szilárdsággal kell rendelkeznie. Ehhez 

járulnak hozzá az AX-ok, melyek védik a gáz-buborékokat a termikus szakadással szemben, de 

ezen túl a környező sikérfehérje-film szilárdságát és elaszticitását is segítik fenntartani és ezáltal 

lassítják a CO2 diffúzió mértékét is (Izydorczyk és mtsai 1991). Amikor a kenyérbélzet 
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keménységének növekedését használták a kenyérszikkadás mértékének meghatározására 

(Biliaderis és mtsai 1995, Fessas és Schiraldi 1998), megállapították, hogy a hozzáadott AX 

konzekvensen kisebb keménységű kenyeret eredményez a normál liszt kontrollokénál. Ezt a 

hatást a kenyérbélzet megnövekedett nedvességtartalmának tulajdonítják, ami jobban 

formálhatóvá teszi a keményítő-sikér mátrixot, csökkentve e kompozit hálózat merevségét. 

Vízoldható-AX hozzáadásával az amilopektin bomlási aránya is nő a kenyérben, DSC-vel 

(Differential Scanning Calorimetry) mérve, mely feltételezhetően szintén a magasabb 

nedvességtartalommal van összefüggésben (Michniewicz és mtsai 1992, Biliaderis és mtsai 

1995). A keményítő bomlása és a kenyér szikkadása tehát egyidejűleg következik be a tárolás 

során, és mindkét folyamatot befolyásolja a kenyérbélzet nedvességtartalma. A vízoldható-AX 

késlelteti az amilóz-molekulák aggregációját is, erre utal a kenyérbélzetből vízzel kioldható 

szénhidrátok mennyisége és típusa. Arra viszont nincs bizonyíték, hogy a keményítőbomlásnak 

köze lenne a kenyérbélzet-tulajdonságaihoz. 

 

2.3.3.3. Sikér és keményítő elválasztás 

A búzaliszt sikér- és keményítő frakcióinak ipari léptékű elválasztási hatékonysága 

számos tényezőtől függ. Ezek közül fontos a nem keményítő jellegű poliszacharidok 

mennyisége és típusa is, különösen az AX-é (Van Der Borght és mtsai 2005). Például a 

tésztakészítéskor, amikor a sikérfehérjék a híg sós oldat hatására térhálósodnak, a sikér-

keményítő elválasztását gátolja a sikér és az AX vízért folytatott versenye (Roels és mtsai 1993, 

1998; Christopherson és mtsai 1997; Frederix és mtsai 2003; Wang és mtsai 2003a,b, 2004a,b). 

Ezen túl az AX jelenléte a sikérben növeli a nedvességtartalmat melynek következtében a 

szárításhoz több energia szükséges (Roels és mtsai 1993). Ráadásul a tészta készítés lépésében 

az AX hatására megnőtt oldatviszkozitás befolyásolja a sikérháló kialakulását azáltal, hogy 

gátolja a polimer komponensek szabad mozgását (Weegels és mtsai 1992, Christopherson és 

mtsai 1997, Redgwell és mtsai 2001, Frederix és mtsai 2003). Az AX jelenlétében a sikér 

hozama tehát csökken, de mind a sikér mind a keményítő hozama nő amennyiben a viszkozitást 

endoxilanáz enzim használatával csökkentjük (Weegels és mtsai 1992). Egymással, valamint a 

sikérfehérjékkel keresztkötött AX növeli az AX negatív hatását (Wang és mtsai 2002, 2003a,b). 

A kisebb méretű, vízben nem oldható AX szintén hat a sikér háló kialakulására nem csupán 

mint fizikai akadály, hanem a vízmegkötő kapacitásán keresztül is, és feltehetően a sikérrel 

kialakított dehidro-diferulasav keresztkötések révén/létrehozásával (Frederix és mtsai 2003, 

2004).   

 



24 

 

2.4.  Az élelmi rost definíciója 

 2009-ben a Codex Alimentarius alkalmazta a következő élelmi rost definíciót:  

Az élelmi rost olyan legalább három monomerbőla álló szénhidrát polimerekb csoportja, 

melyeket az emberi vékonybél enzimei nem hidrolizál, és a következő csoportok valamelyikébe 

tartozik: 

• Az élelmiszer fogyasztásra kerülő formájában természetes módon jelen lévő, ehető 

szénhidrát-polimerek 

• Élelmiszer nyersanyagból fizikai-, enzimes-, vagy kémiai úton kinyert ehető szénhidrát 

polimerek, melyek általánosan elfogadott tudományos bizonyítékok szerint kedvező 

élettani hatással bírnak. 

• Ehető szintetikus szénhidrát polimerek, melyek általánosan elfogadott tudományos 

bizonyítékok szerint kedvező élettani hatással bírnak 
a A Codex a 3-9 monomer egységből álló szénhidrátokról a döntést nemzeti szintre utalja 

(frukto- vagy galakto-oligoszacharidok) 
bA növényi eredetű élelmi rostok tartalmazhatnak poliszacharidokhoz kapcsolt lignint 

és/vagy más összetevőket (fenolos komponensek, viaszok, szaponinok, fitátok, kutin, 

fitoszterolok) a növényi sejtfalban. Élelmi rostnak tekinthetők ezek az összetevők, ha 

mennyiségileg meghatározhatók az Amerikai Analitikai Kémikusok Szövetsége (AOAC: 

American Association of AnalyticalChemists) élelmi rostok vizsgálatára fejlesztett 

gravimetrikus analitikai módszerével az AOAC 991.43 módszer szerint.  

 A fenti definíció szerint rostalkotó komponenseknek tekinthetjük tehát a következő 

polimereket: nem keményítő jellegű szénhidrátok (cellulóz, hemicellulóz, pektinek, 

hidrokolloidok, AX, β-glükán), rezisztens oligoszacharidok (frukto-oligoszacharidok, galakto-

oligoszacharidok), rezisztens keményítők, lignin. Ez egy nagy és heterogén anyagcsoport, 

amelynek vizsgálatára nem alkalmazható egyetlen analitikai módszer. 

 

2.5. Az arabinoxilán tartalom meghatározásának módszerei 

Mivel nincs olyan módszer, amely önmagában alkalmas lenne a teljes anyagcsoport 

vizsgálatára, ezért az élelmiszerek rosttartalmának meghatározására számos módszert 

dolgoztak ki, de az élelmi rostot alkotó komponensek közül külön is mérhető többek között az 

arabinoxilán tartalom.  

A búzaszem illetve a szem egyes részeinek arabinoxilán tartalmának meghatározása a 

kolorimetriás floroglucinol-sósav (Douglas, 1981) vagy orcinol-sósav (Hashimoto és mtsai 
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1987) reakciókra támaszkodik, melyek nagy, de nem abszolut mértékben specifikusak a 

pentózokra. A floroglucinol-sósav reakción alapuló gyors félautomata módszert azért 

fejlesztették ki, hogy meghatározható legyen vele a búzaliszt totál- és vízoldható arabinoxilán 

tartalma (Rouau és Surget 1994).  

A közeli infravörös (NIR) spektroszkópiával is mérhető az AX tartalom (Hong és mtsai 

1989, Kacurakova és mtsai 1994). A rezgési spektrum segítségével információt kapunk a 

molekulákban lévő funkciós csoportok típusára, helyzetére, orientációjára. Megbecsülhető vele 

az arabinofuranozid (Araf) szubsztitúció mértéke (Kacurakova és mtsai 1994).  

A Fourier transzformációs infravörös (FT-IR) spektroszkópia főkomponens analízissel 

megkülönbözteti a különböző arabinozilációs fokú AX-molekulákat a keményítő-

endospermben és az aleuron rétegben (Barron és mtsai 2005, Robert és mtsai 2005, Toole és 

mtsai 2007), de a Raman spektroszkópia (Piot és mtsai 2001, Barron és mtsai 2006, Philippe és 

mtai 2006b) szintén alkalmas a szerkezeti heterogenitás és az AX relatív mennyiségének 

meghatározására.  

Számos polikonális és monoklonális antitest képes kapcsolódni a nagy és kis 

szubsztituáltságú AX-molekulákhoz, ami lehetővé teszi azok helyzetének és különbözőségének 

kimutatását gabona-szövetekben fény- és elektronmikroszkóppal (Barry és mtsai 1991, Migue 

és mtsai 1994, 1996, 1998, 1999; Ordaz-Ortiz és mtsai 2004, McCartney és mtsai 2005).  

A gázkromatográfiás eljárás WE-AX, TOT-AX és arabinóz/xilóz (A/X) arány mérésére 

is alkalmas. WE-AX meghatározás esetén a mintából készített vizes oldatból, TOT-AX esetén 

pedig a száraz mintából indulnak ki. Mivel az arabinoxilánok nem illékony vegyületek, ezért 

csak a vegyületet alkotó monomerek származékképzésével vizsgálhatóak. A mintánkat sav 

jelenléte mellett 1-2 óráig forró környezetben tartják, ezalatt savas hidrolízis megy végbe, 

melynek során az AX monomerjeire esik szét. Ezután következik a monomerek redukciója, 

majd acetilezése. Lúgos közegben és nátrium-borohidrid jelentében az arabinoxilánokat alkotó 

monomerek cukoralkohollá redukálódnak. Ezek az alditol vegyületek metil-imidazol, ecetsav 

és katalizátor segítségével alditol acetáttá alakulnak. Az így kapott vegyületek már 

gázkromatográfiával mérhetők. A detektálás széles dinamikai tartományú lángionizációs 

detektorral történik (FID). A mért arabinóz és xilóz mennyiségének összegének korrekciója 

adja meg az AX tartalmat, hányadosuk pedig az A/X értékeket (Gebruers, 2009; Saulnier, 

Peneau, és Thibault, 1995). 
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2.6. Az élelmi rostok egészségügyi hatásai 

 A rostok klasszikus értelemben véve nem nélkülözhetetlen tápanyagok. A hagyományos 

tápanyagoktól eltérően a rostok előnye az emészthetetlenségükből, és a tápcsatorna felső 

traktusához való abszorpciójukból fakad. A rostoknak további fiziológiai hatásuk is van a 

vastagbélben, ahol lassítják az emésztést/növelik a tartózkodási időt, a széklet mennyiségét, 

vagy a bélbaktériumok fermentálhatják őket, amelynek eredményeként csökken a bélben a pH 

érték. Tehát a rostok nem csupán a tápcsatornán áthaladó közömbös anyagok, hanem többféle 

szerepet játszanak az emésztés és a tápanyagok megkötése során. 

Ezen felül az élelmi rost bevitelhez számos betegség megelőzése és kezelése köthető. 

Epidemiológiai tanulmányok alátámasztották, hogy bármilyen forrásból származó magasabb 

rost bevitel esetén alacsonyabb a szívkoszorúér megbetegedések előfordulási gyakorisága. A 

rostok szerepét a jóllakottság fokozásában, valamint az elhízás megelőzésében további 

tudományos kísérletekkel támasztották alá. Hatásuk a cukorbetegség és különböző típusú rákos 

megbetegedések esetében kevésbé egyértelmű, de az egész világon a növényi alapú rostban 

gazdag étrend egyértelműen javasolt ezen krónikus megbetegedések megelőzése érdekében. 

 A rostok fiziológiai hatásuk alapján osztályozhatóak. A legfőbb fiziológiai osztályt a 

vízben való oldhatóságuk vagy oldhatatlanságuk adja. Mindemellett a rostokat az alapján is 

osztályozzák, hogy a viszkozitást növelik-e a bélben vagy sem, illetve hogy fermentálhatóak-

e, vagy sem (IOM, 2002). A szerkezeti rostok (cellulóz, lignin, és néhány hemicellulóz) 

általában oldhatatlanok, nem növelik a viszkozitást, és csak kismértékben fermentálhatóak.  

Ezzel szemben a gélképző rostok (pektinek, többi hemicellulóz (ide tartozik az arabinoxilán is), 

oldhatóak, növelik a viszkozitást a bélben, és nagyobb mértékben fermentálhatóak. Ezek a 

rostok a tápcsatorna elején az emésztés és az abszorpció során fejtik ki hatásukat. Ezek a 

megállapítások általánosak, de vannak kivételek. 

Azok a poliszacharidok, melyek viszkózus oldatot hoznak létre, képesek késleltetni 

vagy akadályozni a vékonybélben az olyan tápanyagok felszívódását, mint a szénhidrátok, a 

lipidek, vagy a fehérjék. A gátolt tápanyag felszívódás pozitív hatásának mondható a növekvő 

glükóz tolerancia, és a szérum-koleszterin szintjének csökkenése. Ha a glükóz csak kis 

mennyiségben szívódik fel, az inzulin válasz alacsonyabb lesz. 

Egy napi 30-50g bioélelmiszerből származó rost bevitelét garantáló étrend egyenletesen 

alacsonyabb szérum glukóz szintet eredményez, mint a kevesebb rostot tartalmazó étrend. 

Hopping és munkatársai (2010) vizsgálták az élelmi rost és a kettes-típusú diabétesz közötti 

kapcsolatot egy széles, különböző etnikumokat magába foglaló csoportban Hawaiin, egy több 

mint 14 évet felölelő időszakban. A magból származó rostot fogyasztók felső 20%-a esetében 
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10%-al csökkent a diabétesz kialakulásának kockázata, míg a cukorbetegség kialakulásának 

kockázata a férfiak körében 22%-al csökkent a zöldség rostot fogyasztók felső ötödében. 

A rostok szérum koleszterin szintet csökkentő hatásának magyarázatára több hipotézis 

létezik (Gunnes és Gidley, 2010). Az első szerint több epesav választódik ki és kerül a 

székletbe. Az epesav szintéziséhez koleszterin szükséges, ezért csökken a test/vér koleszterin 

szintje. Egy másik hipotézis szerint egy rövid szénláncú zsírsav termelődik a vastagbélben a 

rost fermentációja során, amely akadályozza a 3-hidroxi-3-metil-glutár-CoAreduktázt HMG-

CoA reduktázt, a koleszterin bioszintézis sebességét meghatározó enzimet. 

Az Amerikai Dietetikusok Egyesülete (American Dietetic Association- ADA) 

rendszeresen publikált statisztikai adatokat az élelmi rostok egészségre gyakorolt hatásairól 

(Slavin 2008). Bizonyítékot találtak arra vonatkozóan, hogy a teljes értékű élelmiszerből 

(wholefood) származó élelmi rostok csökkenthetik a vérnyomást, növelik a szérumlipidek 

mennyiségét (zsírokat), és csökkenti a gyulladások mértékét. Más tanulmányokban arról 

számolnak be, hogy számos szív és érrendszert érintő pozitív hatás az élelmi rostok javára 

írható. Flint és munkatársai (2009) azt találták, hogy a gabonafélékben található rostok 

csökkentik a felnőttek vérnyomását.  

A különböző rostoknak a fermentáltság mértékétől függően különböző széklet tömeg 

növelő tulajdonsága (bulking property) van. Természetesen a fermentált rost nem tudja direkt 

módon növelni a széklet mennyiségét. A fermentáció azonban növelheti a baktérium tömeget, 

ami majd köti a vizet, így növeli a széklet tömegét. A megnövekedett rost-bevitelre adott 

reakció magyarázat lehet a vastagbélrák előfordulásának csökkenésére (Bingham és mtsai, 

2003).  

Amikor a rost rövid szénláncú zsírsavakká fermentálódik, a bélzet pH-ja jelentősen 

csökken. és a baktériumoknak az az enzime, amely az elsődleges (primer) epesavak másodlagos 

(szekunder) epesavakká alakításáért felelős (7α-dehidroxiláz), inaktív lesz 6,5 pH alatt mivel a 

baktériumok reakciói igen pH-érzékenyek. 

Nem minden rost hat egyformán az emésztés sebességére. Az élelmi rostok jellemzésük 

szerint „normalizálják” az áthaladási időt. A rostok hatással vannak a víz-megkötő képességre 

a bélben, gyorsítják a salak/bélsár áthaladást, és aktív alkotórészei sok hashajtó terméknek 

(Slavin, 2008). 

A búzaszemben az egyik legnagyobb mennyiségben fellelhető oligoszacharid a fruktán, ami 

egy β-(2→1) és β-(2→6) kötéseket tartalmazó elágazó fruktóz-oligoszacharid, mennyisége 

1,28%-ra tehető (Shewry, 2015). A bélflórát támogató élelmi rostok közé sorolhatók, 

legismertebbek az inulin típusú fruktánok, melyek a FODMAP-ok csoportjába tartoznak, azaz 
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fermentálható oligo-, di és monoszacharidok és poliolok, melyek növelik a vékonybél 

vízfelvételét. A vastagbélben jelen lévő baktériumok fermentálják ezeket, mely során 

felfúvódást okozó H2 és CH4 gázok termelődnek. Ez a hasüregi fájdalom és hasmenés mellett 

az irritábilis bélszindróma (IBS) jellegzetes tünete.   

 

2.7. A genotípus és környezet hatása a búza beltartalmi összetételére 

2.7.1. Genetikai vizsgálatok 

A molekuláris genetikai módszerek fejlődése, különösen a QTL elemzések, áttörést 

hoztak a mennyiségi tulajdonságok genetikai elemzésében. A szakirodalomban számtalan 

eredményt találunk a rostanyagokkal kapcsolatban. 

Az arabinoxilán szintézisében résztvevő gének térképezésére Martinant és munkatársai 

(1998) 2 térképező populációt használtak. Egyik populáció a Courtot és a Chinese Spring 

keresztezéséből származik és 91 dihaploid (DH) törzset tartalmaz, míg a másik a szintetikus 

W7984 és az Oparta keresztezéséből létrehozott 115 F7 generációban lévő SSD (single seed 

descent) törzset tartalmazó populáció. Ezekben a populációkban mérték a törzsek WE-AX 

tartalmát, az extraktum viszkozitást (amit a WE-AX tartalom nagymértékben meghatároz), és 

a WE-AX-on belül az arabinóz-xilóz arányát. Mindhárom tulajdonság fő QTL-ét (azt a régiót 

a kromoszómákon belül, ahol a mennyiségi tulajdonság kialakításában szerepet játszó gének 

helyezkednek el) az 1B kromoszómán azonosították. Ez a QTL az extraktum viszkozitás 

variabilitásának 32-37%-át magyarázta, valamint az arabinóz-xilóz arány variabilitásának 35-

42%-át.  

Quraishi és munkatársai (2010) öt további térképező populáció létrehozásáról számoltak 

be. Ezek a: Courtot és Chinese Spring keresztezéséből származó 187 törzset tartalmazó RIL 

populáció (recombinant inbred lines) (Perretant et al 2000), az Arche és Recital keresztezéséből 

származó 241 dihaploid törzs (Laperche és mtsai 2007), a Renan és Recital kereztezéséből 

származó 194 RIL törzs (Quraishi és mtsai 2009), a Valoris és Isengran keresztezéséből 

származó 124 dihaploid törzs,  és a RE006 és CF007 keresztezéséből származó 280 törzs 

(Charmet és mtsai 2009). Az utolsó két populáció létrehozásánál a szülői genotípusok 

jelentősen eltértek a WE-AX tartalmuk által okozott viszkozitás mértékében. Első lépésben 12 

QTL-t azonosítottak az öt populációban, melyből három WE-AX viszkozitással összefüggő 

meta-QTL-t azonosítottak az 1B, 3D és 6B kromoszómákon. Martinant és munkatársai az 1B 

kromoszómán azonosítottak QTL-t (1998), míg Charmet és munkatársai azt találták, hogy a 

6B-n található QTL felel a WE-AX viszkozitásban fellépő variancia több mint 59%-áért a 

Valoris/Isengrain és a RE006/CF007 populációk esetében. 
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Quarishi és munkatársai (2010) kiegészítették ezt a meta-QTL analízist 156 búza 

genotípus (Ward és mtsai 2008) asszociációs genetikai vizsgálatával. Ennek eredményeként 

azonosítottak 7 lókuszt, ami kapcsolódik a WE-AX okozta viszkozitás értékhez. Ezek közül 

három a meta-QTL-ekhez kapcsolhatóan az 1B, 3D és 6B kromoszómákon helyezkedik el, 

további négy lókusz pedig a 3A, 5B, 7A és 7B kromoszómákon található. 

Mindkét megközelítésnél az 1B kromoszómán azonosított QTL-t találták a 

legjelentősebbnek. Később Quarishi és munkatársai (2010) kimutatták, hogy a kromoszómának 

ez a régiója 4 DNS-szakaszt tartalmaz, melyek közreműködhetnek a tulajdonság kialakításában. 

Létrehoztak továbbá molekuláris markereket, amik a lókuszhoz kapcsolódva meghatározzák a 

WE-AX viszkozitást, és ennélfogva alkalmasak lehetnek arra, hogy növénynemesítési 

programokban alkalmazzák őket. 

 

2.7.2. Örökölhetőség 

Különböző környezeti és agronómiai körülmények között termesztett búza törzsek 

beltartalmi adatainak elemzésével lehetőség van szétválasztani a környezeti és genotípusos 

hatásokat. 

Hong és munkatársai (1989) 18 búza törzs őrleményeinek 2 termőhelyes vizsgálatával 

megállapították, hogy a vízoldható pentozánok esetében a genotípusos variancia 1,6-szorosa a 

környezeti varianciának, totál pentozánokra nézve ez az érték 2,4.  

Martinant és munkatársai (1999) 19 genotípust hasonlítottak össze, három termőhelyen, 

és kiszámították a „tág értelemben” vett heritabilitást (broad sense heritability, genotípusos 

variancia/fenotípusos variancia), ami lisztben mért vízoldható pentozánok esetében 0,75, míg 

az általa okozott viszkozitásra 0,8 volt a liszt vizes extraktumában. Dornez és munkatársai 

(2008a)  14 genotípust vizsgáltak három évben és 0,53 heritabilitás értéket kapott totál 

pentozánra, és 0,96-ot vízoldható pentozánra (teljes őrlemény mérésével). Négy különböző 

agronómiai rendszerben elvetett 5 durum búzából származó teljes őrlemény minta vizsgálatával 

a genotípus/környezet arány 4,5 volt totál pentozánra, és 4,9 vízoldható pentozánokra 

(Lempereur és mtsai 1997).  

A liszt TOT-AX és a WE-AX tartalmának nagy örökölhetőségét Finnie és mtsai (2006) 

is bizonyították 7 tavaszi és 20 őszi búza 10 és 12 környezetben kivitelezett vizsgálatával.  

Li és mtsai (2009) azonban ellentétes eredményeket kaptak teljesőrleményre, 25 őszi és 

25 tavaszi búza 3 termőhelyes vizsgálata esetén. Kimutatták, hogy a környezetnek jóval 

nagyobb a hatása mint a genotípusnak az őszi búzák TOT-AX és WE-AX tartalmára, illetve a 

tavaszi fajták WE-AX tartalmára.  
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A Gebruers és munkatársai (2010b) által publikált elemzések azt mutatják, hogy a liszt 

AX tartalma nagymértékben örökölhető tulajdonság. A genotípus határozta meg a teljes 

variancia kb 60%-át a WE-AX esetében, a TOT-AX esetében pedig 70%-át. Őrleményben mért 

β-glükán és korpában mért WE-AX 50% körüli örökölhetőségi értéket adtak.  

 

 
4. ábra: A búzaszem rostanyag (AX és β-glükán) alkotóinak variancia komponensei (Gebruers és 

mtsai, 2010) 

Török és munkatársai (2019) igen jelentős évjárat és GxE hatást mutatott ki TOT-AX 

esetén, míg a WE-AX total varianciáját 21%-ban a genotípus határozta meg. 41 genotípus 3 

éves vizsgálatával.  

Ilyenformán a liszt TOT-AX tartalmát tekintve ellentmondásosak az eredmények, de a liszt 

WE-AX tartalma különösen vonzó szelekciós cél lehet növénynemesítési programokban.  

 

2.7.3. Agronómiai és környezeti hatások 

Számos tanulmány igazolta, hogy az agronómiai körülmények, és az éghajlat 

meghatározó hatást gyakorol az AX és β-glükán mennyiségére és szerkezetére.  

Ezek közül a legjobban dokumentált hatás a kalászban csírázás, ami a szem fejlődésének 

késői szakaszában és az aratás idején fellépő nedves környezeti körülményeknek köszönhetően 

alakul ki. A kalászban csírázáskor hidrolitikus enzimek (mint például az endoxilanázok) 

termelődése is beindul (Dornez és mtsai 2008a), melynek következtében a szemek WE-AX 

tartalma nagyobb lesz. A TOT-AX tartalomban ugyanakkor nem találtak szignifikáns 

különbséget. 
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Gebruers és munkatársai (2010a,b) hasonló kapcsolatot figyeltek meg az endoxilanáz 

enzim aktivitás és a WE-AX tartalom között 26 búza törzs esetében a kalászolás és az aratási 

időszak között mért paraméterek figyelembe vételével. Ezen túl erős negatív korrelációt találtak 

mind a korpa mind a liszt WE-AX tartalma és a napi átlag hőmérséklet között, de pozitív volt 

a korreláció a csapadék mennyiségével. Ugyanakkor nem találtak szignifikáns korrelációt a 

TOT-AX és a β-glükán tartalom (teljes őrleményből mért) valamint az időjárási körülmények 

között. 

A szárazság az arabinoxilán (AX) mennyiségét és tulajdonságait is befolyásolja. Coles 

és mtsai (1997) szerint az AX koncentrációját búzában a virágzás utáni enyhe szárazság növeli, 

míg a nagy szárazság csökkenti. A szárazság a virágzás alatt növeli, míg virágzás után csökkenti 

az AX koncentrációját (Hong és mtsai, 1989; Laurentin és Douglas, 2003). Ezzel ellentétben, 

egy friss tanulmány szerint a szárazságstressz virágzás után is növelte az AX mennyiségét 

(Rakszegi és mtsai, 2014).  

Kevésbé egyértelmű a nitrogén trágyázás hatása a szem rostanyag tartalmára. Güler 

(2003) egy három éves kísérletben csupán egy évjárat esetében számolt be a nitrogén búza β-

glükán tartalomra kifejtett pozitív hatásáról (három genotípust esetén). Dornez et al (2008b) 

szerint nincs hatása a talaj N-tartalmának az AX tartalomra egy két genotípust vizsgáló három 

éves kísérlet alapján. Coles és munkatársai (1997) szintén azt találták, hogy a nitrogén 

trágyázásnak nincs hatása az AX arányára, de a szemenkénti TOT-AX tartalom nőtt a szem 

tömegével, ha a késői N trágyázást öntözéssel is kombinálták. 

Összességében megállapították, hogy a környezeti tényezők közül a legerősebb hatással 

a rostanyag tartalomra a csapadékos időjárási körülmények által előidézett megnövekedett 

xilanáz aktivitás van, ami befolyásolja a WE-AX arányt is. 

 

2.8. A genetikai diverzitás előnyei az ökológiai mezőgazdaságban  

 A genetikai diverzitás megőrzése és használata feltétlenül szükséges ahhoz, 

hogy a rohamosan változó környezetváltozással szembe tudjunk nézni. A mai modern fajtákkal 

szemben támasztott elvárás pedig az, hogy genetikailag homogének legyenek. Ez részben a 

fajtaregisztrációval szemben támasztott hivatalos követelményeknek köszönhető, részben 

pedig a genetikailag diverz populációk előállítási nehézségeinek. Az ökológiai mezőgazdaság 

folyamatosan terjed, több mint 160 országban alkalmazzák már világszerte. Teljes vetésterülete 

mintegy 0,9%. Az 1900-as évek elején kezdték alkalmazni, mígnem 2009-re az ökológiai 

termékek már a piac 5%-át tették ki. A környezet hatásainak kompenzálására a konvencionális 

mezőgazdaság több külső eszközzel rendelkezik (növényvédelem, műtrágyázás, stb), mint az 
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ökológiai. Az eszköztelenség kompenzálására az ökológiai földművelési rendszerben olyan 

rugalmas, robosztus fajtákra van szükség, melyek képesek alkalmazkodni az adott környezeti 

körülményekhez, és megfelelően stabil terméshozamot és minőséget képesek biztosítani. A 

fajtadiverzitás kérdése iránt az ökológiai termelők részéről is egyre nagyobb az érdeklődés, és 

a tudományos irodalom is egyre többet foglalkozik a populáció szinten megjelenő genetikai 

változatossággal. Ennek egyik oka az időben és térben változó környezet (Ceccarelli et al 2007, 

Ostergard et al 2009, Wolfe et al 2008). Finckh és munkatársai (2000,2008) megállapították, 

hogy a kultúrnövények genetikai diverzitása és a biodiverzitás megőrzésére alkalmazott 

mezőgazdasági gyakorlat képes a fajta terméshozamát és minőségét megóvni a biotikus és 

abiotikus stresszekkel szemben. Ezen túl lehetővé teszi a létező rezisztencia gének 

felhasználását azáltal, hogy bejuttatja a potenciálisan hasznos géneket a farmerek 

termőföldjére, így a növény megbecsülhetetlen környezeti körülményekre adott válasza ’on 

farm’ jön létre. Megállapították továbbá (Hajjar et al., 2008), hogy a genetikai diverzitás azáltal 

ad többet az ökoszisztémának, hogy növeli a rendszer hosszútávú stabilitását, valamint 

biztosítja a biomasszát, amely hozzájárul a talaj megóvásához, valamint a föld alatti és feletti 

fajok biodiverzitásának megőrzéséhez. Ezzel összességében egy igen rugalmas rendszert 

kapunk. Genetikailag diverz populációk előállítására jelenleg két fő módszerrel folynak 

kísérletek: az egyik a fajtakeverékek létrehozása, míg a másik a többszülős populációk 

fejlesztése.A fajtakeverékek és kompozit populációk előállításakor nagy körültekintéssel kell 

kiválasztani a tulajdonságot, melyre a diverzitást létre akarjuk hozni. Bizonyos mértékű 

uniformitásnak lennie kell a keveréshez vagy a kompozit populációk létrehozásához használt 

fajták között. Így például hasonlónak kell lennie a kiválasztott fajták érési idejének, mivel az 

aratást egy időben végzik. A növénymagasságnak ezzel szemben nem szükséges egységesnek 

lennie, sőt előnyt is jelenthet a változatossága, mivel a zöld növényzet nem lesz olyan sűrű, 

melynek következtében jobban szellőzik, ezért kevesebb nedvesség marad a levélzeten, ami a 

betegségek megjelenési gyakoriságát csökkenti (Finckh 2008). A nagyobb növénymagasság 

ezen túl segíti a növények növekedését a gyomnövényekkel szembeni versengés alkalmával a 

kora tavaszi időszakban, míg az alacsonyabb magasságú növények megakadályozzák a magas 

szárú növények megdőlését. A populációk fenntartása úgy történik, hogy az előző évi termést 

újra és újra elvetik ugyanazon termőhelyen, mely által a növény sok év alatt adaptálódik a helyi 

környezeti körülményekhez. Ez azt jelenti, hogy a populáció feldúsul azon genetikai háttérrel 

rendelkező egyedekkel, amelyek a helyi környezethez jobban tudnak adaptálódni és ezáltal 

stabilabb terméshozamot és minőséget képesek elérni akár ökológiai szántóföldi termesztési 

rendszerben is.
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

3.1. Anyagok 

3.1.1. A Yumai-34 keresztezési program 

 

A Yumai-34 kínai búza fajtát (1988-ban írták le először) az EU FP6 HEALTHGRAIN 

pályázat során azonosították, mint olyan génforrást, ami lisztben nagy totál- és vízoldható 

arabinoxilán tartalommal rendelkezik (Gebruers és mtsai, 2008). Kereszteztük a Yumai-34-et 

három olyan búza fajtával (Lupus, Mv Mambo, és Ukrainka), melyek jól adaptálódnak az 

európai környezeti körülményekhez: optimális növényfejlődés, jó abiotikus stressz rezisztencia 

(télállóság, kalászban csírázás elleni rezisztencia), és jó termőképesség jellemzi őket. Ezzel az 

volt a célunk, hogy kombináljuk a nagy AX tartalmat az európai körülményekhez való 

alkalmazkodó képességgel és jó sütőipari tulajdonságokkal. Az F2 hasadó populáció kalászait 

kalász utódsorokba vetettük, így jött létre az F3 populáció. Ezután a növényeket szelektáltuk 

agronómiai tulajdonságaik, és nagy vízoldható pentozán tartalmuk alapján (lisztben, AX-ként 

mérve) minden generációban. Néhány szelekciós kör után 31 törzset (12 Lupus/Yumai-34, 3 

Mv Mambo/Yumai-34, és 16 Ukrainka/Yumai-34) azonosítottunk, melyek az átlagosnál 

nagyobb vízoldható pentozán tartalommal, és jó agronómiai tulajdonságokkal is rendelkeztek. 

Ezeket vizsgáltuk részletesebben az F7, F8, és F9 generációban (2013-2015), és a szülői búza 

fajtákat használtuk kontrolként. 

 

3.1.2. Kompozit populációk és fajtakeverékek 

Annak érdekében, hogy olyan versenyképes búza alapanyagot hozzunk létre, melyek jól 

szerepelnek ökológiai és low-input körülmények között, hat populációt (cropping population) 

hoztak létre Ausztriában (A), Magyarországon (H), és az Egyesült Királyságban (UK) (POP-

AT (A), Angol Kompozit (H, ENG-CCP), Elit Kompozit (H, ELIT-CCP), Magyar Kompozit 

(H, HUN-CCP), YQ-CCP (UK), és NIAB-Elite-CCP (UK, NIAB-CCP)). Ezeket a 

populációkat együtt vizsgáltuk három fajtakeverékkel (MIX-AT (A), YQ-MIX (UK), NIAB-

Elite-MIX (UK, NIAB-MIX)), és egy Franciaországból származó diverz populációval (INRA-

60parent-CCP, a továbbiakban INRA-CCP). Az YQ-CCP és YQ-MIX előállítása részletesen 

Döring és mtsai (2015) cikkében található. Egy őszi búza (Triticum aestivum L.) fajtát, az Mv 

Emesét használtuk kontrolként az összes termőhelyen. Az Mv Emese kemény szemű őszi búza 

fajta nagy sikér tartalommal, és kiváló sütőipari minőséggel (Farinográfos és alveográfos 

értékei kitűnőek). Korai érésű genotípus, mely a környezeti stresszeknek jól ellenáll. A 
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tanulmány összes populációjára és fajtakeverékére vonatkozó évek és termőhelyek Tremmel-

Bede és mtsai (2016) cikkében szerepelnek. 

A kompozit populációk és fajtakeverékek feldolgozóipari tulajdonságait és 

teljesítményét alapvetően meghatározhatja az előállítási stratégia, és a szülő fajták szelekciója. 

Az Egyesült Királyságban állították elő az YQ-CCP-t és az YQ-MIX-et kilenc nagy 

terméshozamú és tizenkét jó minőségű búza genotípus egymással történő keresztezésével (190 

keresztezés) (Döring és mtsai, 2015). Hasonlóan történt a NIAB-CCP és NIAB-MIX 

előállítása, melynél nyolc nagy terméshozamú és/vagy jó minőségi tulajdonságokkal 

rendelkező modern fajtát használtak a keresztezéshez. Az ENG-CCP évekig (a kísérlet 

megkezdése előtt 3 évvel vetették el először) Magyarországon termesztett, helyileg 

adaptálódott YQ-CCP. Ennek eredményeképpen genetikai különbség van a két kompozit 

populáció között, mivel különböző környezeti körülményeknek voltak kitéve. Az ELIT-CCP-t 

Magyarországon állították elő hét elit búza fajta felhasználásával (Mv Béres, Mv Süveges, Mv 

Suba, Mv Ködmön, Mv Verbunkos, Mv Csárdás, és Mv Magdaléna), melyeknek hasonló 

kalászolási ideje, jó terméshozama, jó betegség toleranciája, nagy fehérje- és sikér tartalma, 

valamint jó feldolgozóipari tulajdonságai voltak. A HUN-CCP-t szintén Magyarországon 

állították elő régi, korai érésű, magas fajták és tájfajták felhasználásával (> 120 cm). Az INRA-

CCP-t 60 szülő keresztezésével hozták létre, garantálva a populációban a nagy diverzitást. A 

MIX-AT-ot 10 osztrák fajtából (Lukullus, Blasius, Peppino, Pireneo, Stefanus, Arnold, Bitop, 

Capo, Midas, és Tobias) származó egyenlő mennyiségű mag összekeverésével hozták létre 

minden évben, az ezerszemtömegük alapján. Ezen fajták minőségi tulajdonságait Rakszegi és 

munkatársai (2016) vizsgálták részletesen. A POP-AT-t 18 keresztezési populáció 

összekeverésével hozták létre. A keresztezésekben olyan fajták vettek részt, mint a Bitop 

(Ausztria), Mv Kolo (Magyarország), Pannonikus, Divana (Horvátország), vagy a Prairie Red 

(USA). Az összes szelektált szülő fajta jó betegséggel szembeni ellenállósággal, jó 

ezerszemtömeggel, jó bokrosodási képességgel, és nem túl kicsi növény magassággal 

rendelkezett. Három szülő fajta nagy terméshozammal, a többi fajta pedig nagyon jó 

minőséggel rendelkezett.  

 

3.1.3. Az Mv Toborzó/Tommi térképező populáció 

A vizsgálatokhoz az Mv Toborzót kereszteztük a Tommi fajtával, majd nyolc 

öntermékenyítési cikluson keresztül hoztuk létre a térképező populációt, amely 240 

rekombináns beltenyésztett törzsből áll (RIL).  A populáció előállításához szülőként olyan 

fajtákat választottunk, melyeket eltérő ökológiai körülmények között nemesítettek. Az Mv 
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Toborzó egy korai érésű magyar fajta, míg a német Tommi egy nagyon késői fajtának számít 

Magyarországon. A két fajta eltérő allélokat hordoz a PPD-D1 (2D) nappalhossz érzékenységi 

génben, valamint az Rht-B1 (4B), Rht-D1 (4D) és az Rht8 (2D) törpésítő génekben (Karsai és 

mtsai, 2009), ezért igen variábilis a RIL vonalak kalászolási ideje, növénymagassága, valamint 

a terméskomponensei.  

A Healthgrain EU FP6 projekt során azt is megállapították, hogy a Tommi fajta nagy 

mennyiségben tartalmazza a fitokemikáliákat, például a szterolok, tokolok, folátok is 

kiemelkedő mennyiségben találhatóak meg benne a vizsgált többi 150 fajtához képest (Ward és 

mtsai, 2008). Az Mv Toborzó emellett inkább rostanyagokból tartalmazott nagyobb 

mennyiséget. A létrehozott populációt két évben vizsgáltuk beltartalmi és sütőipari 

tulajdonságokra, a 2014-ben aratott 240 törzset vizsgáltuk, majd a 2015-ös év 100 törzsét 

használtuk az eredmények validálására. 

A felhasznált növényi anyagokra vonatkozó információk táblázatos formában a 

Melléklet 3. táblázatban szerepelnek. 

 

3.2. Módszerek 

3.2.1. Termesztési körülmények 

A Yumai-34 keresztezési program során kapott törzseket az Agrártudományi 

Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetében termesztettük Martonvásáron (Földrajzi szélességi 

fok: 47° 21’ É; földrajzi hosszúsági fok: 18° 49’ K; tengerszint feletti magasság: 150 m) három 

egymást követő évben (2013, 2014, 2015). A parcellák 2,5 m hosszúak, és 6 sort tartalmaztak, 

melyek egymástól 20 cm-re helyezkedtek el. A kísérlet harmadik évében a törzseket 

összehasonlítottuk egy termésösszehasonlító szántóföldi kísérletben, ahol 6 m hosszú 

parcellákat rendeztünk randomizált blokk rendszerű elrendezésben, 3 ismétléssel. A talaj 

agyagos textúrájú csernozjom, pH-ja 7,25. A termőföld 2,8 m/m % humuszt, 210 mg/kg P2O5-

t, valamint 210 mg/kg K2O-t tartalmaz. Az előző termény olaj retek (2012/2013 és 2013/2014), 

és facélia (2014/2015) voltak. A parcellákat herbiciddel (4 l/ha U-46 D-fluid SL, 500 g/l 2-

metil-4-klorofenoxi-ecetsavat tartalmaz; 40g/ha Granstar 50 SX, 50 % tribenuron metilt 

tartalmaz), inszekticiddel (0,2 l/ha Karate Zeon 5CS, 50 g/l λ-cihalotrint tartalmaz), és 

fungiciddel (először: 1 l/ha Amistar Extra, 200 g/l azox-istrobint és 80 g/l ciprokonazolt 

tartalmaz, másodszor: 1 l/ha Cherokee, 50 g/l ciprokonazolt, 62 g/l propikonazolt, és 375 g/l 

kloretalonilt tartalmaz) kezelték minden évben. A kísérlet egyes éveire vonatkozó termesztési 

körülményeket az 1. táblázatban összegeztük. Látható, hogy a 2013/2014 termesztési 

időszakban átlagos hőmérséklet volt a jellemző, és az aratás előtt pedig volt egy csapadékos 
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időszak. Ezzel szemben a 2014/2015 termesztési időszakban a nyár nagyon meleg és száraz 

volt, télen pedig nagyon alacsony volt a minimum hőmérséklet. 

A kompozit populációkat és fajtakeverékeket öt különböző ország (Ausztria (A), 

Franciaország (F), Magyarország (H), Svájc (CH), és Egyesült Királyság (UK)) ökológiai (O) 

és low-input (LI) termőhelyein vetették el három (2011-2013) évben. Randomizált blokk 

rendszerű elrendezést (kis parcellák) alkalmaztak, három ismétlésben, hogy értékelhető legyen 

a minőségi paraméterek stabilitása. Ugyan Ausztria és Magyarország egy földrajzi régióhoz 

tartoznak, de mind az öt ország különböző éghajlati körülményekkel rendelkezik. Ausztriának 

Magyarországhoz hasonlóan kontinentális éghajlata van, de óceáni hatással. A svájci termőhely 

magasabban helyezkedik el a kontinentális éghajlati övezetben, ezért ott háromszor annyi a 

csapadék, mint Ausztriában vagy Magyarországon. Az UK termőhely Kelet Angliában van, 

ahol mérsékelt éghajlat van rerndszeres csapadékkal, a Francia vetési területen pedig enyhe a 

tél. Az időjárási körülmények nagymértékben különbözőek voltak az egyes években. A 

közepesen száraz 2010/2011 évad után a 2011/2012 évad extrém aszályt hozott (kivéve 

Svájcban és az UK-ban), majd ezt követte egy átlagos 2012/2013 évad. A legtöbb esetben a 

Magyar termőhelyen kevesebb a csapadék, és magasabb a hőmérséklet, mint az Osztrák 

termőhelyen, és ez a különbség nagyobb, ha az Angol vagy a Svájci időjárási körülményekkel 

hasonlítjuk össze. Minden országban az O és LI termőhelyek egymás mellett helyezkedtek el, 

és a kísérletek egymáshoz közel voltak elvetve (<1080 m), hogy minimalizáljuk az eltérő 

talajból és éghajlati körülményekből következő zavaró hatást. ’Low-input’ termőhelyeken, ha 

szükséges volt, alkalmaztak herbicideket, inszekticideket és műtrágyát, de fungicideket nem (1. 

táblázat). Mikó és mtsai (2014) tárgyalták két kísérleti helyszín további termesztési és 

menedzsment paramétereit.  

A teljes Mv Toborzó/Tommi térképező populációt 2013 és 2014 őszén szántóföldi 

kisparcellás kísérletbe vetettük el Martonvásáron (a korábban leírt feltételek mellett); a 

törzseket egy ismétlésben, míg a két szülőt, mint kontrollokat a kísérletben egyenletesen 

elosztva 6-6 ismétlésben. A tenyészidőszak végén parcellánként 6-6 kalászt begyűjtve, csépelve 

és őrölve teljes őrleményből mértük a beltartalmi paramétereket. A kombájnnal aratott 

magokból végeztük a szemek fizikai tulajdonságainak vizsgálatát, a belőlük készült liszt 

mintákból pedig a sütőipari tulajdonságok vizsgálatát.  



37 

 

1. táblázat Fő termesztési körülmények és szántóföldi menedzsment paraméterek 5 ország (A, CH, F, H, UK) ökológiai, ’low input’, és konvencionális termőhelyein 
öt termesztési időszakban (2011-2015) (n.r. Nem releváns, csak low-input termőhelyen Svájcban, A- Ausztria; CH- Svájc; F- Franciaország; H- Magyarország; UK-

Egyesült Királyság) 
 

Termesztési 
körülmények 

2010/11 2011/12 2012/13 13/14 14/15 

A CH F H UK A CH F H UK A CH F H UK H H 

Id
őj

ár
ás

i k
ör

ül
m

én
ye

k 
a 

te
rm

es
zt

és
i i

dő
sz

ak
ba

n
 

összes csapadék 
(mm) 

 (termesztési 
időszak napjainak 

száma) 

367.6 
(273) 

844.8 
(277) 

374,0 
(223) 

248.7 
(270) 

465.1 
(292) 

207.5 
(274) 

1034.
0 

(274) 

198,0 
(233) 

217.2 
(253) 

588.7 
(284) 

485.3 
(273) 

1139.
6 

(285) 

498,0 
(240) 

387.5 
(273) 

518.9  
(299) 

330,5 
(268) 

352,3 
(276) 

maximum/ 
minimum/ 

átlag hőmérséklet 
(oC) 

31.0/ 
-19.6/ 

7.2 

33.7/ 
-12.8/ 

8.7 

35,3/  
-5,5/ 
12,3 

36.3/ 
-23.7/ 

8.2 

20.2/ 
-1.4/  
10  

36.0/ 
-18.2/ 

7.8 

32.6/ 
-17.2/ 

8.3 

34,1/ 
-10,8/ 
12,5 

37.6/ 
-22.6/ 

8.4 

22/  
1.6/  
10.5 

33.4/  
-17.4/ 

7.1 

36.5/ 
-12.1/ 

7.7 

33,6/  
-6/  

12,6 

35.1/ 
-13.0/ 

8.0 

22.1/ 
0.8/  
9.2 

33,8/ 
-11,8/ 
9,76 

37,1/ 
-15,4/ 
9,14 

csapadék 
mennyiség az 

utolsó 100 napban 
(mm) 

210.6 447.2 198 101.5 186,4 93.6 582 140 129.6 235 247.1 480.4 169 122.5 80,1 185,4 131,6 

átlaghőmérséklet az 
utolsó 100 napban 

(oC) 
15.4 16.4 17,1 17.4 16 15.9 15.9 17,1 16.8 15.2 13.5 16.4 16,0 16.3 15 16,6 16,77 

T
áp

an
ya

g 
el

lá
tá

s 

 N bemenet ’low 
input’ termőhelyen 

(trágya aktív 
alkotóeleme, kg/ha) 

130 n.r. - 120 635 l/ha 120 n.r. 150 120 625 l/ha 128 n.r. 150 120 
170kg/

ha 
- - 

előző termény ’low 
input’/ 

konvencionális 
termőhelyen 

cukorrép
a 

n.r. - kukorica olajrepce 
takarmán
y borsó 

n.r. durum 
olajrete

k 
bab 

cukorrép
a 

n.r. 
csicseribors

ó 
olajrete

k 
olajrepce olajretek facélia 

trágya (t/ha) 
és/vagy hígtrágya 
(m3/ha) terjedelem 

organikus 
termőhelyen 

(N ekvivalens, ha 
elérhető) 

0 

15 t/ha 
és 105 
m3/ha 

(152 kg 
N/ha) 

0 

0 
(25 t/ha 

2009-ben 
napraforgó 

alatt) 

semmi 0 

40 
m3/ha 
(65 kg 
N/ha) 

0 0 semmi 0 

45 
m3/ha 
(77 kg 
N/ha) 

0 0 semmi - - 

előző termény 
organikus 

termőhelyen 

Lathyrus 
sp. 

műfű durum napraforgó 

termőképe
sség 

növelés 
ugar 

(hüvelyese
k 

keveréke) 

takarmán
y borsó 

krumpl
i / siló 
kukori

ca 

lucerna lucerna 

termőkép
esség 

növelés 
ugar 

(hüvelyes
ek 

keveréke) 

lencse / 
keserű 
zsázsa 

nagym
agvú 

hüvely
esek 
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3.2.2. Búzaszem fizikai tulajdonságainak vizsgálata 

Mértük a szemek hektolitertömegét (TW) (g mag/100 l) (MSZ 6367/4-1983, Foss 

Tecator 1241), ezerszemtömegét (TKW) (g/1000 szem) (MSZ 6367/4-86, Budapest: Magyar 

Szabványügyi Testület), és szemkeménységét (HI) (AACC módszer 55-31) (Perten SKCS 

4100). A kompozit populációk és fajtakeverékek esetében mértük a szem szélességét (Diam) és 

hosszúságát is (Marvin Digital Seed Analyzer). 

 

3.2.3. Beltartalmi tulajdonságok 

Mintánként 500 g (Kompozit populációk és fajtakeverékek esetében 700 g) szemet 15,5 

% nedvesség tartalomra kondicionáltunk, és Chopin CD1 Laboratóriumi malommal őröltük, 

így állítottuk elő a lisztet. Teljes őrlemény mintákat is készítettünk Perten Laboratory mill 3100 

készülékkel a kompozit populációkból és fajtakeverékekből, és Retsch MM400 malommal az 

Mv Toborzó/Tommi populációból. A nyersfehérje tartalmat (Prot) Kjeldahl módszerrel 

határoztuk meg, az ICC 105/2 (1995) módszernek megfelelően, FOSS Kjeltec 1035 Analyzer 

készülékkel. A sikértartalmat Perten Glutomatic 2200 készülékkel mértük (ICC 137/1 1995). A 

totál- (TOT) és vízoldható (WE) pentozán (pent) tartalmat kolorimetriásan mértük a Douglas 

módszer szerint (1981), az így kapott adatok alapján szelektáltuk a Yumai-34 keresztezési 

programban a nagy pentozán tartalmú törzseket. Az összes generáció, és az Mv 

Toborzó/Tommi populáció AX tartalmát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetemen (BME) határozták meg a Gebruers és munkatársai (2009) által leírt GC módszerrel, 

mely a monoszacharidok elválasztásával határozza meg a rostok mennyiségét (TOT-AX/TAX, 

WE-AX) és összetételét (arabinóz/xilóz (A/X) arány). Az Mv Toborzó/Tommi populáció 

törzseinek β-glükán tartalmát az AACC 32-23,01 szabványnak megfelelően határoztuk meg 

enzimes bontással és spektrofotometriás módszerrel. A méréseket 2 ismétlésben végeztük. 

3.2.4. Tészta tulajdonságok vizsgálata 

A tészta tulajdonságokat (vízfelvétel (Wabs), tészta kialakulási idő (Devtime), tészta 

stabilitás (Stability, stab), és tészta ellágyulás (Ellágyulás, Lágyulás15)) Brabender 

Farinográffal mértük az ICC 115/1 szabvány (1995) módszernek megfelelően. A sikér indexet 

(GI) az ICC 155 szabványnak (1995) megfelelően számítottuk ki, míg a sikér terülést (Sikter) 

a Magyar szabvány szerint vizsgáltuk (MSZ 6369/5-87 (1987)). A Zeleny szedimentációt 

(Zeleny, ZEL), amely utal a kenyér térfogatra, az ICC 116/1 módszerrel mértük (1997) 

SediCom System készülékkel (Tömösközi és mtsai, 2009). A méréseket egy ismétlésben 

végeztük. 
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3.2.5. Genotípusos vizsgálatok, kapcsoltsági térkép szerkeztése 

A két szülőből és a RIL törzsekből a genomi DNS kivonását a DNeasy® Plant Mini Kit 

(Qiagen) segítségével végeztük el, fiatal levelekből (100 mg) a gyártó által megadott eljárás 

alapján. A DNS-mintákat a felhasználásig -20°C-on tároltuk. A DNS-minták 15K Infinium 

elemzését a TraitGenetics GmbH (Gatersleben, Németország) végezte el 

(http://www.triticarte.com.au és http://www.traitgenetics.com), amely 13.007 SNP markert 

eredményezett. Emellett gén-specifikus primerek felhasználásával meghatároztuk minden 

genotípus allél összetételét a PPD-D1 nappalhossz érzékenységi génben, az Rht-B1, Rht-D1 és 

Rht-8 törpésítő génekben (Kiss és mtsai, 2014), valamint az arabinoxilán tartalommal 

összefüggő génben (1B) (Lovegrove és mtsai, 2020). 

A marker kapcsoltsági térkép szerkesztésénél kihagytuk azokat a markereket, amelyek nem 

hasadtak a populációban (az összes SNP marker 52,0%-a), 15%-nál több hiányzó adatot 

tartalmaztak (1,3%), vagy erős szegregációs torzulást mutattak 30:70%-on túli szülői allél 

arányokkal a várt 50:50%-os arányhoz viszonyítva (1,7%). Kihagytuk azokat a markereket is, 

amelyek egymással teljes kapcsoltságban álltak (25,4%) és így nem hordoztak plusz 

információt a rekombinációs távolságok szempontjából. Így összesen 1395 SNP marker maradt 

a kapcsoltsági térkép elkészítéséhez, amelyhez még hozzájött az 5 gén-specifikus marker is. 

Ugyanígy ellenőriztük a 240 RIL törzseket is, és kihagytuk azokat, amelyeknél túl sok volt a 

hiányzó marker adat, vagy a szülői típusoktól eltérő SNP mintázatot mutatott. Így a térkép 

szerkesztésre és QTL elemzésre 221 RIL törzs bizonyult alkalmasnak. A kapcsoltsági térkép 

létrehozásához a JoinMap 4.0 programot (Kyazma, B.V., Wageningen, Hollandia) használtuk. 

A program segítségével 1276 markert (9,8%) sikerült beépíteni a különböző hosszúságú, 21 

kapcsoltsági csoportba, amelyek megfelelnek a 21 búza kromoszómának. A QTL elemzést a 

GenStat® (VSN International Ltd.) 18-as verziószámú statisztikai programmal végeztük el. 

 

3.2.6. Statisztikai vizsgálatok 

A legkisebb szignifikáns különbségeket, a korrelációt, és a korrelációs koefficienst 

(standard hiba és átlag érték hányadosa) Microsoft Excel programban számoltuk.  

A főkomponens analízist Statistica 6.0 szoftver segítségével hajtottuk végre. A törzsek 

terméshozamát kéttényezős variancia analízissel (ANOVA), és páronkénti összehasonlítással 

lineáris kevert modellel (linear mixed model) végeztük a Statistica 6.0 szoftverrel. 

A törzsek diszkriminancia analízisét, az egytényezős variancia analízist (ANOVA) és a 

Tukey féle post hoc tesztet SPSS 16.0 szoftverrel (SPSS Rt., Chicago, IL, USA) készítettük el.    
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A GGE biplot elemzést GenStat 17.0 szoftver (VSN Nemzetközi Kft., Hemel Hemstead, 

UK) használatával végeztük. A GGE biplot a főkomponens analízis eredménye alapján 

ábrázolja a genotípus (G) valamint a genotípus és környezet kölcsönhatásának (GxE) 

variabilitását, de a környezeti hatásokat figyelmen kívül hagyja. A Ranking biplottal 

(rangsoroló) (átlagos környezet függvény (AEC) nézet) vizsgálható az összes genotípus 

teljesítménye egy specifikus környezeten belül. Az ábrán a legjobb teljesítményű és 

legstabilabb genotípusok azok, amelyek a biplot tengelyre vetítve legközelebb esnek az átlag 

környezethez és a tengelyhez. A nyíllal ellátott vonal az AEC abszcissza, ami az adott 

tulajdonság nagyobb átlag értékeinek irányába mutat. Az AEC ordináta a nagyobb variabilitás 

(kisebb stabilitás) felé mutat mindkét irányban (Yan és Tinker 2006). 

A Lineáris kevert modell analízist (korlátozott valószínűségi algoritmus, REML) SPSS 

16.0 szoftverrel Virk és mtsai (2009) munkája alapján végeztük. Mind a három évet különböző 

környezetnek vettük (E) minden genotípusra (G). Az ismételhetőséget, a genotípusos 

varianciát, és a genotípus-környezet kölcsönhatás varianciáját értékeltük valamennyi 

tulajdonságra. Az ismételhetőséget (tág értelemben vett heritabilitást) a genotípusos és 

fenotípusos variancia hányadosaként számítottuk.  
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

4.1. NAGY ARABINOXILÁN TARTALMÚ BÚZA TÖRZSEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS 

JELLEMZÉSE 

31 vonalat szelektáltunk az F7, F8, és F9 generációban (2013-2015), melyek a nagy totál- 

és vízoldható AX tartalom mellett ígéretes agronómiai tulajdonságokkal is rendelkeztek. Ezen 

törzsek fizikai-, beltartalmi és sütőipari tulajdonságait vizsgáltuk.  

 

4.1.1. Fizikai tulajdonságok 

A nagy AX tartalmú törzsek hektolitertömege 70,45 és 82,97 g/100l között változott, a 

legkisebb és legnagyobb értékkel rendelkező kontrollok pedig a Yumai-34 (76,93 g/100l) és a 

Lupus (82,07 g/100l) voltak. A legnagyobb hektolitertömege egy Lupus/Yumai-34 (LU/YU_4) 

és egy Ukrainka/Yumai-34 (UK/YU_15) törzsnek volt (80,17 és 82,97 g/100l), míg volt néhány 

Ukrainka/Yumai-34 (UK/YU_1,6,7) törzs, melynek nagyon kicsi hektolitertömege volt (70,45; 

71,83; és 71,67 g/100l) (5/a. ábra).   

 
5. ábra: A 31 szelektált törzs és a kontrolok (fekete) fizikai tulajdonságainak átlag értékei (2013-

2015). a Hektolitertömeg (g/100 l). b Ezerszemtömeg (g). Lisztkihozatal (%) 

A törzsek ezerszemtömege 35,36 és 57,39 g között változott, míg a kontrolloké 41,15 

(Ukrainka) és 49,91 g (Yumai-34) között volt. Két Mv Mambo/Yumai-34 (MA/YU_2,3) törzs 

ezerszemtömege nagyobb volt, mint a Yumai-34-é, kilenc törzsnek pedig hasonlóan nagy 

ezerszemtömege volt, mint ezé a fajtáé (5/b. ábra). A törzsek lisztkihozatala 50,03 és 61,50 % 
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közötti értékeket vett fel, összehasonlításként a kontroloké 60 % körül alakult, és pozitívan 

korrelált az ezerszemtömeggel (r5%=0,341; 5/c. ábra). Az összes szülői genotípus és a 

nemesítési törzsek is keményszeműek voltak, és a szemkeménység erős negatív korrelációt 

mutatott a lisztkihozatallal (r0,1%=-0,69) (2. táblázat). 

 

4.1.2. Beltartalmi összetétel 

A legtöbb nemesítési törzs hasonló, vagy szignifikánsan nagyobb fehérjetartalommal 

rendelkezett, mint a három európai szülő fajta. A törzsek fehérjetartalma 10,7 és 16,2 % között 

változott, míg a kontrollok 12 % körüli fehérjetartalommal rendelkeztek. A kontrollok közül a 

Yumai-34 genotípusnak volt a legnagyobb fehérjetartalma (14,5 %), a törzsek közül pedig 

néhány Lupus/Yumai-34 törzsnek (LU/YU_12,10,9,8) (6/a. ábra). 

 
6. ábra: A 31 szelektált törzs és a kontrolok beltartalmi tulajdonságainak átlagai (2013-2015). a 

Fehérjetartalom (%). b Sikértartalom (%). c Keményítő tartalom (%). d Totál arabinoxilán 

tartalom (TOT-AX) (mg/g). e Vízoldható arabinoxilán tartalom (WE-AX) (mg/g). 
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2. táblázat: A búza törzsek arabinoxilán tartalmának korrelációja a fizikai-, beltartalmi, és sütőipari tulajdonságokkal (2013-2015) 
(r5%=0.3246*, r1%=0.4182**, r0.1%=0.5189, n=35, n.s- nem szignifikáns, AX- arabinoxilán, GI- sikér index, HI- Szemkeménység Index, QN- Magyar Farinográf minőség 

szám , Ellágyulás- Farinográfos tészta ellágyulás, Stabilitás- Farinográfos tészta stabilitás, TOT- totál, WE- vízoldható, Zeleny- Zeleny szedimentáció.+ adatok 2015-ből, 35 
minta, ahol r5%=0.3246*, r1%=0.4182**, r0.1%=0.5189, n=351$ adatok 2015-ből, 14 minta, ahol r5%=0.4973*, r1%=0.6226**, r0.1%=0.7420, n=14) 

 

 
 

TOT-AX WE-

AX 

Hekto-

liter 

tömeg 

Ezerszem 

tömeg 

Lisztkihozatal Fehérje Sikér GI Zeleny Tésztakia-

lakulási 

idő 

Stabilitás Ellágyulás Vízfelvétel QN Kemé-

nyítő 

Kemé-

nyítő 

roncso-

lódás+ 

HI+ Ha-

mu 

TOT-AX 
1              

    

WE-AX 0,586**
* 1             

    

Hektoliter-
tömeg 

-
0,531**

* n.s. 1            

    

Ezerszem-
tömeg n.s. n.s. n.s. 1           

    

Liszt-
kihozatal 

-
0,456** 

-
0,401* n.s. 0,341* 1          

    

Fehérje 
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 1         

    

Sikér 
0,368* n.s. n.s. n.s. n.s. 0,931*** 1        

    

GI 
n.s. n.s. n.s. -0,654*** n.s. n.s. n.s. 1       

    

Zeleny 
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,588*** 0,468** n.s. 1      

    

Tésztakia-
lakulási idő n.s. n.s. n.s. -0,464** n.s. 0,502** n.s. 0,647*** 0,409* 1     

    

Stabilitás 
n.s. n.s. n.s. -0,355* n.s. -0,379* 

-
0,476** 0,437** -0,328* n.s. 1    

    

Ellágyulás 
n.s. n.s. n.s. 0,523*** n.s. -0,446** n.s. -0,706*** n.s. -0,857*** n.s. 1   

    

Vízfelvétel 
0,486** n.s. n.s. n.s. n.s. 0,846*** 

0,878**
* n.s. 0,421** 0,442** -0,428** n.s. 1  

    

QN 
n.s. n.s. n.s. -0,504** n.s. 0,428** n.s. 0,707*** 0,329* 0,951*** n.s. -0,941*** 0,341* 1 

    

Keményítő -
0,537**

* 

n.s. n.s n.s. n.s. -0,502** -
0,527**

* 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -0,590*** n.s. 1    

Keményítő 
roncsolódás
+ 

n.s. -
0,503*

* 

n.s. n.s. -0,635*** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 1   

HI+ n.s. n.s. n.s. n.s. -0,690*** 0,363* 0,398* n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,621*** n.s. n.s. 0,485** 1  

Hamu+ n.s. n.s. -0,337* n.s. -0,522*** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,367* n.s. -0,440** n.s. n.s. 1 

Termés-
hozam $ 

n.s. n.s. n.s. n.s. 0,613* -0,626** -0,609* n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -0,560* n.s. 0,434** n.s. n.s. n.s. 
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A törzsek sikértartalma hasonló variabilitást mutatott, mint a fehérjetartalom: értéke 23,90 

és 38,47 % között változott. Ez a két tulajdonság igen erős korrelációt mutatott (r5%=0,931). A 

nagy variabilitás valószínűleg abból ered, hogy a szülő fajták sikértartalma nagyon különböző: 

az Ukrainkáé volt a legkisebb (24,97%), a Yumai-34 fajtáé pedig a legnagyobb (36,27%). A 

legígéretesebb törzsek (LU/YU_8,9,10,12) rendelkeztek a legnagyobb sikér-, és 

fehérjetartalommal, ezért várhatóan ezen törzsek sütőipari minősége is jó lesz (6/b. ábra). 

A törzsek keményítőtartalma 54,8 és 61,5 % közötti értékeket vett fel (6/c. ábra), és 

negatívan korrelált a fehérje- és sikértartalommal (-0,502 és -0,527). A törzsek 

keményítőtartalma hasonló tartományban alakult, mint a kontroll fajtáké, melyek 56,6-59 % 

keményítő tartalommal rendelkeztek, és a Yumai-34 esetében mértük a legkisebb értéket. 

A szelekció fő célja az volt, hogy azonosítsunk stabilan nagy AX tartalmú törzseket, 

különösen lisztben nagy vízoldható AX tartalommal rendelkezőket (kolorimetriás módszerrel 

pentozánként határoztuk meg az F3-F9 generációban). Ebből következően a legtöbb szelektált 

törzs nagyobb AX tartalommal rendelkezett, mint a három kontroll fajta (Lupus, Mv Mambo, 

Ukrainka). A szelektált törzsek TOT-AX tartalma 15,44 és 23,67 mg/g között változott, 10 törzs 

(öt Ukrainka/Yumai-34 és öt Lupus/Yumai-34) pedig szignifikánsan nagyobb TOT-AX 

tartalommal rendelkezett, mint a Yumai-34. A többi törzs többsége is nagyobb TOT-AX 

tartalommal rendelkezett, mint a szülői kontrollok (6/d. ábra). Az Ukrainka WE-AX tartalma 

volt a legkisebb (5,43 mg/g), ehhez képest a Yumai-34 majdnem kétszer ennyit tartalmazott 

ebből a komponensből (9,47 mg/g). A törzsek WE-AX tartalma 7,41 mg/g és 10,24 mg/g között 

változott, 27 törzs WE-AX tartalma pedig meghaladta a 8 mg/g-ot (6/e. ábra). 

A második és harmadik évben (F8 és F9 generációk) meghatároztuk GC-vel is az AX 

tartalmat, és hasonló, vagy tendenciálisan kisebb értékeket kaptunk, mint kolorimetriás 

meghatározáskor (7/a,b. ábra). Erre is számítottunk, mert míg GC-vel monoszacharidokká 

alakítva mérjük az AX tartalmat, a spektrofotometriás módszerrel totál pentozán tartalmat 

mérünk, ami az arabinoxilánok mellett kis mennyiségű arabinogalaktán peptidet (AGP) is 

tartalmaz. A monoszacharid vizsgálat során kiszámítható a TOT-AX és WE-AX arabinóz:xilóz 

(A:X) aránya is, ezek a következő értékek között változtak a törzsekben: 0,525-0,845 és 0,550-

0,760. A Yumai-34 A:X aránya TOT-AX-ban 0,685; és WE-AX-ban 0,670 volt (7/c. ábra).  
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7. ábra: A totál arabinoxilán tartalom (TOT-AX) (mg/g) (a) és a vízoldható arabinoxilán tartalom 

(WE-AX) (mg/g) (b) összehasonlítása spektrofotometriás (SP) és gázkromatográfiás (GC) 

módszerrel mérve, és a GC-vel mért arabinóz és xilóz arány TOT-AX-ban és WE-AX-ban (átlag 

értékek, 2014-2015) 

 

4.1.3. Feldolgozóipari tulajdonságok 

Néhány nemesítési törzs nagy fehérje- és sikértartalma jelezte, hogy ezeknek a 

törzseknek a sütőipari minősége is vélhetően jó lesz. A törzsek sikér indexében (GI) kismértékű 

variabilitást figyeltünk meg (8/a. ábra) és a legtöbb sikér index 80 felett volt (kivéve MA/YU 

1-3). Nagyobb variabilitást találtunk a Zeleny szedimentáció esetében (24,33-47,67 ml) (8/b. 

ábra), de a legtöbb törzs 35 ml vagy afölötti értéket vett fel, ami hasonló, vagy szignifikánsan 

nagyobb a kontroll fajták Zeleny szedimentációjánál. 
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8. ábra: A 31 szelektált törzs és a kontrolok sütőipari tulajdonságainak átlaga (2013-2015). a Sikér 

index (GI), b Zeleny szedimentáció (ml), c Tészta stabilitás (perc), d Tészta ellágyulás (15 perc) 

(FU), e Tészta kialakulási idő (perc), és f Vízfelvétel (%) 

9.  

A törzsek Farinográfos tészta stabilitása 6,26 és 18,47 perc között változott, ami mutatja, 

hogy jó reológiai tulajdonságokkal rendelkeztek. A MA/YU törzseknek volt a legkisebb tészta 

stabilitása, ami szignifikánsan kisebb volt, mint az Mv Mambo kontrollé. Az UK/YU törzsek 

rendelkeztek a legnagyobb tészta stabilitással (10,46-18,30 perc) (8/c. ábra). 

A törzsek Farinográfos tészta ellágyulásának mértéke kicsi volt, és nem volt szignifikáns 

különbség a minták között, kivéve a legnagyobb tészta ellágyulással rendelkező törzsek, 

nevezetesen az Mv Mambo törzsek közül a 3 (57,33 FU) és 2, Lupus törzsek közül a 3 és 5, az 

Ukrainka törzsek közül pedig a 11 és 15 törzsek esetében. A legkisebb tészta ellágyulás érték 

8,33 FU volt (LU/YU_2) (8/d. ábra). A Farinográfos tészta kialakulási idő a legtöbb törzs 

esetében 10 perc felett volt, a görbe fokozatosan emelkedett a maximum érték eléréséig, ami 

jelzi a nagy tészta stabilitást. Az Mv Mambo törzseknek (MA/YU) volt a legrövidebb tészta 

kialakulási idejük (4,23 perc), a Lupus törzseknek pedig a leghosszabb (20 perc) (8/e. ábra). A 
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törzsek Farinográfos vízfelvétele 56,7 és 65,7 % között változott, és a legtöbb törzs értéke 60 

% feletti volt, ami valószínűleg a liszt nagyobb rosttartalmának köszönhető. Az 

arabinoxilánokak ugyanis nagyobb vízmegkötő kapacitása van, mint a többi főbb búzaszem 

alkotó komponensnek (sikér fehérjék, és keményítő) (Kweon és mtsai, 2011). Ezért lehet az is, 

hogy a Yumai-34 vízfelvétele 62,95 % volt, míg az Ukrainkáé 58,23 % (Feleakkora AX-

tartalma van, mint a Yumai-34-nek) (8/f. ábra). 

 

4.1.4. Főkomponens analízis 

Főkomponens analízist is végeztünk annak érdekében, hogy összehasonlíthassuk a 

törzseket egyszerre több tulajdonság alapján (9. ábra). Az 1. és 2. főkomponens együtt 54,8 %-

át alkotta az összes kumulatív varianciának. Az 1. főkomponens 31,51 %-át alkotta az összes 

kumulatív varianciának, ahol a keményítőtartalomnak pozitív hatása volt, a Zeleny 

szedimentációnak, TOT-AX tartalomnak, és fehérjetartalomnak pedig negatív. A második 

főkomponens 23,29 %-át alkotta az összes kumulatív varianciának, ahol az ezerszemtömegnek 

pozitív, a sikér indexnek pedig negatív hatása volt. A vizsgálat azt mutatta, hogy a nagyobb 

fehérjetartalomhoz nagyobb TOT-AX tartalom és vízfelvétel kapcsolódik, de kisebb 

keményítőtartalom. Nagyobb ezerszemtömeghez pedig kisebb sikér index és tészta stabilitás 

társult.  Az Mv Mambo-val történő keresztezésből származó törzsek ezerszemtömege volt a 

legnagyobb, viszont ezeknek a törzseknek volt a legkevésbé jó minőségi tulajdonsága, emellett 

az Ukrainka törzsek esetében a legjobb minőség mellett az AX tartalom is nagy volt.  

 

 

10. ábra: A nemesítési törzsek fizikai-, beltartalmi, és sütőipari tulajdonságain (átlag, 2013-2015) 

alapuló főkomponens analízis (AX arabinoxilán,Tészta kialakulási idő, Liszt kihozatal, Sikér 

Index, Értékszám Magyar Farinográfos minőség szám, Fehérje Kjeldahl fehérje tartalom, 
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Farinográf tészta stabilitás, Ezerszemtömeg, TOT totál, Hektolitertömeg, Farinográfos liszt 

vízfelvétel, WE vízoldható, Zeleny Zeleny szedimentáció) 

 

4.1.5. Korreláció analízis 

A korreláció analízis eredményei alapján elmondható, hogy a TOT-AX tartalom 

pozitívan korrelál a vízfelvétellel (0,48), a sikértartalommal (0,37), és a WE-AX tartalommal 

(0,59), valamint negatívan korrelál a keményítőtartalommal (-0,54), a lisztkihozatallal (-0,46), 

és a hektolitertömeggel (-0,53) (1. táblázat). A WE-AX tartalom negatívan korrelál a liszt 

kihozatallal (-0,40), és a keményítő sérüléssel (starch damage) (-0,50). Két szorosan összefüggő 

tulajdonság, a liszt fehérje- és sikértartalma egyaránt pozitívan korrelál a vízfelvétellel (0,85 és 

0,88).. A fehérje- és sikértartalom negatívan korrelál a tészta stabilitással (-0,38 és -0,48), így 

elmondható, hogy az extrém nagy fehérje- és sikértartalommal rendelkező törzsek tészta 

minősége gyengébb. Érdekes módon a keményítőtartalom negatívan korrelál a liszt 

vízfelvétellel (-0,59). A keményítő sérülés (0,485), a vízfelvétel (0,621), és a liszt kihozatal 

(0,690) mind pozitívan korrelált a szemkeménységgel. A hamutartalom pozitívan korrelált a 

vízfelvétellel (0,367), és negatívan korrelált a lisztkihozatallal (-0,522) és a 

keményítőtartalommal (-0,440). 

 

4.1.6. Terméshozam vizsgálat 

A 14 agronómiailag legígéretesebb törzset (MA/YU_1, LU/YU_4-8, 10-11, 

UK/YU_3,4,6,7,8,15) 2015-ben elvetettük három ismétléses random-blokk elrendezésben, 

hogy meghatározzuk a terméshozamukat, és összevessük azokat a hivatalos magyar termés 

kontrollok (Mv Nádor, Mv Lucilla, és Mulan), és a szülői genotípusok terméshozamaival. A 

kéttényezős variancia analízis (ANOVA) és a páronkénti összehasonlítás (lineáris kevert 

modellt használva) eredményei azt mutatták, hogy az UK/YU_3,4 és a MA/YU_1 

terméshozama hasonlóan nagy volt, mint a hivatalos kontrolloké, jelezvén, hogy ezek a 

legígéretesebb nemesítési törzsek. A páronkénti összehasonlítás eredményei szerint az 

UK/YU_8,15 és LU/YU_11 törzsek terméshozama statisztikailag szintén hasonló volt a szülő 

kontrollokéhoz (1. Melléklet táblázat), de szignifikánsan kisebb volt a terméshozama a 

hivatalos kontrolloknál. A terméshozamot nem befolyásolta a TOT-AX vagy WE-AX tartalom, 

de negatívan korrelált a fehérje- és sikértartalommal, valamint a vízfelvétellel ( sorban -0,626; 

-0,609; -0,560), és pozitívan korrelált a lisztkihozatallal és a keményítőtartalommal (0,613; 

0,434) (2. táblázat). 
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4.1.7. Értékelés 

4.1.7.1. Fizikai-, beltartalmi és sütőipari tulajdonságok 

Az összes szelektált törzs WE-AX tartalma szignifikánsan nagyobb volt a megfelelő 

kontroll genotípusokénál, három törzs kivételével. A WE-AX tartalom növekedése az 

Ukrainka-törzsek esetében a legszámottevőbb, mivel a szülői genotípusok közül ennek a 

fajtának volt a legkisebb WE-AX tartalma (Lupus, Mv Mambo, Ukrainka). Mindemellett 

abszolút értékben a Lupus törzsek WE-AX tartalma volt a legnagyobb. A megnövekedett WE-

AX tartalom alapján számítottunk arra, hogy ez pozitív hatással lesz a tészta technológiai 

tulajdonságaira, a helyzet azonban ennél összetettebb volt.  

Régebbi tanulmányok szerint, ha rostban gazdag frakciót adunk a búzaliszthez, nő a 

vízfelvétel és a tészta kialakulási idő, míg a tészta stabilitás és nyújthatóság csökken, a tészta 

pedig gyakran rugalmatlan vagy ragadós. Ezenfelül az ilyen típusú lisztből készült kenyérnek 

kisebb a térfogata és sűrű, kevésbé levegős szerkezetű, sötétebb és keményebb lesz a 

kenyérbélzete, valamint kevésbé lesz ropogós (Ktenioudaki és Gallagher 2012; Sivam és mtsai 

2010; Schmiele és mtsai 2012).  Ezeket a hatásokat a sikér és rost között vízért folyó versengés, 

vagy a fehérje és rost között kialakuló kölcsönhatás eredményezheti (Bagdi és mtsai 2016; 

Bucsella és mtsai 2016; Noort és mtsai 2010).  

A vízfelvétel a Lupus/Yumai-34 8, 9, 10, és 12 törzsekben volt a legnagyobb, melyet 

valószínűleg a 8, 9, és 10 törzs esetében a nagy TOT-AX és fehérjetartalom, a 12 törzsben pedig 

a nagy fehérjetartalom eredményezett. A legkisebb vízfelvétel az Ukrainka/Yumai-34 6, 7, 14, 

és 15 törzsekben volt. Noha ezeknek a törzseknek a TOT-AX és WE-AX tartalma 

szignifikánsan nagyobb volt az Ukrainka kontrollénál, a fehérjetartalmuk alacsony volt, ami 

magyarázhatja a kis vízfelvételt, habár ismeretes, hogy az AX vízmegkötő kapacitása öt-

tízszerese a fehérje és keményítő vízmegkötő kapacitásának (10; 2,1 g/g) (Wang és mtsai, 

2002). Valószínűleg az AX hatással van a többi tészta-alkotó komponens számára 

rendelkezésre álló víz mennyiségére (Goesaert és mtsai 2005; Izydorczyk és Rattan 1995), és 

ezáltal hatással van a tészta és kenyér minőségére is. 

A szemkeménység meghatározza a keményítő sérülés mértékét az őrlés során, ezért ezt 

a paramétert évtizedekig használták a nagyobb vízfelvételre történő szelektáláshoz a 

búzanemesítésben. A vízfelvétel növekedését azonban úgy is elérhetjük, hogy az oldható 

fehérje- és pentozán komponensek vízmegkötő potenciálját hasznosítjuk. Ha különböző eredetű 

és polaritású fehérjéket adagolunk a búzaliszthez, azt láthatjuk, hogy a hidratáláshoz szükséges 

vízmennyiséget az albuminok és globulinok polaritása/hidrofóbicitása valamint töltés eloszlása 

határozza meg (Tömösközi és mtsai 2002). A lisztnek csupán kis részét képező (2-3%) 
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pentozánok képesek saját tömegük tízszeresét is megkötni vízből, következésképpen a tészta 

vízmennyiségének negyedét is ezek a komponensek tarthatják kötésben (Kulp 1968). Ezt több 

tanulmány is alátámasztotta, mondván, hogy az arabinoxilánoknak jelentős hatása van a 

vízfelvételre (Biliaderis és mtsai 1995; Courtin és Delcour 1998), és a legnagyobb vízmegkötő 

kapacitása a keresztkötött AX polimereknek van (ezt a feruloil csoportok oxidatív párosodásán 

keresztül figyelték meg), melyek hatnak a tészta komponensek közötti víz eloszlására 

(Izydorczyk és Biliaderis 1992; Wang és mtsai 2003), és a tészta reológiai tulajdonságaira is. 

Továbbá az AX mérsékli a tésztában a hidratált keményítő és fehérje komponensek számára 

hozzáférhető „szabad” víz mennyiségét, és teljes mértékben oldatban tartja a vízoldható 

fehérjéket. Ez utóbbi korlátozza a vízben oldható fehérjéket abban, hogy vékony folyadék 

filmet képezzenek, ami szükséges a habszerű szerkezet és a tészta gázmegkötő kapacitásának 

stabilizálásához (Hoseney 1984; Salt és mtsai 2005). 

A legtöbb nemesítési törzs tészta kialakulási ideje nem különbözött szignifikánsan a kis 

AX tartalmú búza szülőkétől, habár néhány törzs esetében csökkenés volt megfigyelhető, ami 

érdekes lehet a feldolgozóipar számára. A törzsek tészta stabilitás értéke szintén hasonló, vagy 

kisebb volt a kontrollokénál, ezzel szemben a tészta lágyulás ezzel ellenkező tendenciát 

mutatott: hasonló, vagy nagyobb értékeket mértünk a kontrollokhoz képest. A Lupus/Yumai-

34 6 és az Ukraika/Yumai-34 9 és 14 törzseknek volt a legstabilabb és legerősebb tésztája a 

legkisebb tészta lágyulással. Ezeknek a törzseknek a sikér indexe is nagy volt, ami szintén 

bizonyítja, hogy erős tésztával rendelkeznek, és ezért várhatóan jó a sütőipari minőségük is.  

A Zeleny szedimentáció eredmények azt mutatják, hogy négy Lupus/Yumai-34 törzs (8, 

9, 10,12) Zeleny szedimentációja volt a legnagyobb, és mellette a fehérje- és TOT-AX tartalom 

is nagy volt, ezért várhatóan ezeknek a törzseknek lesz a legnagyobb kenyér térfogata. A többi 

törzs esetében a kontrol szülőkéhez hasonló kenyér térfogatra számítottunk, kivéve két Mv 

Mambo törzset (Mambo/Yumai-34 1 és 3), melyeknél szignifikánsan nagyobb Zeleny értékeket 

mértünk az Mv Mamboénál. 

Ahogy arról több tanulmányban is olvashattunk, a vízoldható és vízben oldhatatlan 

arabinoxilánok különböző hatással vannak a tészta minőségre. Mérsékelt mennyiségű WE-AX-

t adva fehér liszthez nőtt a vízfelvétel, a tészta kialakulási idő, és a kenyér térfogat (sorban, több 

mint 1,3; 1,3 és 0,9 % hozzáadott WE-AX hatására). Azonban ennél nagyobb mennyiségű WE-

AX hozzáadása esetén csökken a kenyér térfogat, és a minőség (Biliaderis és mtsai. 1995). Az 

általunk nemesített törzsek esetében a WE-AX tartalom növekedése a lisztben 

átlagosan42,37%, a TOT-AX tartalom növekedése pedig átlagosan 24,09% volt, ami a tészta 

minőség pozitív változását eredményezte. 
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A nagy AX tartalmú törzsek javuló feldolgozóipari minősége vélhetően a 

megnövekedett WE-AX frakciónak köszönhető, ami valószínűsíthetően növelte a tésztában a 

sikér molekulák és gáz buborékok között lévő víz viszkozitását. A WE-AX-nak köszönhetően 

kialakuló nagy viszkozitás miatt a gáz buborékok szilárdabbak és rugalmasabbak, ami védi őket 

a mechanikai és hőhatás miatt létrejövő szakadással szemben, és ezáltal a keverés, dagasztás 

(proofing) és sütés során nő a gáz visszatartás, és ez nagyobb kenyér térfogathoz vezet, és javítja 

a kenyérbélzet szerkezetét (Courtin és Delcour 2002; Goesaert és mtsai, 2005). Ezzel szemben 

az oldhatatlan AX fokozza a gáz cellák egyesülését, és csökkenti a gáz visszatartási idejét, ami 

gyengébb sütőipari minőséghez vezet (Courtin és Delcour 2002; Goesaert és mtsai 2005). 

A legkedvezőbb AX tartalomtól elvárható hogy javítsa a sütőipari minőséget. A gabona 

termékek élelmirost tartalmának növekedése több tényezőtől függ, az AX molekulatömegétől, 

az arabinóz:xilóz aránytól, a rost részecske méretétől, a ferulasav tartalomtól, és a 

fehérjetartalomtól, melyek mind fontos befolyásoló tényezők a feldolgozóipari minőség 

szempontjából (Morales-Ortega és mtsai 2013). Az arabinóz:xilóz (A:X) arány meghatározható 

xilopiranozil csoportok szubsztitúciójával (Ordaz-Ortiz és Saulnier 2005), ahol a nagyobb A:X 

érték nagyobb szubsztitúciót és nagyobb molekulatömeget jelez. A WE-AX arabinóz:xilóz 

aránya a legtöbb törzs esetében hasonló volt a Yumai-34-éhez, ellenben a TOT-AX A:X aránya 

számos törzs esetében szignifikánsan kisebb volt, mint a Yumai-34-ben. Ez azt jelzi, hogy 

ezekben a törzsekben a vízben nem oldható AX kisebb szubsztituáltságú és molekulatömegű, 

és így nagyobb hatással van a végtermék minőségre. 

Biliaderis és munkatársai (1995), valamint Courtin és Delcour (1998) arról számolt be, 

hogy a nagy molekulatömegű (HMW: high molecular weight) AX nagyobb hatással van a 

vízfelvételre és a tészta kialakulási időre, mint a kisebb molekulatömegű WE-AX. Noha a 

kisebb mennyiségű HMW AX polimerek mérsékelik a feldolgozóipari tulajdonságokra és 

sütőipari minőségre gyakorolt negatív hatást, az AX nagy viszkozitású oldatot létrehozó 

képességét csökkenti (Buksa és mtsai 2016). Ezzel ellentétben, a kisebb molekulatömegű (2-20 

kDa) és kisebb szubsztitúciós számmal rendelkező (0,5-0,6) WE-AX kevésbé negatívan hat a 

minőségre, mint az oldható AX (100-120 kDa vagy 300-600 kDa; 0,3-1,1) (Saulnier és mtai 

2007). 

Bár a fehér kenyér rosttartalma növelhető exogén rost hozzáadásával, a legegyszerűbb 

és legszélesebb körben alkalmazott útja a rosttartalom növelésnek a korpa egy részének, vagy 

egészének belekeverése a lisztbe. Azonban a teljes őrleményből készült és a korpával dúsított 

kenyereknek gyakran kisebb a térfogata, sűrűbb a kenyérbélzete, sötétebb színe, és keserű vagy 

fanyar az íze. Ezek a termékek tehát kihívásokat tartogatnak a pékek számára, és kevésbé 
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vonzóak a fogyasztók számára. Viszont ezeket a negatív hatásokat nem a rost komponensek 

megnövekedett mennyisége eredményezi, hanem a korpa egyéb alkotóelemei, nevezetesen a 

fenolos összetevők, aminosavak, kis peptidek, zsírsavak, és cukrok (Heiniö és mtsai 2016; 

Rakha 2013). Olyan búza előállítása tehát, ami fehér lisztben nagy mennyiségben tartalmaz 

rostanyagot, kombinálná az egészségügyi előnyöket a jó feldolgozóipari tulajdonságokkal, ami 

a fogyasztók számára is kívánatosabb lenne. 

Ezért az volt a célunk, hogy növeljük fehér lisztben az AX tartalmat. A lisztkihozatal és 

a fehér liszt TOT-AX tartalma közötti negatív korreláció jelzi, hogy sikerült elérnünk a 

célunkat, továbbá azt is jelzi, hogy a megnövekedett AX tartalom nem az őrlés során 

esetlegesen bekövetkező korpával való szennyezésnek köszönhető. Ezt alátámasztja a liszt kis 

hamu tartalma is (0,05 és 0,6 % között 0,32 % átlaggal 35 mintában). Az alacsony 

hamutartalmat az őrlési folyamat is eredményezheti, ugyanis a Chopin CD1 malom kis 

szemcseméretű lisztet állít elő (<180µm), és kisebb korpa tartalommal dolgozik, mint a 

hagyományos laboratóriumi malmok, amik 250 µm-nél nagyobb szemcseméretű lisztet 

készítenek. Ezen frakciók hamutartalma általában kisebb, mint a kereskedelmi forgalomban 

kapható liszteknek (~0,5%). Azonban meg kell jegyeznünk, hogy a Chopin CD1 malom liszt 

kihozatala (50-60 %) kisebb, mint az ipari malmoknak, melyeké megközelítheti a 80%-ot. 

 

4.1.7.2. A terméshozam vizsgálat eredménye 

A terméshozam negatívan korrelált a fehérje- és sikértartalommal valamint a 

vízfelvétellel, és pozitívan korrelált a keményítőtartalommal. Azonban nem találtunk 

szignifikáns korrelációt a terméshozam és a TOT-AX/WE-AX tartalom között. Pozitív 

kapcsolatot azonosítottunk a terméshozam és a lisztkihozatal között, ami  összhangban van 

azzal az általánosan elfogadott szabályszerűséggel, miszerint a nagyobb terméshozamhoz 

általában alacsonyabb gabona minőség kapcsolódik.  

A szem fizikai tulajdonságai, és a terméshozam szintén fontos tulajdonságok a 

fajtaregisztráció szempontjából. A törzsek hektolitertömege és ezerszemtömege megfelelő a 

regisztrációhoz, mivel hasonlóak vagy nagyobbak, mint a szülő kontrolok.  Ez nem meglepő, 

mivel az európai szülő fajták mellett a Yumai-34 is jó szem jellemzőkkel rendelkezik. Bár a 

törzsek lisztkihozatala kicsit csökkent a kontrollokhoz képest, ez nem feltétlenül tükrözi a 

kereskedelmi teljesítőképességüket, ahol a liszt kihozatal jóval hatékonyabb, ahogy fentebb 

írtuk. 

Számos törzs terméshozama versenyképes a hivatalos kontroll fajtákhoz viszonyítva 

(Mv Lucilla, Mulan, Mv Nádor), három törzs pedig alkalmas lehet a regisztrációra is a 
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terméshozama alapján. Az Mv Mambo/Yumai-34 1 törzs nagy szem mérettel, és nagy 

lisztkihozatallal rendelkezik, de az átlagosnál puhább szemtípussal rendelkezik. A 

feldolgozóipari minősége csupán közepes, mivel sikér indexe 70, tészta stabilitása 10 perc, és 

Zeleny szedimentációja pedig 40 ml. Az Ukrainka/Yumai-34 3 és 4 törzsek ennél kisebb, de 

keményebb szemtípusúak átlagos lisztkihozatallal. Noha ezeknek a törzseknek a fehérje- (~11,5 

%) és sikértartalma (~26 %)  inkább alacsony volt, mégis nagy sikér index (~95 %) és Zeleny 

szedimentáció (~35 ml) értékkel rendelkeztek, és minimum 10 perc tészta stabilitással, jelezve 

kiváló sikérminőségüket. Ezen törzsek tulajdonságai ígéretesek, és jól szemléltetik, hogy a 

megnövekedett rosttartalom mellett lehetséges a nagy terméshozam, és jó feldolgozóipari 

tulajdonságok elérése is. 

 

4.2. AZ AX TARTALOM ÖRÖKÖLHETŐSÉGÉNEK, KÖRNYEZETI 

BEFOLYÁSOLTSÁGÁNAK, VALAMINT STABILITÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

Korábbi vizsgálatokkal megállapították, hogy a rostanyag tartalom alapvetően 

genetikailag determinált tulajdonság, de a környezeti hatás nem hagyható figyelmen kívül, 

különösen, ha genetikai markerek nem állnak rendelkezésre, csupán biokémiai/beltartalmi 

mérésekre van lehetőségünk. Ezeket a mennyiségi tulajdonságokat ugyanis a környezeti 

tényezők jelentős mértékben befolyásolhatják. Továbbá a növénynemesítőkben már régen 

felmerült az igény olyan fajtákra vagy törzsekre, amelyek kiegyensúlyozott teljesítményt 

nyújtanak, illetve stabil minőséget érnek el különböző környezetekben. Számos módszert 

fejlesztettek ki a különféle genotípusok stabilitásának meghatározására (Erhart és Rusell 1966, 

Yan és Tinker 1977). Ilyen stabil törzsek előállítása különösen fontos a változatos földrajzi 

régiókkal rendelkező területeken, vagy abban az esetben, ha ugyanazon öko-földrajzi régióban 

jelentős környezeti változások történtek az elmúlt néhány évben. 

Célunk ezért a környezeti tényezők hatásának értékelése majd az eredményeink 

valamennyi tényezőt figyelembe vevő komplex elemzése. Ehhez vizsgáltuk az évjárat hatását, 

valamint vizsgáltuk a genotípus és környezet hatását is az egyes fizikai, beltartalmi és sütőipari 

tulajdonságokra. Továbbá azt is célul tűztük ki, hogy vizsgáljuk a nagy arabinoxilán tartalmú 

nemesítési törzsek stabilitását három egymást követő évben, a minták 3 generációján. 

 

4.2.1. A környezet és a genotípus hatásának vizsgálata 

Vizsgáltuk a genotípus és a környezet valamint ezek kölcsönhatásának hatását nagy 

TOT- és WE-AX tartalmú búza nemesítési törzsek fizikai-, beltartalmi, és sütőipari 
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tulajdonságaira (3. táblázat), ahol a különböző környezetek alatt az egyes kísérleti éveket értjük 

(10. ábra). 

3. táblázat: A 31 nemesítési törzs fizikai-, beltartalmi és sütőipari tulajdonságaira vonatkozó 
genotípus (G) és környezet (E) hatásának, valamint ezek kölcsönhatásának (GxE) vizsgálata 

lineáris kevert modell (random) alkalmazásával, és az egyes tulajdonságokra vonatkozó 
heritabilitási értékek (h2) (n.s.- nem szignifikáns, x- 0,05; xx- 0,01; xxx- 0,001 szignifikancia 

szinten különbözik) 

Tulajdonságok  G E GxE h2 
Hektolitertömeg kg/hl n.s. xxx n.s. 0,322 

Ezerszemtömeg 
g/1000 
szem 

xxx xxx x 0,786 

Lisztkihozatal % n.s. xxx x 0,202 
Fehérje tartalom % xxx n.s. n.s. 0,851 
Keményítő % xxx xxx xx 0,828 
TOT-pentozán mg/g xx xxx xxx 0,341 
TOT-AX % n.s. xxx xx 0,516 
TOTAX A/X  n.s. x xx 0,372 
WE-pentozán mg/g xx xxx x 0,825 
WE-AX % xx xxx x 0,840 
WEAX A/X  x xxx x 0,721 
Sikér tartalom % xxx n.s. xx 0,845 
Sikér index  xxx n.s. xx 0,861 
Farinográf minőség 
szám 

 
xxx x x 0,688 

Tészta stabilitás min xx x xx 0,502 
Tészta ellágyulás (12) FU xx xxx xx 0,555 
Tészta kialakulási idő min xxx x xx 0,613 
Liszt vízfelvétele % xxx xxx n.s. 0,829 

Megállapítottuk, hogy a környezet szignifikáns hatással volt mindkét vizsgált fizikai 

tulajdonságra, a hektolitertömegre és az ezerszemtömegre is, ezzel szemben a genotípus csak 

az ezerszemtömeget határozta meg szignifikánsan. Ezt támasztja alá a tág értelemben vett 

heritabilitás érték is, ami 0,786 volt erre a tulajdonságra (3. táblázat). A két faktor (genotípus 

és környezet) kölcsönhatása szintén csak az ezerszemtömeget befolyásolta. A lisztkihozatalt a 

környezet határozta meg, amivel összhangban van a kis heritabilitás érték is. 
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11. ábra: Diszkriminancia analízissel vizsgáltuk az évjárat hatását a nemesítési törzsek minőségi és 

beltartalmi tulajdonságaira (2013-2015). 

12.  

A fehérje- és sikértartalmat, valamint az összes fehérjetartalomtól függő sütőipari minőség 

tulajdonságot meghatározta a genotípus, amit a fehérjetartalom, sikértartalom, sikér index, és 

vízfelvétel nagy tág értelemben vett heritabilitás értékei is jeleznek (sorban: 0,851; 0,845; 

0,861; 0,829). A Farinográfos paraméterek (minőség szám, tészta stabilitás, ellágyulás és 

kialakulási idő) kisebb heritabilitás értékeket mutattak (0,502-0,613), ami jelzi, hogy ezekre a 

tulajdonságokra szignifikánsabb környezeti hatás és genotípus-környezet kölcsönhatás 

jellemző. 

 Ami a szénhidrát komponenseket illeti, a keményítőtartalmat és szénhidrát összetételt 

mindkét faktor és kölcsönhatásuk is szignifikánsan meghatározta, jóllehet csak az összes 

keményítőnek és a vízoldható pentozánoknak volt nagy heritabilitás értéke (sorban: 0,828; 

0,825). A pentozánok fő összetevői az arabinoxilánok, melyeket GC módszerrel mértünk. Az 

ezzel a módszerrel kapott eredmények nagyobb környezeti, és kisebb genotípusos hatást 

mutattak. A totál arabinoxilán tartalmat a környezet határozza meg, míg a vízoldható frakció 

mennyiségére a genotípus is szignifikáns hatással volt. A vízoldható AX frakció arabinóz/xilóz 

arányát genetikailag meghatározottnak találtuk. A WE-AX heritabilitás értéke 0,840 volt, az 



56 

 

A/X arányé pedig 0,721. Bár a TOT-AX-ra és a TOT-AX A/X arányra a genotípus nincs 

szignifikáns hatással, a GxE viszont igen. 

 A különböző tulajdonságok variancia komponenseit is meghatároztuk, az adatok a 11. 

ábrán láthatóak. Mivel a nemesítési program fő célja az élelmirost tartalom növelése volt, ezért 

a továbbiakban főleg a TOT-pentozán, WE-pentozán, WE-AX, és WE-AX A/X  

tulajdonságokra fókuszálunk. A fehérje- és keményítőtartalmat szintén vizsgáltuk, mint 

alapvető beltartalmi tulajdonságokat. Azért hagytuk ki a TOT-AX-ot és az összetételét ebből a 

vizsgálatból, mert ezekre a tulajdonságokra nem azonosítottunk genotípusos hatást, valamint a 

hiba (error) értéke is nagy volt.  

 
11. ábra: A 31 nemesítési törzs és a szülői kontrollok néhány beltartalmi tulajdonságának (a. fehérje 

tartalom, b. keményítő tartalom, c. totál pentozán tartalom (TOT pent), d. vízoldható pentozán 

tartalom (WE-pent), e. vízoldható arabinoxilán tartalom (WE-AX), f. WE-AX arabinóz/xilóz 

arány (A/X arány)) variancia komponensei (2013-2015). G-genotípus, E- környezet (évjárat), 

GxE- genotípus és évjárat kölcsönhatásának hatása, error- hiba 
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A mintákban a genotípus nagymértékben meghatározta a fehérje- és keményítőtartalmat, ezért 

ezen tulajdonságok totál varianciáját is 65,61% (fehérje) és 52,44%-ban (keményítő) 

determinálja a genotípus. A környezet relatíve kis mértékben hatott a fehérje- és keményítő 

tartalom totál varianciájára (sorban: 3,00% és 14,85%), de a keményítőtartalomra a genotípus 

és évjárat kölcsönhatása viszonylag nagy hatással volt (23,56%). A TOT-pentozán esetében a 

genetikai variancia a totál varianciához képest kicsi volt (9,64%), míg a környezet hatása 

(22,66%), és különösen a GxE kölcsönhatás hatása (53,62) sokkal magasabb volt a TOT-

pentozán esetében. A genotípus 26,27%-át határozta meg a WE-pentozán totál varianciájának, 

és ez az arány nagyobb volt, amikor a fő pentozán alkotó komponenst, a WE-AX tartalmat 

vizsgáltuk GC módszerrel (58,33%). Ez arra utal, hogy ez a tulajdonság használható nemesítési 

célokra. A környezet a totál variancia 39,14%-át magyarázza a TOT-pentozán esetében, és 

12,26%-át a WE-AX esetében. A WE-AX összetételét (arabinóz-xilóz arány) szintén nagyban 

meghatározta a genetikai faktor (41,33%), de a környezet és a GxE szintén hozzájárult a totál 

varianciához (sorban 16,02 és 21,48%-al). 

 

4.2.2. Beltartalmi tulajdonságok stabilitás vizsgálata 

 GGE ranking biplot analízist végeztünk abból a célból, hogy vizsgáljuk a nemesítési 

törzsek beltartalmi tulajdonságainak stabilitását. Az elemzés során a fehérje-, keményítő-, és 

pentozántartalomra összpontosítottunk, különös figyelmet szentelve a rostok vízoldható 

frakciójára, és annak összetételére (A/X). Azért ezeket a tulajdonságokat választottuk, mert a 

búzanemesítés során a szelekció is a fehérje- és rosttartalomra történt. 

 Minél stabilabb egy genotípus, annál közelebb helyezkedik el az AEC abszcisszához, 

ahol a nyíl a jobb teljesítmény irányába mutat (12. ábra). Tehát azoknak a törzseknek, melyek 

az ábra jobb oldalán helyezkednek el közel az AEC abszcisszához, volt a legnagyobb 

stabilitásuk, és legjobb teljesítményük. Számos törzsnek csak néhány jellegzetes környezetben 

(évben) volt stabilan magas értéke, ezek az ábrán az adott év feliratához közel helyezkedtek el. 

Az oordináta pedig a környezetek és genotípusok nagy átlagát jelenti. 
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12. ábra: A 31 törzs és a szülő kontrollok beltartalmi tulajdonságai (a. fehérjetartalom, b. 

keményítőtartalom, c. totál-pentozán tartalom (TOT-pentozán), d. vízoldható pentozán tartalom 
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(WE-pentozán), e. vízoldható arabinoxilán tartalom (WE-AX), f. WE-AX arabinóz/xilóz arány 

(A/X arány)) alapján készített GGE biplot analízis (2013-2015) 

13.  

 Fehérjetartalom esetében a legjobb teljesítményű, nagyon stabil genotípus a LU/YU_9 

volt, keményítőtartalom esetében pedig a LU/YU_11. A fehérjetartalom szempontjából 

legjobban szereplő genotípus volt a leggyengébb a keményítőtartalom szempontjából, és 

fordítva. A LU/YU_8,9,10,12 törzseknek volt a legjobb teljesítményük fehérjetartalom 

tekintetében, és ezek közül a LU/YU_9 stabil is volt. A Yumai-34 magasan kiemelkedő 

fehérjetartalommal rendelkezett 2014-ben. 

 Az Ukrainka teljesítménye volt a legkisebb totál- és vízoldható-pentozán tartalomra 

nézve, míg a Yumai-34 a legjobban szereplő genotípusok között volt. Ez nem meglepő, mivel 

meglehetősen nagy volt a variabilitás az UK/YU nemesítési törzsek rostanyag tartalma 

esetében. A Lupus és Mv Mambo szülő fajták pentozán tartalom szempontjából a kevésbé jó 

teljesítményű genotípusokhoz tartoznak. A TOT-pentozán szempontjából legjobb 

teljesítményű genotípus az UK/YU_1, míg WE-pentozán szempontjából a LU/YU_1. A WE-

AX ábra, és rajta a genotípusok elhelyezkedése hasonló a WE-pentozán ábrához, de az csupán 

2 év eredményeit tartalmazza, és a legjobban teljesítő genotípusok a Yumai-34, és az 

UK/YU_15 törzs voltak. 

 A WE-AX összetétele, tehát az arabinóz/xilóz arány két szülő (Lupus és Ukrainka) 

esetében nagyon instabil volt, bár jó volt a teljesítményük 2015-ben. A legstabilabb, és 

legjobban szereplő genotípus az UK/YU_15 volt. 

 Azok a genotípusok, melyek jól szerepeltek fehérjetartalom szempontjából, jól 

szerepeltek totál pentozán tartalmukat illetően is, ami valószínűleg a minták kisebb szem 

méretének, valamint a célzott szelekciónak köszönhető. 

 

4.2.3. Értékelés 

4.2.3.1. A környezet és a genotípus hatása 

A búza fehérjetartalmát, annak variabilitását és a tulajdonság örökölhetőségét 

széleskörűen tanulmányozták már búzában. Megállapították, hogy a búza fehérjetartalma egy 

többgénes tulajdonság, mennyiségét a környezet nagy mértékben befolyásolja, ennélfogva 

örökölhetősége igen kis mértékű (0,2-0,3) (Branlard és mtsai, 1991, 2001; Martinant és mtsai, 

1999). A keményítőtartalom örökölhetősége még ennél is kisebb, tekintve hogy mennyiségét 

számos tényező befolyásolja. Ebben a tanulmányban 31 többszörösen szelektált nagy AX 

tartalmú mintakör vizsgálatával azt kaptuk, hogy mind a fehérje-, mind a kelményítőtartalom 
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genetikailag erősen meghatározott, ezért e beltartalmi tulajdonságok örökölhetősége igen nagy 

mértékű (sorban 0.851 és 0.828). Emellett azért a keményítőtartalom esetén igen jelentős 

évjárat és GxE hatást is tapasztaltunk (3. táblázat).  

 

A pentozánok teljes- és vízoldható mennyiségét mindhárom tényező (G, E, GxE) 

szignifikánsan befolyásolta vizsgálátainkban, de a TOT-pentozán örökölhetősége mégis 

jelentősen kissebbnek bizonyult (0.341) mint a WE-pentozáné (0.825). Ez az eredmény a 

spektrofotometriás módszer metodikai adottságaira is visszavezethető. A pentozánok fő 

komponensét az arabinoxilánt gázkomatográfiásan is mértük (Török és mtsai, 2019) és azt 

tapasztaltuk, hogy az arabinoxilán teljes mennyiségét és összetételét a környezet határozta meg 

elsősorban, és ennek megfellően a tágabb ételemben vett örökölhetősége e paramétereknek 

alacsony volt (0.516 és 0.772). A vízoldható arabinoxilán mennyiségére és annak összetétele 

(A/X) azonban jelentős hatással volt a genotípus, és így, e tulajdonságok örökölhetősége is 

jelentős mértékű volt (0.840 és 0.721). A TOTAX alacsony genetikai determináltsága ebben a 

kísérletben valószínüleg annak köszönhető, hogy a kísérlethez használt 31 szelektált genotípus 

nagy része nagy AX tartalmú törzs volt, ami kisebb variabilitást ereményezett a vizsgált 

mintakör tulajdonságaiban a rostanyagok tekintetben. 

A búza és más gabonafélék egyéb beltartalmi komponenseinek örökölhetőség 

vizsgálatára a legátfogóbb tanulmány az EU-FP6 Healthgrain pályázatban készült. Ebben 26 

búzafajtát vizsgáltak 4-6 környezetben. (Shewry és mtsai, 2010, 2011; Corol és mtsai, 2012). 

Ezen vizsgálat szerint a rostanyag komponensek nagy örökölhetőséget mutattak mind a fehér 

lisztben mind a korpa frakcióban. A fehér liszt TOT-AX és WE-AX tartalmának 

örökölhetőségei sorban 70% és 60% voltak (Gebruers és mtsai, 2010). Az arabinoxilán nagy 

örökölhetőségét sok más tanulmány is bizonyította. Hong és mtsai (1989) kimutatták 18 fajta 2 

termőhelyes vizsgálatával, hogy a WE-pentozán (WE-AX) genotípusos varianciája a 

környezeti variancia 1,6-szorosa, míg a totál pentozán esetén 2,4-szerese. Martinant és mtsai 

(1999) 19 fajta, 3 termőhelyes vizsgálatával megállapította, hogy a liszt WE-AX 

örökölhetősége 0,75 volt, míg a liszt vizes extraktum viszkozitásának örökölhetősége 0,80 volt. 

Tizennégy fajta 3 éves adataiból Dornez és mtsai (2008) 0,53 örökölhetőséget számítottak 

TOT-AX és 0,96-ot a WE-AX esetén teljesőrleményben. A liszt TOT-AX és a WE-AX 

tartalmának nagy örökölhetőségét Finnie és mtsai (2006) is bizonyították 7 tavaszi és 20 őszi 

búza 10 és 12 környezetben kivitelezett vizsgálatával.  

Mindezzel ellentétes eredményeket kaptak Li és mtsai (2009) 25 őszi és 25 tavaszi búza 

teljesőrleményének 3 termőhelyes vizsgálata esetén. Kimutatták, hogy a környezetnek jóval 
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nagyobb a hatása, mint a genotípusnak az őszi búzák TOT-AX és WE-AX tartalmára, illetve a 

tavaszi fajták WE-AX tartalmára. Ezzel összhangban Török és mtsai (2019) is igen jelentős 

évjárat és GxE hatást mutatak ki TOTAX esetén, de vizsgálataikban a WEAX totál varianciáját 

is csupán 21% határozta meg a genotípus, 41 törzs és fajta 3 éves vizsgálatának eredményeként.  

Mindezen tanulmányok alátámasztják azon eredményünket, mely szerint a WEAX 

örökölhetősége igen jelentős mértékű és ezáltal alkalmas komponens nemesítési célok 

elérésére. Ezzel ellentétben azonban továbbra is ellentétesek az eredmények a TOTAX 

tartalomra nézve, mivel annak örökölhetősége igen jelentősen eltér az egyes tanulmányokban. 

Ennek oka részben a metodikai eltérésekben keresendő, részben pedig a vizsgált mintakör 

összetételében. 

A genetikai tényezők mellett a környezet hatása is jelentős lehet a búza beltartalmi 

összetételére. Az éghajlati tényezők mellett (csapadék mennyiség, hőmérséklet stb.) a talaj 

minőségének, az alkalmazott agrotechnikának, a növényvédőszereknek és műtrágyának a 

hatásával is számolni kell. A természetes környezeti stressztényezők közül a legintenzívebb 

hatása a hazánkban is egyre gyakrabban előforduló szárazság és a hőstressznek lehet.  

A szárazság az egyik legkártékonyabb környezeti stressz tényező, mely a növényeket 

érheti Európa délebbi részein. Gyakoriságától és időtartamától függően a búza termését akár 

50%-al is lecsökkentheti (Reynolds és mtsai, 2007; Shamsi és mtsai, 2011). A szárazságstressz 

hatásának súlyossága különösen nagy a virágzás és a szemtelítődés időszakában, ugyanis a két 

fő terméskomponens vagyis a szemszám és a szemméret csökkenését eredményezi (Samshi és 

mtsai, 2011). A szárazságstressznek azonban a szem kémiai összetételére is jelentős hatása van 

így például a tartalékfehérje (gliadinok, gluteninek) és a rostanyag komponensek (arabinoxilán, 

β-glükán) mennyiségére és összetételére (Jiang és mtsai, 2009; Ashraf, 2014; Rakszegi és mtsai, 

2014). Általánosságban a szárazságstressz csökkenti a szem szénhidrát tartalmát (beleértve a 

szukrózt és a keményítőt) (Barnabás és mtsai, 2008; Balla és mtsai, 2011) míg növeli a 

fehérjetartalmát (Flagella és mtsai, 2010). Természetes körülmények között a szárazságstressz 

rendszerint hőstresszel jár együtt és a két tényező együtt szinergisztikusan megnöveli a búza 

rostanyag tartalmát (Gebruers és mtsai 2010) köztük az AX-ét (Rakszegi és mtsai, 2014) is. Az 

összhatás azonban nagyban függ a szárazság mértékétől, idejétől és más környezeti stresszekkel 

való kölcsönhatásától. Ezek a környezeti hatások a feldolgozóipari tulajdonságokat is 

befolyásolják, így például Li és mtsai (2013) szerint a szárazság növeli a tésztaerősséget, míg 

csökkenti a kenyértérfogatot. Kísérletünkben a 2012/2013 szezonban figyelhettük meg ezen 

környezeti stresssztényezők hatását (Tremmel-Bede és mtsai, 2017), mely e kísérlet 

ereményeire is hatással lehetett. 
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A vízfelvételt genetikailag meghatározott tulajdonságnak találtuk, melynek 

örökölhetősége 0,829 volt és a genotípus a teljes variancia 38,67%-át határozta meg (3. 

táblázat). Vizsgálatainkban a legnagyobb vízfelvételi kapacitással a LU/YU_8,9,10 törzsek 

rendelkeztek, és ugyanezen törzsek fehérje- és pentozán tartalmai is a legnagyobbak között 

voltak. Mind a pentozánok, mind a fehérjék nagy mennyiségű vizet képesek megkötni. A 

feldolgozóipari tulajdonságokra ezért részben a vízfelvétel megváltoztatásán keresztül hatnak 

ezek a komponensek. A lisztnek csupán 2-3%-át alkotó pentozánok vízfelvételi kapacitását a 

saját tömegük tízszeresének becsülik, ez a tészta nedvességtartalmának negyedét jelenti (Holas 

és Tipples 1978, Kulp 1968). Rakszegi és munkatársai (2014) korábban azt találták, hogy a 

fehérjetartalom és a sérült keményítő mennyiség mellett a totál-arabinoxilán- és oldható-fehérje 

mennyiségének figyelembe vétele is szükséges a vízfelvétel körültekintő/megalapozott 

becsléséhez. Ezentúl Tremmel-Bede és munkatársai (2017) erős pozitív korrelációt talált a totál 

arabinoxilán és a vízfelvétel között, pedig az oldható kis- és közepes méretű arabinoxilánoknak 

van nagyobb hatásuk a vízfelvételre (Primo-Martin és Martínez-Anaya, 2003). 

A rostok dagasztás közben kölcsönhatnak a sikér-keményítő mátrixszal (Gan és mtsai, 

1992), és versengés alakul ki e komponensek között a megköthető vízért (Rosell és mtsai, 2010; 

Skendi és mtsai, 2009). A rost komponensek nagy vízmegkötő képessége nagyobb farinográfos 

vízfelvételt eredményez, mely előnyös a feldolgozóipar számára, mivel ugyanannyi lisztből 

több kenyeret tudnak előállítani (Izydorczyk és mtsai, 2008). Ezzel együtt a keményítő 

gélesedési tulajdonságai is megváltozhatnak (Santos és mtsai, 2008). A vízfelvétel mértékét a 

rost több tulajdonsága is befolyásolja, így a molekulatömeg és a molekulaméret (Skendi és 

mtsai, 2009), vagy az oldhatóság (Katina és mtsai, 2003). Például a nagy rostmolekulák sokkal 

lassabban abszorbeálják a vizet, mint a kisméretűek.  

A liszt megnövekedett vízfelvételének köszönhetően a kenyérhéj ropogóssága csökken, 

ami nem kívánt kenyértulajdonság. A rost mennyiségének növelésével csökken továbbá a tészta 

nyújthatósága, míg a tésztakialakulási idő nő (Sudha és mtsai, 2007). A nem-keményítő jellegű 

poliszaccharidok, mint az AX, kis mennyiségű adagolása, szignifikánsan növelheti a tészta 

dagasztásssal szembeni ellenállását, stabilitását (Izydorczyk és mtsai, 2001). Ezen polimerek 

mértékletes adagolása tehát alkalmas lehet gyengébb minőségű lisztek feljavítására (Rosell és 

mtsai, 2010). 
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4.2.3.2. A beltartalmi tulajdonságok stabilitása 

 

A stabilitás vizsgálatok eredményeit és összefüggéseit megerősítik a CV (coefficient of 

variation) értékek és azok összefüggései (12. táblázat). Azok a törzsek, amelyeknek stabilabb 

volt az ezerszemtömege, azoknak a keményítőtartalma is stabilabb volt. A stabilabb 

keményítőtartalom pedig maga után vonta a fehérjetartalom stabilitásának a növekedését is. A 

legszorosab összefüggést a totál és a vízoldható pentozánok stabilitása között találtuk. Amely 

azt jelenti, hogy a stabilabb TOT-pentozán tartalmú genotípusok WE-pentozán tartalma is 

stabilabb volt a többi törzséhez képest. A WE-pentozán tartalom és a WE-AX tartalom 

stabilitása között is pozitív volt az összefüggés, sőt a WE-AX tartalom és összetétel (A/X) 

stabilitása is szorosan korrelált. A liszt vízfelvételének a stabilitása viszont ezzel ellentétben a 

WE-AX tartalom és összetétel (A/X) stabilitásával negatív összefügést mutatott.  

 

4. táblázat  A fizikai és beltartalmi tulajdonságok variációs koefficiens (CV, coefficient of variation) 
értékeinek korrelációja (TKW- ezerszemtömeg, WE-AX% L-???, WE-AX- vízoldható arabinoxilán, A/X- 

arabinóz-xilóz arány) 

 TKW 

Fehérj

e 

Keményít

ő 

TOT- 

pentozá

n 

WE- 

pentozá

n 

WE-AX% 

L 

WE-

AX 

A/X L 

Vízfelvét

el 

TKW 1,000        
Fehérje -0,007 1,000       
Keményítő 0,376 0,490 1,000      
TOT_pentoz
án 0,107 -0,081 -0,136 1,000     
WE_pentozá
n 0,084 -0,269 -0,040 0,671 1,000    
WE-AX% L 0,315 -0,151 0,321 0,063 0,393 1,000   
WE-AX A/X 
L -0,206 -0,056 -0,061 0,116 0,409 0,511 1,000  
Vízfelvétel -0,081 -0,156 -0,430 -0,079 -0,156 -0,343 -0,385 1,000 

 

A CV értékek ugyan megmutatják, hogy a genotípusok adott tulajdonsága stabil-e a 

különböző környezeti feltételek mellett, azonban arra nem adnak választ, hogy az értékük 

stabilan nagy vagy stabilan kicsi teljesítményt jelent-e. Ebben nyújtott segíséget a GGE biplot 

analízis, amely megmutatta, hogy az AEC abszcissza jobbra mutató nyilának irányába, mely 

genotípusok esnek. Ezek a törzsek tekinthetők az adott tulajdonságra legjobb teljesítményt 

nyújtó genotípusoknak. A nagy teljesítményt nyújtó törzsek közül is azokat kerestük, amelyek 

az AEC abszcisszához a legközelebb esnek, azaz a legstabilabbak.  
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Ezek a LU/_YU_9 és LU/YU_11 törzsek voltak a fehérje- és a keményítőtartalom 

esetén, az UK/YU_1 és a LU/YU_1 törzsek a TOT- és WE-pentozán esetén, az UK/YU_5 a 

WE-AX és az UK/YU_15 az WE-AX A/X tulajdonságok esetén. Ez azt jelzi. hogy nem 

találtunk egy genotípust sem, amely több tulajdonságát tekintve a legstabilabb lenne. 

Megjegyzendő azonban, hogy számos törzs egy csoportba tömörül a GGE biplot ábrán, amely 

arra utal, hogy ezeknek törzsek stabilitásában nincs szignifikáns eltérés. Minden tulajdonság 

esetében csupán néhány törzset és fajtát azonosíthatunk, amelyek stabilitásukban jelentősen 

eltérnek a fajták és környezetek átlagától.  

 

4.3. AZ AX TARTALOM STABILITÁSÁNAK VIZSGÁLATA BÚZA 

POPULÁCIÓKBAN ÉS FAJTAKEVERÉKEKBEN 

 Ezek után kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon a diverzitás milyen hatással lehet a 

stabilitásra. Vizsgáltuk ezért különböző fajtakeverék és populációk beltartalmi paramétereinek 

stabilitását. 

 

4.3.1. Fizikai-, beltartalmi és sütőipari tulajdonságok 

Szignifikáns különbségeket találtunk a fajtakeverékek és kompozit populációk fizikai 

tulajdonságaiban, úgymint hektolitertömeg, ezerszemtömeg, és szemkeménység (HI). A NIAB-

MIX és NIAB-CCP hektolitertömege (78 kg/hl) volt a legkisebb, míg a MIX-AT-é a 

legnagyobb (84 kg/hl) (4. táblázat). Ezerszemtömeg tekintetében a legkisebb és legnagyobb 

értékekkel a NIAB-MIX (36,1 g) és POP-AT (42,3 g) rendelkezett. Az INRA-CCP és NIAB-

CCP a legpuhább szemű kompozitok (~43), míg igen nagy szemkeménységgel rendelkezett a 

MIX-AT és POP-AT (~56). 

A beltartalmi tulajdonságokat tekintve megállapíthatjuk, hogy nincs szignifikáns 

különbség a fajtakeverékek és kompozitok között fehérjetartalom tekintetében (13-14,7%), de 

nagy különbséget találtunk a sikértartalomban: a NIAB-MIX és NIAB_CCP rendelkezett a 

legkisebb (28%) sikértartalommal, az ELIT-CCP pedig a legnagyobb sikértartalommal (36%). 

A keményítőtartalomban is találtunk kismértékű variabilitást, de az nem volt szignifikáns (55,7-

58,6%). A szemek élelmirost tartalmában (TOT-AX és WE-AX) nagyobb variabilitást 

találtunk, az ELIT-CCP esetében mértük a legnagyobb TOT-AX értéket (20,3 mg/g), a MIX-

AT estében pedig a legkisebbet (14,5 mg/g). Az átlag WE-AX tartalom az ELIT-CCP (7,6 

mg/g) és ENG-CCP (8,3 mg/g) esetében adódott a legnagyobbnak, míg a legalacsonyabb 

értékeket a MIX-AT (5,2 mg/g) és YQ-CCP (5,8 mg/g) esetében mértük
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5. táblázat: 10 búza populáció, és kontrolljaik tulajdonságai (TW- hektolitertömeg, TKW- ezerszemtömeg, HI- szemkeménység index, Prot- Kjeldahl fehérje, Kem- 
keményítő, TOT-AX- totál arabinoxilán, WE-AX- vízoldható arabinoxilán, GI- sikér index, Wabs- vízfelvétel, Devtime- tészta kialakulási idő, Stab- tészta stabilitás, QN- 

Farinográf minőség szám 0-100 skála, Lágyulás15- Tészta lágyulás 15 percnél) átlag értékei és korrigált empírikus szórásai (SD) 3 évben vizsgálva (2011-2013, 5 országban 
elvetve (A- Ausztria, H- Magyarország, UK- Egyesült Királyság, CH- Svájc, F- Franciaország), és 2 szántóföldi menedzsment technikát alkalmazva (O-organikus, LI-low 

input). Homogén részhalmaz mutató (a-d) Tukey féle post hoc teszt alapján p=0.05 szignifikancia szinten, szintén szerepel külön minden tulajdonságra. 

Populáció  TW TKW HI Prot Kem 
TOT-

AX 
WE-
AX Sikér GI Zeleny QN Wabs Stab 

Dev-
time 

Lágyu-
lás15 Termőhely, évek 

  g/100
l 

g  % % mg/g mg/g %  ml  % min min FU  

EMESE Átlag 82,0 

ab 
45,5c 44,1ab 13,8a 56,9ab 19,8ab 6,9abc 31,9ab 95,0cd 32,2bc 73,1d 62,0cd 8,9bc 7,0ab 63,5ab A, H, UK, CH, F 

 SD 5,24 4,59 7,20 2,34 1,90 5,39 0,96 7,22 4,55 6,61 21,51 3,08 6,10 6,65 59,05 2011-13 

ELIT-CCP Átlag 80,7ab

c 
40,1abc 55,0bcd 14,2 a 55,7a 20,3b 7,6bc 36,0b 77,6b 28,0abc 66,0cd 64,3d 6,7abc 6,0ab 90,6abc A, H, UK, CH, F 

 SD 2,87 2,34 6,59 2,01 1,88 2,91 1,57 6,61 12,86 7,37 12,64 1,96 2,68 2,78 36,42 2011-13 

INRA-CCP Átlag 79,8ab

c 
38,7ab 43,8a 13,0 a 58,1ab 16,4ab 5,9ab 29,6 ab 80,1b 21,7a 46,5ab 57,0ab 3,6a 2,6a 123,1c A, H, UK, CH, F 

 SD 2,77 2,95 7,30 2,43 2,10 3,52 0,85 5,93 8,09 4,71 9,40 2,31 1,42 0,95 32,63 2011-13 

YQ-CCP Átlag 79,7ab 38,1ab 47,2abc

d 
12,8 a 58,6b 16,8ab 5,8abc 28,1ab 87,7bcd 23,1a 48,7abc 56,5ab 4,0a 2,5a 116,6c A, H, UK, CH, F 

 SD 2,85 5,30 9,07 2,23 2,03 3,40 0,81 5,40 7,16 5,45 9,17 2,13 1,77 1,06 32,26 2011-13 

YQ-MIX Átlag 79,2 

ab 
37,4ab 51,1abc

d 
13,0 a 58,4b 15,7ab 5,6a 29,2ab 86,8bcd 24,5ab 51,0abc 56,4ab 4,6ab 2,7a 113,1bc A, H, UK, CH, F 

 SD 2,85 5,74 9,18 2,39 2,17 3,83 1,20 5,41 8,52 5,53 11,73 2,09 2,27 1,24 36,15 2011-13 

NIAB-CCP Átlag 78,1a 37,3ab 42,7a 13,5 a 58,1ab 17,0ab 5,3ab 27,7a 79,0b 20,6a 42,9a 55,2a 3,3a 2,5a 128,7c H, UK, F 

 SD 3,77 4,61 7,48 1,66 2,04 2,30 0,77 5,20 13,01 5,17 7,09 2,33 0,97 0,96 21,28 2012-13 

NIAB-MIX Átlag 77,7a 36,1a 45,8abc 14,7 a 57,9ab 18,5ab 5,8ab 27,6a 83,8bc 24,2ab 48,3abc 55,5a 4,6ab 2,9a 113,1bc H, UK, F 

 SD 4,45 4,09 9,15 1,80 2,20 3,89 0,65 4,86 9,00 6,52 9,79 2,20 1,99 1,16 20,30 2012-13 

ENG-CCP Átlag 80,7ab

c 
40,0abc 49,3abc

d 
13,7 a 57,5ab 19,1ab 8,3c 31,9ab 86,6bcd 27,8abc 64,1bc

d 
61,6cd 6,5abc 5,4ab 79,2abc A, H, CH 

 SD 2,47 2,34 5,51 1,96 1,59 4,33 2,04 5,31 6,60 5,99 16,12 3,01 2,52 3,74 40,63 2011-13 

HUN-CCP Átlag 81,3ab

c 
39,9abc 47,1abc

d 
13,3 a 57,7ab 17,2ab 7,0abc 32,6ab 65,3a 23,9a 53,0abc 59,1bc 4,4a 4,0a 111,8bc A, CH, H 

 SD 2,46 3,33 5,99 1,75 1,47 3,94 0,91 5,46 9,32 5,16 12,49 1,69 1,55 1,72 39,35 2011-13 

MIX-AT Átlag 84,2c 41,4abc 56,8d 13,9 a 57,8ab 14,5a 5,2a 31,2ab 97,4d 34,0c 72,7d 61,6cd 7,6abc 6,0ab 49,3a A, CH 

 SD 2,51 2,43 6,19 2,16 1,90 4,46 0,82 5,40 2,18 6,08 21,94 2,83 6,03 5,07 37,71 2011-13 

POP-AT Átlag 83,2bc 42,3bc 55,2cd 14,0 a 57,4ab 15,4ab 6,0ab 33,8ab 93,7cd 32,9c 78,4d 62,5a 10,9c 8,8b 42,8a A, CH 

 SD 2,73 3,99 5,70 2,60 1,92 3,35 0,83 5,61 4,57 4,62 19,02 2,14 4,59 6,83 36,57 2011-13 
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A fajtakeverékek és kompozitok beltartalmi és fizikai tulajdonságait részletesebben 

összehasonlítottuk két szántóföldi menedzsment technika (ökológiai (O) és ’low-input’ (LI)) 

alkalmazása mellett három termőhelyen (Ausztria (A), Egyesült királyság (UK), és 

Magyarország (H)). Eredményeink szerint nincs szignifikáns hatással a beltartalmi 

paraméterekre az alkalmazott szántóföldi menedzsment technika. Csupán a fehérjetartalomban 

találtunk szignifikáns különbséget az UKLI és UKO termőhelyeken, ahol a fehérjetartalom 2%-

al alacsonyabb volt minden populációban az ökológiai termőhelyen, mint a low-input 

termőhelyen (adat nincs közölve). Ausztriában és Magyarországon az átlag fehérjetartalom 

minden populáció esetében meghaladta a 14%-ot, és a magyar termőhelyeken termesztett HUN-

CCP fehérjetartalma volt a legkiemelkedőbb (13. ábra). Az Egyesült Királyságban termesztett 

minták alacsonyabb fehérjetartalmát valószínűleg az átlagosan nagyobb szem méret 

eredményezte (ezerszemtömeg). 

 
13. ábra: Tíz búza populáció, és kontrolja (Mv Emese) beltartalmi tulajdonságai (a. fehérjetartalom, 

b. totál arabinoxilán- TOTAX tartalom, c. vízoldható arabinoxilán- WE-AX tartalom, d. 

ezerszemtömeg), 3 évben vizsgálva (2011-2013), 3 országban elvetve (A- Ausztria, H- 

Magyarország, UK- Egysült Királyság), 2 szántóföldi menedzsment technika alkalmazásával 

(ökológiai és ’low-input’) 
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Jelentős variabilitást találtunk a kompozit populációk és fajtakeverékek AX tartalmában, és 

az ELIT-CCP, HUN-CCP, és ENG-CCP esetében mértük a legnagyobb TOT-AX és WE-AX 

tartalmat. Emellett az Egyesült Királyságban és Ausztriában előállított kompozitok és 

fajtakeverékek kisebb élelmirost tartalommal rendelkeztek. Az Egyesült Királyságban lévő 

termőhelyen alacsonyabb átlag AX tartalmat mértek, pedig a NIAB-CCP populáció kiemelkedő 

TOT-AX tartalommal rendelkezett ezen a termőhelyen (13. ábra). 

A szemek feldolgozóipari minőségét a sikér index-el (GI), Zeleny szedimentációval, és a 

Farinográf értékszámmal jellemeztük (4. táblázat). Ezen paraméterek alapján különböző 

minőség csoportokat határoztunk meg. Három fő csoportot különböztettünk meg a sikér index 

alapján, a 65 körüli (HUN-CCP), 79 (NIAB-CCP, ELIT-CCP, INRA-CCP), és 97 (MIX-AT) 

sikér indexű csoportokat. A Zeleny szedimentáció alapján két fő csoportot különböztettünk 

meg, a 22 ml körüli szedimentációs térfogattal rendelkező (INRA-CCP, YQ-CCP, NIAB-CCP, 

HUN-CCP) és 33ml szedimentációs térfogattal rendelkezők csoportja (MIX-AT, POP-AT). A 

Farinográf értékszám alapján azonosíthatunk egy nagyon jó sütőipari minőségű (75) csoportot 

(MIX-AT és POP-AT), míg a NIAB-CCP és INRA-CCP a leggyengébb sütőipari minőségű 

populációk 42,9 és 46,5 minőség számokkal. Ez a két utóbbi populáció és az YQ-CCP esetében 

tapasztaltuk a legnagyobb tészta ellágyulást, amit a nagy tészta nyújthatóságuk is jelez. A 

Farinográfos tészta stabilitás a POP-AT esetében volt a legnagyobb (10,8 perc), míg a többi 

fajtakeveréknek és populációnak a stabilitása 3-4 perc körüli volt. A víz abszorpció és tészta 

kialakulási idő szintén fontos feldolgozóipari szempontból. A POP-AT tészta kialakulási ideje 

volt a leglassabb (8,8 perc), míg a többi fajtakeverék és kompozit populáció tésztája gyorsabban 

alakult ki (kb 2,5 perc). A NIAB-MIX és NIAB-CCP víz abszorpciója volt a legkisebb (~55%), 

míg a legnagyobb értéket a POP-AT és ELIT-CCP (~63%) esetében figyeltük meg. 

Összevetve az Mv Emesével, a fajtakeverékek és kompozit populációk kisebb 

ezerszemtömeggel és szem mérettel rendelkeztek, de a beltartalmi tulajdonságok alapján a 

fajtakeverékek és kompozit populációk minőségüket tekintve versenyképesek lehetnek a 

kontrolhoz képest, különösen a fehérjetartalmuk alapján. A sütőipari minőség adatok azt 

mutatják, hogy a populációk és fajtakeverékek kisebb tészta stabilitással, és nagyobb tészta 

nyújthatósággal rendelkeznek, mint az Mv Emese. Noha a fajtakeverékek és kompozit 

populációk előállítása a legjobban szereplő fajtákból történt, ennek ellenére csupán átlagos 

malmi minőséget tudnak garantálni, de várhatóan tartani fogják az egyensúlyt a jó terméshozam 

és jó minőség között. 
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4.3.2. Stabilitás vizsgálata GGE biplot analízissel és CV értékekkel 

Annak érdekében, hogy mérjük a minőségi paraméterek stabilitását és variabilitását, 

kiszámítottuk ezen tulajdonságok variációs koefficiensét (CV), ami negatívan korrelál a 

stabilitással (5. táblázat). Összehasonlítva az öt ország ökológiai és ’low-input’ termőhelyeire 

számított variációs koefficiens értékeket azt találtuk, hogy a kompozit populációk és 

fajtakeverékek stabilabbak (kisebb CV értékük van) ’low-input’ termőhelyeken, mint ökológiai 

termőhelyeken. Az ELIT-CCP, INRA-CCP, YQ-CCP és YQ-MIX voltak a legreprezentatívabb 

minták, mivel ezek mind az öt országban el voltak vetve (Ausztria (A), Franciaország (F), Svájc 

(CH), Egyesült Királyság (UK), és Magyarország (H)). Az YQ-CCP és az YQ-MIX 

rendelkezett a legstabilabb Farinográfos minőséggel (értékszám és tészta ellágyulás), emellett 

az ELIT-CCP TOT-AX tartalma és Farinográfos vízfelvétele következetesen nagy stabilitást 

mutatott a ’low-input’ termőhelyeken. 

A populációk második csoportja (NIAB-CCP, NIAB-MIX, és ENG-CCP) három 

országban volt elvetve (Franciaország, Magyarország, Egyesült Királyság, vagy Ausztria, 

Svájc, Magyarország) (4. táblázat). Legstabilabbnak a NIAB-CCP Farinográfos minőségét, 

fehérje- és TOT-AX tartalmát találtuk ’low-input’ termőhelyeken, míg az ENG-CCP stabil 

fizikai tulajdonságokkal és WE-AX tartalommal rendelkezett az organikus termőhelyeken. 

A populációk harmadik csoportja (HUN-CCP, MIX-AT, és POP-AT) csak két 

országban volt elvetve (Ausztria és Svájc). Ezek a populációk figyelembe véve a beltartalmi és 

sütőipari tulajdonságokat stabilnak bizonyultak, különösen a ’low-input’ termőhelyeken. Míg 

a HUN-CCP és POP-AT fizikai tulajdonságai stabilak voltak az ökológiai termőhelyeken, 

addig a MIX-AT WE-AX tartalma és sikér indexe bizonyult stabilnak ökológiai termőhelyeken. 

(5. táblázat). 
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6. táblázat: A 10 búza populáció és kontrolljaik fizikai- (TW- hektolitertömeg, TKW- ezerszemtömeg, HI- szemkeménység index), beltartalmi (Prot- Kjeldahl fehérje, Kem- 
keményítő, TOT-AX- totál arabinoxilán, WE-AX- vízoldható arabinoxilán) és sütőipari tulajdonságainak (GI- sikér index, Wabs- vízfelvétel, DevTime- tészta kialakulási 
idő, Stab- tészta stabilitás, QN- Farinográf minőségszám 0-100 skálán, Lágyulás15- tészta ellágyulás mértéke 15 percnél) variációs koefficiens (CV) értékei két különböző 
szántóföldi menedzsment technika (M) alkalmazásával (LI- ‘low-input’, O- ökológiai), 5 országban elvetve (A- Ausztria, H- Magyarország, UK- Egyesült Királyság, CH- 

Svájc, F- Franciaország) 3 évben (2011-2013) 
A szürke cellák a legkisebb CV értékeket mutatják valamennyi tulajdonságra. 

 

Populáció M TW TKW HI Prot Kem TOTAX WEAX Sikér GI Zeleny QN Wabs Stab DevTime Lágyulás15 Termőhelyek/évek 

EMESE LI 3,93 6,36 14,15 12,66 3,14 12,23 29,26 16,69 4,56 21,56 24,69 4,17 48,42 80,05 110,51 A, H, UK, CH, F 

ELIT-CCP LI 3,33 4,80 10,25 13,47 3,34 8,68 14,45 11,66 12,00 27,61 15,70 1,82 40,30 43,63 43,26 A, H, UK, CH, F 

INRA-CCP LI 3,29 7,07 14,98 15,31 3,39 12,96 11,08 13,39 5,10 17,74 18,63 4,00 27,16 29,80 25,78 A, H, UK, CH, F 

YQ-CCP LI 3,44 13,42 16,59 15,22 3,37 11,10 20,20 12,76 8,86 21,99 14,07 3,62 23,62 37,76 22,88 A, H, UK, CH, F 

YQ-MIX LI 3,96 14,20 14,24 18,31 4,01 13,47 9,54 14,11 9,52 18,06 14,44 3,88 31,17 39,11 23,81 A, H, UK, CH, F 

NIAB-CCP LI 4,90 10,43 11,60 10,23 3,48 9,66 11,41 10,13 9,41 24,75 14,85 4,37 20,29 34,08 16,27 H, UK, F 

NIAB-MIX LI 6,03 9,76 14,61 11,18 4,27 10,36 13,72 13,68 12,79 16,16 16,44 3,80 32,45 34,78 15,91 H, UK, F 

ENG-CCP LI 2,61 8,87 7,61 22,57 3,73 9,57 36,37 19,59 12,79 19,43 21,10 4,39 37,27 52,55 46,13 A, H, CH 

HUN-CCP LI 4,31 12,68 7,77 10,57 0,44 5,08 4,62 6,48 3,18 16,76 15,12 1,81 35,73 18,57 26,02 A, CH, H 

MIX-AT LI 3,78 5,65 12,26 14,53 1,50 23,35 13,88 5,39 1,45 8,85 12,10 1,59 14,24 39,15 82,62 A, CH 

POP-AT LI 4,72 12,14 11,74 15,50 1,61 10,98 10,20 6,40 2,17 7,78 15,34 0,84 31,87 46,23 74,01 A, CH 

EMESE O 7,49 12,69 17,71 19,25 3,28 25,93 13,33 25,29 5,05 19,36 35,57 5,81 82,45 114,76 72,76 2011-13 

ELIT-CCP O 3,62 5,23 13,47 12,47 3,12 22,52 29,40 19,20 20,02 19,14 16,76 3,50 28,51 30,63 30,84 2011-13 

INRA-CCP O 3,81 8,49 17,61 21,32 3,59 27,15 17,11 24,94 13,78 24,56 22,46 4,23 50,02 40,94 26,12 2011-13 

YQ-CCP O 3,90 15,04 21,08 18,94 3,19 28,11 17,66 23,82 7,89 24,49 24,47 3,88 59,86 46,60 28,42 2011-13 

YQ-MIX O 3,38 17,01 21,29 18,46 3,05 34,38 24,61 21,01 10,59 24,99 31,04 3,34 62,54 48,15 30,93 2011-13 

NIAB-CCP O 5,29 15,33 23,78 15,65 3,85 6,41 14,70 28,65 24,94 28,14 21,27 4,48 42,41 48,37 18,10 2012-13 

NIAB-MIX O 5,81 14,19 27,05 14,93 3,52 23,98 11,99 23,95 8,43 37,98 24,96 4,56 53,11 48,33 21,78 2012-13 

ENG-CCP O 2,34 2,28 10,85 17,15 3,15 48,81 5,66 22,24 9,57 20,35 20,86 6,12 27,28 52,20 31,73 2011-13 

HUN-CCP O 2,19 5,30 15,49 15,12 2,80 37,43 21,35 18,18 18,82 24,95 27,50 2,56 34,75 59,24 38,16 2011-13 

MIX-AT O 2,46 4,92 10,39 17,77 3,71 41,83 3,11 17,84 2,59 22,34 35,06 5,45 112,25 55,03 55,77 2011-13 

POP-AT O 2,36 3,17 11,21 23,67 4,26 34,02 9,83 21,57 7,12 20,56 34,23 5,25 42,40 121,98 72,78 2011-13 

MIN  2,19 2,28 7,61 10,23 0,44 5,08 3,11 5,39 1,45 7,78 12,10 0,84 14,24 18,57 15,91  

MAX  7,49 17,01 27,05 23,67 4,27 48,81 36,37 28,65 24,94 37,98 35,57 6,12 112,25 121,98 82,62  
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A fizikai-, beltartalmi-, és sütőipari tulajdonságok stabilitását GGE biplot analízissel is 

értékeltük. Eredményeink szerint a MIX-AT, POP-AT, YQ-CCP, YQ-MIX, HUN-CCP, és 

INRA-CCP hektolitertömege egyenletesen nő, minél közelebb helyezkedik el az AEC 

abszcissza jobb oldalához (14. ábra). Ugyanakkor a MIX-AT, POP-AT, YQ-CCP, YQ-MIX, 

HUN-CCP, INRA-CCP és ELIT-CCP egyenletesen növekvő ezerszemtömeggel rendelkezett. 

A NIAB-CCP és NIAB-MIX hektolitertömege az ALI, AO és CHO termőhelyeken a vártnál 

kisebb volt [a kompozitok és fajtakeverékek távol helyezkednek el a fő átlagától (nyíl vége), és 

az AEC abszcissza másik oldalán foglalnak helyet, mint a termőhelyek], a HLI termőhelyen 

pedig a vártnál nagyobb volt (a kompozit populációk és fajtakeverékek valamint a termőhelyek 

az AEC abszcissza azonos oldalán találhatóak). Hasonló módon magyarázható, hogy az ENG-

CCP és ELIT-CCP hektolitertömege a vártnál kisebb volt a HLI termőhelyen, de a vártnál 

nagyobb volt a CHO termőhelyen.  

A NIAB-CCP, NIAB-MIX, és ENG-CCP ezerszemtömege a CHO termőhelyen kisebb 

volt a vártnál, de nagyobb volt Franciaország és az Egysült Királyság ökológiai termőhelyein. 

Habár az ENG-CCP átlag ezerszemtömege volt a legnagyobb, stabilitása kicsinek bizonyult, 

minthogy távol helyezkedett el az AEC abszcisszától. Az YQ-CCP és INRA-CCP átlag 

ezerszemtömege a nagy átlaghoz volt hasonló (az AEC abszcisszán a nyíl végén, vagy biplot 

eredőjén) (14. ábra).  

A beltartalmi tulajdonságok, úgymint fehérje-, sikér-, TOT-AX, és WE-AX tartalom 

stabilitását szintén értékeltük. A MIX-AT, POP-AT, YQ-CCP, YQ-MIX, HUN-CCP, INRA-

CCP, ENG-CCP, ELIT-CCP és az Mv Emese nagy és stabil fehérjetartalommal rendelkezett, 

míg a MIX-AT, POP-AT, YQ-CCP, YQ-MIX, HUN-CCP, INRA-CCP és az Mv Emese nagy 

és stabil sikértartalommal is rendelkezett. A NIAB-CCP és NIAB-MIX fehérje- és sikértartalma 

a vártnál kisebb volt a CHO termőhelyen, de a vártnál nagyobb volt Magyarországon (ökológiai 

és ’low-input’ termőhelyen egyaránt). Az ENG-CCP és ELIT-CCP fehérje- és sikértartalma a 

vártnál nagyobb volt a CHO termőhelyen, de a vártnál kisebb volt a HLI termőhelyen (15. ábra). 
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14. ábra: GGE biplot analízis a 10 búza populáció (ELIT-CCP, INRA-CCP, YQ-CCP, YQ-MIX, 

NIAB-CCP, NIAB-MIX, ENG-CCP, HUN-CCP, MIX-AT és POP-AT) és kontrolja (Mv Emese) 

fizikai tulajdonságai alapján, 3 évben vizsgálva (2011-2013), 5 országban elvetve (A- Ausztria, H- 

Magyarország, UK- Egyesült Királyság, CH- Svájc, F- Franciaország), és két szántóföldi 

menedzsment technikát alkalmazva (O- ökológiai, LI- ’low input’) 

 

Az összes populáció AX tartalma a vártnál nagyobb volt az osztrák ökológiai termőhelyen, 

míg az Mv Emese kisebb AX tartalommal rendelkezett ezen a termőhelyen. Ugyanakkor az Mv 

Emese rostanyag tartalma nagyobb volt az osztrák ökológiai termőhelyen, mint az összes többi 

kompozit populáció és fajtakeverék rostanyag tartalma az összes termőhelyen, bár nagyon 

instabil volt. Az YQ-CCP és MIX-AT rendelkezett a legstabilabb, és relatíve nagy WE-AX 

tartalommal. Az ELIT-CCP genotípusnak volt a legnagyobb átlag TOT-AX és WE-AX 
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tartalma, míg a nagy átlaghoz a MIX-AT átlag TOT-AX és WE-AX tartalma hasonlított 

leginkább (15. ábra). 

 

 

 
15.  ábra: GGE biplot analízis a 10 búza populáció (ELIT-CCP, INRA-CCP, YQ-CCP, YQ-MIX, 

NIAB-CCP, NIAB-MIX, ENG-CCP, HUN-CCP, MIX-AT és POP-AT) és kontrolja (Mv Emese) 

beltartalmi tulajdonságai alapján, 3 évben vizsgálva (2011-2013), 5 országban elvetve (A- 

Ausztria, H- Magyarország, UK- Egyesült Királyság, CH- Svájc, F- Franciaország), és két 

szántóföldi menedzsment technikát alkalmazva (O- ökológiai, LI- ’low input’) 

 



73 

 

A búza feldolgozóipari minőségére nem csak a fehérjetartalom van hatással, hanem az 

élelmirost tartalom is, például az arabinoxilánok jelentősen befolyásolják a liszt vízfelvételét. 

Az eredményeket tekintve látható, hogy a kompozit populációk és fajtakeverékek vízfelvétele 

általában nagy és stabil, kivéve az ENG-CCP, NIAB-CCP és NIAB-MIX esetében. A NIAB-

CCP és NIAB-MIX vízfelvétele kisebb a vártnál a CHO termőhelyen, de a vártnál nagyobb volt 

az UKO és HLI termőhelyeken; érdekes, hogy az ENG-CCP esetében ellentétes trend volt 

megfigyelhető (16. ábra). 

 

 
16. ábra: GGE biplot analízis a 10 búza populáció (ELIT-CCP, INRA-CCP, YQ-CCP, YQ-MIX, 
NIAB-CCP, NIAB-MIX, ENG-CCP, HUN-CCP, MIX-AT és POP-AT) és kontrolja (Mv Emese) 
sütőipari minőség tulajdonságai alapján, 3 évben vizsgálva (2011-2013), 5 országban elvetve (A- 

Ausztria, H- Magyarország, UK- Egyesült Királyság, CH- Svájc, F- Franciaország), és két szántóföldi 
menedzsment technikát alkalmazva (O- ökológiai, LI- ’low input’) 
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A tészta minőséget a sikér index-szel, Zeleny szedimentációval, és Farinográf 

paraméterekkel jellemeztük. Ezen paraméterek alapján az ELIT-CCP szerepelt a legjobban a 

legnagyobb és legstabilabb átlag értékekkel. Néhány más populáció szintén stabil sikér index-

szel (POP-AT, YQ-CCP, YQ-MIX, INRA-CCP), Zeleny szedimentációval (YQ-CCP, YQ-

MIX, INRA-CCP), és Farinográf értékszámmal (YQ-CCP, YQ-MIX, INRA-CCP, NIAB-MIX, 

NIAB-CCP) rendelkezett a legtöbb termőhelyen. Mindezek mellett a HUN-CCP, ENG-CCP és 

MIX-AT sikér indexe kisebb volt a vártnál az UKLI és UKO termőhelyeken, míg a NIAB-MIX 

és NIAB-CCP esetében a CHO termőhelyen volt kisebb a vártnál. A NIAB populációk Zeleny 

szedimentációja is kisebb volt a vártnál a CHO termőhelyen. A HUN-CCP, ENG-CCP és MIX-

AT Farinográf értékszáma kisebb, míg a POP-AT értékszáma nagyobb volt az UKO 

termőhelyen. (16. ábra). 

 

4.3.3. Értékelés 

4.3.3.1. Minőség kritériumok 

A fehérjetartalmon alapuló Magyar búza szabvány szerint (MSZ6383:2012) az ELIT-

CCP, NIAB-MIX és POP-AT prémium minőségű. Az ELIT-CCP kiemelkedő sikértartalommal 

(36%), és vízfelvétellel (64,3%) rendelkezik, a POP-AT pedig prémium Farinográf 

értékszámmal (78,4), vízfelvétellel (62,5%), és tészta stabilitással (10,9 perc) is rendelkezik.  A 

MIX-AT Farinográfos minősége szintén kiemelkedő volt. Más paraméterek alapján a kompozit 

populációk és fajtakeverékek alkalmasak voltak általános malmi célokra, és kenyér készítésre, 

annak ellenére, hogy a legtöbb fajtakeverék és kompozit populáció esetében a Zeleny 

szedimentáció nagyon alacsony volt (>30 ml). A NIAB-CCP szintén gyenge Farinográfos 

minőséggel rendelkezett, emiatt Magyarországon ez a populáció nem alkalmas 

kenyérkészítésre. A Magyar búza szabványt 2012-ben korszerűsítették a nemzetközileg 

elfogadott minőség kritériumok figyelembe vételével, de néhány kritériumra vonatkozóan 

szigorúbb lett az új szabvány (Carson és Edwards 2009).  

Érdemes megemlíteni, hogy befolyásolhatja az eredményeket az, hogy a kompozit 

populációk és fajtakeverékek 2-5 termőhelyen voltak elvetve, 2-3 egymást követő évben (4. 

táblázat), ami hatással lehet az eredményekre és a statisztikai elemzésekre. A különböző 

országokban eltérőek lehetnek a helyi időjárási körülmények, az előző termény, a N trágya 

bevitel, vagy az alkalmazott trágya minősége. Ez szintén hatással lehet a populációk minőségére 

és teljesítőképességére (5. táblázat). Sok tanulmány foglalkozik mélyebben ezekkel a 

kérdésekkel, például Lammerts van Bueren és Myers (2012). 
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4.3.3.2. Egészség 

A búza és egyéb gabonafélék az emberi táplálkozás fő élelmi rost forrásai. Az élelmi 

rostok fogyasztása alacsonyabb koleszterin- és glükóz abszorpciót eredményez a 

vékonybélben, és csökkenti az étkezés utáni inzulin szintet (Moore és mtsai 1998; Lewis és 

Heaton 1999), ami csökkenti a kettes-típusú diabétesz kialakulásának kockázatát. Eltekintve a 

táplálkozástani jelentőségétől, az élelmi rostok technológiai szempontból szintén fontosak, 

mivel a búza felhasználhatóságára is erősen hatnak a gabona feldolgozása során (Courtin és 

Delcour 2002; Frederix és mtsai 2004). Gebruers és munkatársai (2008) valamint Ward és 

munkatársai (2008) tanulmányozták 150 búzafajta élelmi rost tartalmát gázkromatográfiával, 

és azt kapták, hogy a totál arabinoxilán tartalom lisztben 13,5 és 27,5 mg/g (sz.a.) között 

változhat, korpában pedig 131 és 221 mg/g (sz.a.) között. A szem vízoldható arabinoxilán (WE-

AX) tartalma 3 és 14 mg/g (sz.a.) között változhat lisztben, de a 14 mg/g egy extrémen 

kiemelkedő érték, amit csak egy kínai fajtában mértek. Az összes többi fajta WE-AX tartalma 

9 mg/g (sz.a.) alatt volt. Munkánk során mi egy spektrofotometriás módszert alkalmaztunk, 

amivel kb 10-11 mg/g (sz.a.) WE-AX tartalmat mértünk ennek a kínai fajtának a lisztjében, míg 

a kontroll fajták WE-AX tartalma 4-7 mg/g (sz.a.) között változott. Ez azt jelenti, hogy a mérési 

módszerünkkel a 8 mg/g kiemelkedő értéknek számít, mely szerint két nagy AX tartalmú 

populációt (ELIT-CCP és ENG-CCP) azonosítottunk. Noha a termesztési körülmények 

lehetséges hatását érdemes figyelembe venni, az AX tartalom variabilitásának több mint 50%-

a tulajdonítható a genotípusnak (Gebruers és mtsai 2010), és ezért a populációk hatékonyan 

szelektálhatók erre a tulajdonságra. 

 

4.3.3.3. Stabilitás 

Nem találtunk szignifikáns különbséget a populációk fizikai-, beltartalmi-, és sütőipari 

tulajdonságai között aszerint, hogy ’low-input’ vagy ökológiai körülmények között voltak 

elvetve, de a vizsgált tulajdonságok stabilitásában viszont találtunk különbséget a két 

szántóföldi menedzsment technika között. A variációs együtthatók értéke azt mutatja, hogy 

’low-input’ termőhelyen a populációk minőség paraméterei jóval stabilabbak, mint ökológiai 

termőhelyen. Ezek az eredmények a GGE biplot elemzéssel együtt azt mutatják, hogy azok a 

populációk, amelyek előállítása korábban kezdődött, nagyobb stabilitással rendelkeztek, mint 

azok a populációk (NIAB-CCP, NIAB-MIX), amiket időben később állítottak elő (és emiatt 

kevesebb évben is vizsgálták, és kevésbé alkalmazkodtak a környezethez). Néhány populációt 

különösen instabilnak találtunk bizonyos termőhelyeken ökológiai termesztési körülmények 

között (többnyire a CHO, UKO vagy AO termőhelyeken, tulajdonságtól függően). Azonban a 
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legtöbb populáció a többi termőhelyen jó stabilitást mutatott a fizikai-, beltartalmi, vagy 

sütőipari tulajdonságait tekintve. Több tanulmány szerint a kalászos gabonák esetében a 

fajtakeverékek és kompozit populációk stabilizálják a terméshozamot (például Dubin és Wolfe 

1994; Mundt 2002). Ráadásul a megnövekedett diverzitáshoz a növényeknél gyakran 

kapcsolódik nagyobb produktivitás (Cardinale és mtsai 2011). Tanulmányunkban a kompozit 

populációkban és fajtakeverékekben mért minőségi tulajdonságok stabilitása (variációs 

koefficiens) sokkal nagyobb mint a kontrol fajtáé (Mv Emese), ami a keverékekben és 

populációkban található diverzitás minőség stabilizáló hatására utal.  

A kompozit populációkban és fajtakeverékekben jelen levő genetikai diverzitás nem 

feltétlenül járul hozzá a szülők jó feldolgozóipari minőségének megőrzéséhez ökológiai és 

’low-input’ körülmények között, de legalább néhány feldolgozóipari paraméter kiemelkedő 

maradt még ezek között a körülmények között is. Szintén levonható a következtetés, miszerint 

a kompozit populációkban és fajtakeverékekben lévő diverzitásnak stabilizáló hatása volt a 

minőségi paraméterekre, de nagyobb stabilitást figyeltünk meg ’low-input’ körülmények 

között, mint ökológiai körülmények között. Ez összhangban van a két különböző szántóföldi 

menedzsment technika externális inputjainak különböző mértékével. A fajtakeverékek és 

kompozit populációk egészségre ható előnyeit (például a nagy rostanyag tartalmat) szintén 

azonosítottuk amellett, hogy a feldolgozóipari minőségük változatlan maradt. Ezek az 

eredmények hasznosak lehetnek hosszútávon nem csupán a nemesítők, hanem a fogyasztók 

számára is.
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4.4. A ROSTANYAG TARTALOMMAL ÖSSZEFÜGGŐ QTL-EK AZONOSÍTÁSA AZ 

MV TOBORZÓ/TOMMI POPULÁCIÓ FELHASZNÁLÁSÁVAL MOLEKULÁRIS 

MARKEREK FEJLESZTÉSE CÉLJÁBÓL 

 

Az Mv Toborzó/Tommi F8 populációjának fizikai, beltartalmi és feldolgozóipari 

tulajdonságaiban szignifikáns variabilitását találtunk a rendelkezésünkre álló 240 törzs 

vizsgálatakor. A fizikai tulajdonságok közül igen nagy variabilitást tapasztaltunk az 

ezerszemtömeg esetében, ami 26,4 és 59,56g között változott. Legnagyobb ezerszemtömeg 

értéke az Mv Toborzó szülő egyik szántóföldi ismétlésének volt (61,17g), míg a Tommi 

ezerszemtömege adta a legalacsonyabb értéket (37,48g). Nem meglepő tehát az 

utódgenerációban kifejeződő nagy variabilitás (7. táblázat), mely hatással lehet a beltartalmi 

komponensek mennyiségére is a magban.  

 

7. táblázat: Az Mv Toborzó/Tommi F8 populáció (221 törzs) fizikai, beltartalmi (őrlemény) és 
feldolgozóipari tulajdonságainak variabilitása  (Martonvásár, 2014) (WE-vízoldható) 

Tulajdonságok Átlag 
 

Tartomány LSD 5% Kontrollok 

  min – max  Tommi Mv-Toborzó 
Ezerszemtömeg(g) 47,05 

 
26,40 –59,56 0,75 41,44 55,02 

Fehérje (%) 13,03 
 

10,20 – 18,02 0,25 13,16 13,98 
Keményítő (NIR) % 56,51 53,10-59,10 0,25 56,73 55,40 
Totál-pentozán (mg/g)  49,86 

 
18,46 - 77,19 2,84 44,99 48,29 

Totál-arabinoxilán 
(TAX)(mg/g) (8(((TAX) 

69,6 49,10 - 95,10 3,02 67,80 70,30 
TOT-AX arabinóz/xilóz 0,58 0,49-0,70 0,023 0,59 0,59 
WE-pentozán (mg/g) 10,86 5,73 - 18,34 0,62 8,95 12,30 
WE-arabinoxilán (WEAX) 
(mg/g) 

11,60 6,10 – 24,00 0,59 10,60 12,60 
WE-AX arabinóz/xilóz 0,68 0,53-1,04 0,032 0,79 0,57 
β-glükán (mg/g) 7,06 4,21 - 11,47 0,25 5,13 6,95 
Sikér mennyiség (%) 29,90 15,95 – 46,25 0,94 29,59 36,22 
Sikér Index 90,15 38,69 – 100 2,36 96,53 81,20 
Zeleny szedimentáció (ml) 36,50 20,0-54,0 0,96 37,60 32,00 
Farinográf tésztastabilitás 
(perc) 

11,83 2,30 - 18,90 1,7 15,55 10,17 
Farinográf vízfelvétel 62,27 55,90 – 71,30 2,85 57,38 69,07 
Farinográf csoport A1 C1 – A1  A1 A1 
 

A fehérjetartalom 10,2 és 18,02% között változott a populációban annak ellenére, hogy 

mindkét szülői genotípus fehérjetartalma hasonlóan nagy volt (13,16 és 13,98%), de a mért 

szélsőértéket nem közelítették meg. Munkánk során külön figyelmet szenteltünk a bioaktív 

komponensek variabilitásának vizsgálatára, különös tekintettel a rostanyag tartalomra. A búza 
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fő rostalkotó komponensei, a pentozánok igen nagy variabilitást mutattak. A totál pentozán 

tartalom esetében több mint négyszeres különbséget találtunk a legkisebb és legnagyobb érték 

között (18,46–77,19 mg/g), míg a vízoldható pentozán-tartalom esetében valamivel kisebb, 

háromszoros különbség mutatkozott (5,73–18,34 mg/g). A pentozánok fő komponense búzában 

az arabinoxilán (AX), melynek totál mennyisége valamivel magasabb tartományban mozog, 

mint a pentozáné, feltehetőleg az eltérő metodikának köszönhetően (spektrofotometriás mérés, 

GC). A vízoldható AX-ok mennyiségi mérése azonban mindkét módszerrel hasonló eredményt 

adott. A két szülő (Tommi, Mv Toborzó) átlagos totál és vízoldható AX tartalma mindkét 

módszer esetén hasonló volt, köztük nem volt szignifikáns különbség (sorban 67,8 mg/g, 70,3 

mg/g, valamint 10,6 mg/g és 12,6 mg/g). A rostanyagok közül búzában a β-glükán fordul elő 

kisebb mennyiségben, amiből a vizsgált populáció 34,21 és 11,47 mg/g közötti mennyiségeket 

tartalmazott, ami nagy változatosságot jelent. A kontrollok közül a Tommi kis mennyiségű 

(5,13 mg/g) β-glükánt, míg az Mv Toborzó 6,95 mg/g-ot tartalmaz ebből a komponensből.  

 

Nagy variabilitást találtunk a törzsek sikér tartalmában is: 15,95 és 46,25% között változott 

az értéke. A feldolgozóipari tulajdonságok tekintetében is jelentős variabilitást találtunk: a 

törzsek tészta stabilitásában több mint nyolcszoros különbséget találtunk a szélső értékek között 

(2,3 és 18,9 perc), de a szülői genotípusok közt is volt különbség (15,55 és 10,17 perc). 

Várakozásainknak megfelelően a törzsek vízfelvétel értékei is igen nagy variabilitást mutattak, 

összefüggésben a változó fehérje és pentozán összetétellel. Ennek értéke 55,9 és 71,3% között 

alakult, a szülői genotípusok vízfelvételi értékei pedig kifejezetten magasak voltak (57,38 és 

69,07%). A populáció rostanyag tartalmának gyakorisági eloszlását vizsgálva azt találtuk, hogy 

a legtöbb törzs (70%) β-glükán tartalma 7–8 mg/g közé esik, és jóval kevesebb a szélsőségesen 

nagyobb és kisebb érték. Ezzel szemben a totál pentozán-tartalomra vonatkozó harang görbe 

sokkal szélesebb, hasonlóan nagy gyakorisággal (20–30%) fordulnak elő a 45 és 60 mg/g 

közötti pentozán tartalommal rendelkező csoportok a populációban. A rostanyag tartalomban 

talált diverzitás mértéke feltehetően alkalmassá teszi a populációt a kívánt célok elérésére annak 

ellenére, hogy az adott évben a szülői genotípusok között nem találtunk szignifikáns 

különbségeket a mért tulajdonságok nagy részében. 
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17. ábra: A totál-pentozán és a β-glükán tartalom gyakorisági eloszlása az Mv Toborzó/Tommi 

populációban (Martonvásár, 2014) 

 

Mivel jelentős variabilitást találtunk a legtöbb vizsgált tulajdonság, különös tekintettel 

a bioaktív komponensek esetében, így ez a populáció alkalmas arra, hogy felhasználásával 

marker kapcsoltsági térkép készítés és QTL elemzés után összefüggést találjunk egyes gének 

és a vizsgált bioaktív komponensek mennyisége között, és hogy olyan markereket 

azonosítsunk, amelyek hatékonyabbá tehetik a szelekciót a búzanemesítési programokban. 

A Toborzó/Tommi RIL populáció térképezésére összesen 221 vonalat és 1279 markert 

használtunk fel. Ezek többsége SNP marker volt, de előfordult köztük néhány génspecifikus 

marker (Rht1, Rht2, Ppd-D1, BA00789946 WE-AX stb.) is. Ezek közül a markerek közül 573 

az A genomra, 590 a B genomra és 152 a D genomra térképeződött. Az egyes kromoszómákra 

átlagosan 180 marker jutott (8. táblázat).  

 

8. táblázat Toborzó × Tommi RIL búzapopuláció kromoszómáira térképezett molekuláris 
markerek (SNP és génspecifikus) száma 

Kromoszóma A B D Összes 
1 68 68 23 159 
2 67 91 31 189 
3 65 96 10 171 
4 83 61 19 163 
5 90 108 23 221 
6 71 90 19 180 
7 93 76 27 196 
Összes 537 590 152 1279 

 
A felhasznált markerekkel az A genom lefedettsége összesen 1994,4 cM, a B genom 

lefedettsége 1759,4 cM míg a D genom lefedettsége 1039,5 cM volt (9. táblázat). A három 
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genom közül tehát a D genom volt a legkevésbé lefedett, mivel a markerek kis hányada 

térképeződött erre a genomra. Ezt mutatja meg a markerek száma (17. táblázat) illetve az általuk 

lefedett kumulált kromoszómaszakasz hossza (8. táblázat, 17. ábra). Ismerjük a markerek 

közötti átlagos távolságot is, mely 3,75 cM volt az összes markert figyelembe véve és a kisebb 

lefedettségnek köszönhetően a D genomon találtuk a legnagyobb távolságot a markerek között.  

9. táblázat : Az Mv Toborzó/Tommi RIL búzapopuláció kromoszóma kapcsoltsági 
csoportjai 

Kromoszóma A B D Összes 
 cM átl. 

távolság 
cM átl. 

távolság 
cM átl. 

távolság 
cM átl. 

távolság 
1 219,7 3,23 242,5 3,57 166,8 7,25 629,0 3,96 
2 260,7 3,89 269,0 2,96 141,0 4,55 670,7 3,55 
3 332,4 5,11 280,6 2,92 44,7 4,47 657,7 3,85 
4 276,7 3,33 190,5 3,12 106,3 5,59 573,5 3,30 
5 344,9 3,83 288,9 2,68 204,1 8,87 837,9 3,79 
6 234,1 3,30 234,9 2,61 178,2 9,38 637,9 3,60 
7 325,9 3,50 253,0 3,33 198,4 7,35 777,3 3,97 
Összes 1994,4 3,71 1759,4 2,98 1039,5 6,84 4793,3 3,75 

 

 

 

 
18. ábra Az Mv Toborzó/Tommi RIL populáció kromoszóma kapcsoltsági térképe 

 

A QTL elemzést 221 RIL törzsön végeztük el 2014-ben és ebből 100 RIL törzset 

vizsgáltunk 2015-ben. Az eredmények közül azokat jelenítettük meg, amelyek az első évben a 
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nagyobb mintakörön vagy mindkét évben értékelhető eredményt adtak. A QTL elemzés 

eredményeként összesen hét kromoszómán találtunk a rostanyag tartalommal összefüggő 

markereket. Ezek sorban az 1B, 2A, 2D, 3B, 4D, 5A és a 6B kromoszómán helyezkedtek el (2. 

Melléklet táblázat., 1. Melléklet ábra).  

Az 1B kromoszóma markereivel összefüggést adott a vízoldható pentozán tartalom 

(WEpent), a mag és a liszt totál és vízoldható arabinoxilán tartalma (TOTAX-gr és TOTAX-

fl), valamint az arabinóz és a xilóz aránya (TOTAXA/X) a liszt teljes arabinoxilánjában, 

továbbá a mag, a korpa és a liszt vízoldható arabinoxilán frakciójában mért arány (WEAXA/X) 

(2. ábra, 2. Melléklet táblázat). Ezen túl a β-glükán tartalom is összefüggést adott több 

markerrel. Az 1B kromoszóma markerei közül a vízoldható pentozán és arabinoxilán 

tartalommal és összetétellel összefüggő markerek határozták meg a fenotípusos variancát a 

legnagyobb mértékben. Így a WEpent, WEAX-gr, WEAX-fl, WEAXA/X-gr, WEAXA/X-br és 

WEAXA/X-fl tulajdonságok a totál variancia 9,98%, 19,16%, 15,34%, 33,77%, 15,3%, 24,4%-

át határozták meg sorban. Míg az arabinoxilánok nagyobb mennyisége az Mv Toborzó szülői 

fajtának köszönhető az additív hatás értékek alapján, addig az összetételre (A/X) vonatkozó 

értékeket a Tommi fajta hatása növelte. A β-glükán a totál variancia 6,01-16,46%-t határozta 

meg és szintén az Mv Toborzó fajtának volt pozitív additív hatása, hasonlóan az arabinoxilán 

tartalomnál tapasztaltakhoz. Az 1B kromoszómán jelentős markereket találtunk még a sütőipari 

minőséggel összefüggésben. Így a sikér index (GI), a sikér terülés (Sikter), a Zeleny 

szedimentáció (Zel) és a liszt vízfelvételével (Wabs) összefüggésben azonosítottunk QTL-eket. 

Ezek a markerek a totál fenotípusos variancia 14,56%, 7,01%, 12,26% és 16,7%-át határozták 

meg sorban. A nagyobb rostanyag tartalommal összefüggésben a nagyobb vízfelvételi kapacitás 

is az Mv Toborzó fajtát jellemezte, míg a Tommi szülő eredményezte az átlagosan jobb 

sütőipari minőséget.  
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19. ábra Az 1B kromoszómán azonosított QTL-ek (A/X- arabinóz/xilóz arány, AX- arabinoxilán, 

br- korpa, fl- liszt, gr- mag, GI- sikér index, Pent- pentozán, Sikter- sikér terülés, TOT- totál, 

Wabs- liszt vízfelvétele, TW- hektolitertömeg, WE- vízoldható, Zel- Zeleny szedimentáció) 

20.  

A 2A kromoszómán a totál arabinoxilán tartalommal és összetétellel összefüggő markereket 

mindkét évben azonosítottuk. Ezek elsősorban a mag és a korpa tulajdonságait jellemezték 

(TOTAX-gr, TOTAX-br, TOTAXA/X-gr, TOTAXA/X-br), de egy markert a sikértartalommal 

összefüggésen is találtunk. A totál AX tartalom a totál variancia 7,3-10,1%-át határozta meg 

magban és 7,3-18,8%-át korpában. Az arabinóz/xilóz (A/X) arányszám esetén ez az érték 6,3 

és 14,5% között változott. Mivel a markerek hatása determináltabb korpában, ezért ezek a 

markerek valószínüleg a korpa rostanyag tartalmával hozhatók elsősorban összefüggésbe. A 

két szülő közül itt is az Mv Toborzó az, amely additív hatásával a rostanyag tartalom 

növeléséhez járul hozzá. (20. ábra, 2. Melléklet táblázat). 
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21. ábra A 2A kromoszómán azonosított QTL-ek (A/X- arabinóz/xilóz arány, AX- arabinoxilán, 

br- korpa, gr- mag, , Sik- sikértartalom, TOT- totál) 

22.  

A 2D kromoszómára térképezett markerek az arabinoxilánok vízoldható frakciójának 

mennyiségével és összetételével mutattak összefüggést a rostanyagok közül, hasonlóan az 1B 

kromoszómához, de itt elsősorban a mag és a liszt tulajdonságaira kaptunk összefüggéseket. Az 

AX összetételére (A/X) vonatkozóan kaptunk mindkét évben összefüggést. A vízoldható 

arabinoxilán a totál variancia 11,6-19,56%-át határozta meg és itt a Tommi szülő eredményezett 

átlagosan nagyobb értékeket. Ez szintén összhangban van az 1B kromoszómán talált 

hatásokkal. A sütőipari tulajdonságok közül az esésszám (FN), a szemkeménység (HI), a 

Farinográf értékszám (HQN) és a liszt farinográf vízfelvételére (Wabs) azonosítottunk QTL-t 

a 2D kromoszómán. Ezek közül a vízfelvétel, összefüggésben a rostanyag tartalommal 11,43%-

ban határozta meg a teljes varianciát az Mv Toborzó additív hatásával. További jelentős hatást 

figyelhetünk meg a 2D kromoszómán, ez pedig a szemek méretével és fejlődésével kapcsolt 

gének hatása. Azonosítottunk ugyanis az ezerszem tömeggel (TKW) és a szemátmérővel 

(Diam) kapcsolt markereket, de a kalászolási időt (HD) és a növénymagasságot (PH) jellemző 

génspecifikus markerek is ide térképeződtek. A nagyobb szemméret az Mv Toborzó szülőt 

jellemezte (21. ábra, 2. Melléklet táblázat). 
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23. ábra A 2D kromoszómán azonosított QTL-ek (A/X- arabinóz/xilóz arány, AX- arabinoxilán, 

br- korpa, fl- liszt, gr- mag, Diam- szemátmérő, FN- esésszám, GI- sikér index, HD- kalászolási 

idő, HI- szemkeménység, HQN- Farinográfos minőség értékszám, Kem- keményítőtartalom, Pent- 

pentozán, PH- növénymagasság, Sik- sikértartalom, Sikter- sikér terülés, TKW- ezerszemtömeg, 

TOT- totál, Wabs- liszt vízfelvétele, TW- hektolitertömeg, WE- vízoldható) 

 

A 4B kromoszómán nem azonosítottunk a rostanyagokkal összefüggő QTL-eket, viszont a 

szemméretével (TKW, Diam), a keményítő tartalommal (Kem), a sikér minőséggel (GI), és a 

növénymagassággal összefüggő markereket igen. Ezek közül a legjelentősebb hatása az 

ezerszem tömeggel és szemmérettel összefüggő Rht1 génspecifikus markereknek volt, melyek 

11,59% és 15,5%-át határozták meg a teljes varianciának és a Tommi fajtában adták a nagyobb 

értéket. 

A 4D kromoszómán a mag és a liszt totál arabinoxilán tartalmához (TOTAX-gr, TOTAX-

fl) és a vízoldható pentozán (WEpent) tartalmához kapcsolható markereket azonosítottunk. Az 

ezekkel összefüggő markerek sorban 10,96%, 12,14% és 7,5%-ban határozták meg a teljes 

varianciát. Az eddigiekkel ellentétben azonban itt a Tommi fajta additív hatását találtuk. Ezen 

a kromoszómán szintén megjelentek a szemmérettel és a növényfejlődéssel összefüggő SNP és 

génspecifikus markerek (HD, PH). Az ezerszemtömeg (TKW) varianciáját 10,75%-ban 

magyarázta a talált marker, míg a szemátmérőjét (Diam) 13,52%-ban, az Mv Toborzó additív 

hatása mellett. Ezen túl a sütőipari minőséget jellemző Zeleny szedimentációval összefüggő 

marker is erre a kromoszómára térképeződött (Zel), de ez csak kis mértékben határozta meg a 

fenotípusos varianciát (5,25%) (22. ábra, 2. Melléklet táblázat). 
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24. ábra A 4B kromoszómán azonosított QTL-ek (br- korpa, fl- liszt, gr- mag, GI- sikér index, 

Kem- keményítőtartalom, PH- növénymagasság, TKW- ezerszemtömeg) 

 

 

 
25. ábra A 4D kromoszómán azonosított QTL-ek (A/X- arabinóz/xilóz arány, AX- arabinoxilán, 

br- korpa, fl- liszt, gr- mag, Diam- szemátmérő, HD- kalászolási idő, Kem- keményítőtartalom, 

Pent- pentozán, PH- növénymagasság, TKW- ezerszemtömeg, TOT- totál, Wabs- liszt vízfelvétele, 

TW- hektolitertömeg, WE- vízoldható) 
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Ezen túl még más kromoszómákon is azonosítottunk egy-egy markert, amely 

összefüggésben lehet a rostanyag tartalommal. Ezek a 3B, az 5A és a 6B kromoszómákon 

helyezkednek el. A 3B-n a totál AX arabinóz/xilóz arányával (TOTAXA/X-br), az 5A-n a 

vízoldható AX arabinóz/xilóz arányával (WEAXA/X-br), míg a 6B-n a vízoldható pentozán 

(WEpent) tartalommal összefüggő markereket azonosítottunk. 

A továbbiakban több tulajdonság együttes figyelembe vétele mellett vizsgáltuk az egyes 

markerek együttes hatását (24-27. ábra). Első lépésben a legfontosabb rostanyag komponensek, 

azaz a totál és vízoldható pentozán és a β-glükán együttes hatását vizsgáltuk, majd a pentozán 

fő komponensével az AX-al csoportosítottuk a β-glükánt (24. ábra). Az előbbi esetben 6 marker, 

míg a második esetben 9 marker szignifikáns hatását mutattuk ki. Az 1B, 4B, 4D és 6B 

kromoszómán mindkét csoportosítás esetén találtunk a rostanyag tartalommal összefüggő 

markereket. Többségében az Mv Toborzó szülői fajta additív, rostanyag tartalmat növelő 

hatását figyelhettük meg (lefele forduló oszlopok). A 4D, 5B és 3B kromoszómákon azonosított 

markerek esetén viszont inkább a Tommi fajta hatása dominált. A vízoldható pentozán és 

arabinoxilán tartalomra (WE-Pent14 és WE-AX-gr14) a legnagyobb hatása az 1B 

kromoszómán azonosított markereknek volt (186 és 200 cM). Emellett az 1B, 3B és 6B 

kromoszómák markereinek hatását mutattuk ki a β-glükán tartalomra, míg a totál pentozán és 

arabinoxilán tartalommal az 1B, 2A, 4D és 6B kromoszómák markerei függtek össze.  

Különböző liszt frakciókban (korpa- br, liszt- fl, mag- gr) is vizsgáltuk a totál és a 

vízoldható arabinoxilánok összefüggéseit a markerekkel (25. ábra). Ugyanazon szülői fajta 

befolyását figyelhettük meg valamennyi frakcióban egyazon markerrel. Ezen túl megfigyeltük, 

hogy az 1B markerei inkább a liszt rostok tulajdonságaival, míg a 2A és 5B kromoszóma 

markerei inkább a korpa rostok tulajdonságaival voltak összefüggésben.  

Az arabinoxilán összetételét jellemző arabinóz/xilóz arány esetén leginkább a korpát 

jellemző markereket azonosítottunk (26. ábra). Ezek a markerek a 2A, 3B, 4D és 5A 

kromoszómákra térképeződtek és az Mv Toborzó fajta rostnövelő hatását mutatták. Ezen túl az 

1B, 1D, 2D, 3A kromoszómák markerei is szignifikánsan hatottak a liszt és a korpa rostanyag 

tartalmára. A legnagyobb hatása az 1B kromoszómán azonosított (185 cM) markernek volt a 

liszt a korpa és mag vízoldható arabinoxilán tartalmának összetételére. 
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24. ábra A rostkomponensekkel összefüggő markerek több tulajdonság együttes figyelembe vétele 

mellett (ahol TOT-Pent- a mag totál pentozán tartalma, WE-Pent- a mag vízoldható pentozán tartalma, 

TOT-AXgr-a mag totál arabinoxilán tartalma, WE-AXgr- a mag vízoldható arabinoxilán tartalma) 
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25. ábra A rostkomponensekkel összefüggő markerek több tulajdonság együttes figyelembe vétele 

mellett (TOT-AX- totál arabinoxilán tartalom, WE-AX- vízoldható arabinoxilán tartalom, gr- mag, br- 

korpa, fl- liszt, 14- 2014) 
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26. ábra A rostkomponensekkel összefüggő markerek több tulajdonság együttes figyelembe vétele 

mellett (TOT-AX_A/X- arabinóz és a xilóz aránya totál arabinoxilánban, WE-AX_A/X- arabinóz és 

a xilóz aránya vízoldható arabinoxilánban, gr- mag, br- korpa, fl- liszt, 14- 2014) 
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27. ábra A minőségi tulajdonságokkal és a beltartalmi komponensekkel összefüggő markerek több 

tulajdonság együttes figyelembe vétele mellett (GI- sikér index, 14- 2014) 
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paraméterek (Sikér Index, Zeleny, Értékszám, Tésztakialakulási idő, Tészta stabilitás) is 

összefüggtek bizonyos markerekkel (27. ábra). A 2A és a 7B kromoszóma markerei a két szülői 

fajta ellentétes hatását mutatták ki a keményítő- valamint a fehérje- és sikértartalomra. Míg a 

nagyobb keményítőtartalmat a Tommi, addig a nagyobb fehérjetartalmat az Mv Toborzó 

eredményezte. A 4B és a 4D kromoszómán azonosított markerek inkább a növényfejlődést 

meghatározó génekkel lehetnek összefüggésben. A sikér minőségével az 1B, 6B és 7B 

kromoszómák markerei mutattak összefüggéseket. Az 1B és 6B kromoszóma szignifikáns 

hatása állapítható meg a sikér index és a Zeleny szedimentáció (Zeleny) értékére, ahol a Tommi 

pozitív értéknövelő hatása figyelhető meg. Ez ellentmond ugyan annak, hogy a Tommi a 

nagyobb keményítőtartalmú fajta, valójában azonban a Tommi és az Mv Toborzó keményítő 

tartalma közötti különbség nem jelentős (1,33%). Az Mv Toborzó, 2A, 4D és 7B kromoszómák 

markereivel összefüggésben nagyobb fehérje- és sikértartalma mellett a jobb farinográf 

minőséget is meghatározta (Értékszám, Tésztakialakulási idő, Tészta stabilitás). 

 

4.4.1. Értékelés 

Korábban már több tanulmányban is megállapították (Martinant és mtsai 1999, Shewry 

és mtsai 2013), hogy az arabinoxilán tartalom jól öröklődő tulajdonság és ezáltal alkalmas 

nemesítési célokra. A gabonafélék rostanyag tartalmának növelése azonban korlátokba ütközik, 

mivel a mai napig nem rendelkezünk szelekcióra alkalmas molekuláris markerekkel, a 

biokémiai szelekció pedig igen időigényes és költséges.  

Az Mv Toborzó és a Tommi keresztezéséből származó 221 törzset tartalmazó Mv 

Toborzó/Tommi RIL populációban vizsgáltuk a rostanyag tartalom diverzitását a célból, hogy 

QTL-eket majd molekuláris markereket azonosítsunk, amely megkönnyítheti a búzanemesítők 

számára a szelekciós munkát. Mértük a β-glükán, a totál pentozán, a vízoldható pentozán, a 

totál arabinoxilán és a vízoldható arabinoxilán mennyiségét. Bár a Tommi és az Mv Toborzó 

szülők között nem találtunk a várakozásunknak megfelelő, jelentős különbséget ezen 

tulajdonságokban, a populáció 221 törzsének rostanyag tartalma azonban a szülőkénél jóval 

szélesebb tartományt ölelt fel, amely megfelelő variabilitást biztosított a genetikai vizsgálatok 

elvégzéséhez. Mivel búzában elsősorban az arabinoxilán található meg nagyobb mennyiségben, 

és ismereteink ezzel a komponenssel kapcsolatban korlátozottabbak, mint a β-glükán esetén, 

ezért az arabinoxilán állt vizsgálataink középpontjában.  

Számos tanulmány vizsgálta és próbálta már megismerni az arabinoxilán genetikai 

szabályozását (Quraishi és mtsai, 2009, Charmet és mtsai 2009, Nyugen és mtsai 2011, Yang 

és mtsai 2015). Ezekben a vizsgálatokban az arabinoxilán tartalmat vagy közvetlen biokémiai 
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úton mérték vagy a mennyiségével összefüggő relatív viszkozitás értéket (RV) határozták meg 

és ennek felhasználásával keresték az összefüggéseket. Ezen túl asszociációs vizsgálatokat is 

végeztek tetraploid és hexaploid búzában (Marcotuli és mtsai, 2015, Quraishi és mtsai, 2010) 

egyaránt. Az elemzések eredményeként számos QTL-t azonosítottak már, azonban a különböző 

keresztezésekkel más-más eredményeket kaptak a kutatók és nem került még sor olyan marker 

azonosítására, amely a gyakorlatban is hasznosítható lenne.  

Vizsgálatainkban az 1B kromoszómán találtuk a legerősebb QTL-t az arabinoxilán 

tartalommal és összetétellel, különös tekintettel a vízoldható frakcióra. További QTL-eket 

azonosítottunk a 2A, 2D, 4D 3B, 5A és 6B kromoszómákon is. Több tulajdonság együttes 

értékelésével pedig további markereket azonosítottunk a 1D, 3A, 4B és 5B és kromoszómákon.  

Eredményeink megegyeznek azon korábbi eredményekkel, melyek szerint egy fő QTL-t 

azonosítottak az 1B kromoszómán (Martinant és mtsai, 1999), amely a WE-AX és RV 

fenotípusos varianciáját 59%-ban magyarázta (Charmet és mtsai 2009). Quraishi és mtsai 

(2011) hét lokuszt azonosítottak (az 1B, 3A, 3D, 5B, 6B, 7A és 7B kromoszómákon) 

asszociációs genetikával, melyek közül hármat (az 1B, 3D és 6B kromoszómákon) a hét 

keresztezés adataival létrehozott meta-QTL-ek között is azonosítottak. Ezek a szerzők találtak 

olyan géneket is, amelyek potenciális jelöltek lehetnek a jövőben markerfejlesztésre. 

Lovegrove és mtsai (2020) terveztek először markert szelekciós célra. Ők a Yumai-34 és a 

Valoris, nagy AX tartalmú genotípusokkal létrehozott 3+1 térképező populációk elemzésével 

az 1B és a 6B kromoszómákon azonosítottak QTL-eket, majd az 1B kromoszóma QTL-ére 

KASP markert terveztek és validálták is. A marker alkalmas lehet a Yumai-34-el létrehozott 

populációk szelekciójára. Az 1B QTL nagy AX tartalmat eredményező alléjét megtalálták a 

Valoris fajtában is, amely a feltételezés szerint egy transzgesszív szegregáció jelenlétének 

köszönhető. Ez pedig arra utal, hogy az 1B és 6B QTL-eket és feltehetőleg más QTL-eket is 

piramidálni lehetséges. A 6B QTL-t azonosították a Whealbi projekt 426 őszi búza törzsét 

felhasználó GWAS elemzés eredményeként is, ahol a Yumai allélnek volt negatív hatása a 

viszkozitásra. Vizsgálatainkban a 6B kromoszómán talált marker szintén a WE pentozán 

tartalommal függött össze és a nagyobb rostanyag tartalmú Mv Toborzó növelte a hatást 

elsősorban a liszt esetén.  

Több tulajdonság illetve frakció együttes figyelembe vételével is azonosítottunk a 

rostanyag tartalommal összefüggő markereket az 1D, 3A, 4B és az 5B kromoszómákon, 

amelyek közül a 3A ész 5B kromoszómákon Quraishi és mtsai (2011) is azonosítottak alléleket. 

Esetünkben a 3A kromoszóma allélje, a liszt és a korpa arabinóz/xilóz arányával, azaz a TOT-

AX összetételével volt összefüggésben és az Mv Toborzó növelte a mennyiségét, míg az 5B 
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kromoszóma allélje a TOT-AX mennyiségét határozta meg a korpában a Tommi nagyobb 

hatásával. A két szülő egyik tulajdonságában sem volt azonban szignifikáns a különbség. 

Ismert, hogy a búza különböző frakcióiban eltérő az arabinoxilánok összetétele és tulajdonsága. 

Ezeket a tulajdonságokat más-más allélek határozhatják meg. Vizsgálatunkban el tudtuk 

különíteni, hogy a korpa arabinoxilán tulajdonságait a 2A (single és multi-trait) és 5B (multi-

trait) kromoszóma markerei határozták meg, míg a liszt tulajdonságaira az 1B kromoszóma volt 

befolyással.  

 

Több kromoszómán találtunk olyan markereket, amelyeknél a rostanyag tartalomra a 

Tommi fajta hatása volt erősebb a nagy rostanyag tartalmú Mv Toborzó helyett. Ezek a 

markerek a 2D, 4D kromoszómákon helyezkedtek el. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a 

markerek nagyon közel helyezkednek el a növényfejlődést és szemméretet meghatározó 

allélekhez (Rht1, Rht2, Ppd-D1 stb), amely arra utal, hogy a szemek beltartalmi összetételét 

nagy mértékben befolyásolják ezek a növényfejlődéssel összefüggő tényezők. Szükséges ezért 

egyrészt több év eredményeinek figyelembe vétele, másrészt a különböző típusú 

növényfejlődési géneket tartalmazó genotípusok elkülönített elemzése is alapvető fontosságú 

lesz a korrekt következtetések levonásához.  

 

 



94 

 

5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

5.1. Nagy rostanyag (arabinoxilán) tartalmú búza törzsek előállítása és jellemzése 

Az élelmiszerek táplálkozástani minőségének és egészségügyi hatásának javítása egyre 

nagyobb érdeklődésre tart számot világszerte az elmúlt évtizedtől kezdve. A humán 

táplálkozásban a rostanyagok fő forrásai a tartós gabona alapú élelmiszerek. A legújabb 

kutatások eredményeként azonosítottak olyan búzafajtát, a kínai Yumai-34-et, mely szokatlanul 

nagy vízoldható (WE-)- és total- arabinoxilán (TOT-AX), azaz rostanyag tartalommal 

rendelkezik. Kereszteztük ezért a kínai fajtát három közép-európai búzafajtával (Lupus, Mv-

Mambo, Ukrainka) és összehasonlítottuk 31 szelektált, nagy AX tartalmú törzs fizikai 

(hektolitersúly, ezerszemtömeg, lisztkihozatal, szemkeménység), beltartalmi (fehérje, sikér, 

WEAX, TOTAX) és feldolgozóipari (sikér index, Zeleny szedimentáció, Farinográf 

paraméterek) tulajdonságait három éves kísérletben (2013-2015) az F7-F9 generációkban. A 

liszt WE-AX tartalmában 42,37% növekedést, míg a TOT-AX tartalomban 24,09% növekedést 

értünk el, és emellett a tészta tulajdonságok is javultak. Az ezerszemtömeg, a fehérjetartalom, 

a sikértartalom, a Zeleny szedimentáció és a liszt vízfelvétele szintén növekedett számos 

törzsben, melyek közül háromnak a szemtermés mennyisége is versenyképes volt a hivatalos 

kontroll fajtákéval.  

Kimutattuk, hogy lehetséges növelni a vízoldható és/vagy oldhatatlan étkezési rost 

tartalmat fehér búzalisztben hagyományos nemesítéssel, anélkül hogy a termés vagy minőség 

között választanunk kellene. Az így elért megnövelt rost tartalom (0,5% a WE-AX és 1,0% a 

TOT-AX tartalomban liszt szárazanyagra vonatkoztatva) nem csupán az egészségre fejthet ki 

pozitív hatást, de a feldolgozóipari tulajdonságokra is pozitív hatása lehet (pl a liszt vízfelvételi 

kapacitásának növelésével).  

 

5.2. Az AX tartalom örökölhetőségének, környezeti befolyásoltságának, valamit 

stabilitásának vizsgálata 

Ugyanezen mintakörben vizsgáltuk a különböző tulajdonságok örökölhetőségét, a 

környezet és a genotípus hatását, valamint a tulajdonságok stabilitását különös tekintettel a 

beltartalmi komponensekre. Megállapítottuk, hogy mind a fehérje-, mind a keményítőtartalom 

genetikailag erősen meghatározott, ezért e beltartalmi tulajdonságok örökölhetősége 

nagymértékű (sorban 0.851 és 0.828). Emellett a keményítő tartalom esetén jelentős évjárat és 

G × E hatást is tapasztaltunk. A pentozánok teljes és vízoldható mennyiségét mindhárom 
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tényező (G, E, G × E) szignifikánsan befolyásolta, de a TOT-pentozán örökölhetősége mégis 

jelentősen kisebbnek bizonyult (0,341) mint a WE-pentozáné (0,825). Ez az eredmény a 

spektrofotometriás módszer metodikai adottságaira vezethető vissza. A pentozánok fő 

komponense az arabinoxilán mennyiségét és összetételét a környezet határozta meg elsősorban 

és ennek megfelelően a tágabb értelemben vett örökölhetősége e paramétereknek közepes volt 

(0,516 és 0,772). A vízoldható arabinoxilán mennyiségére és annak összetételére (A/X) 

azonban szignifikáns hatással volt a genotípus és így e tulajdonságok örökölhetősége is jelentős 

volt (0,840 és 0,721). A TOT-AX alacsony genetikai determináltsága valószínűleg annak 

köszönhető, hogy a kísérlethez használt 31 szelektált genotípus nagy része nagy AX tartalmú 

törzs volt, ami kisebb variabilitást eredményezett a vizsgált mintakör tulajdonságaiban a 

rostanyagok tekintetben. Mivel a WE-AX örökölhetősége jelentős mértékű, így alkalmas 

komponens lehet nemesítési célok elérésére. Továbbra is ellentétesek azonban az eredmények 

a TOT-AX tartalomra nézve, mivel annak örökölhetőségi értéke jelentős variabilitást mutat az 

egyes tanulmányokban. Ennek oka részben a metodikai eltérésekben keresendő, részben pedig 

a vizsgált mintakör összetételében. A vízfelvételt genetikailag meghatározott tulajdonságnak 

találtuk, melynek örökölhetősége 0,829 volt és a genotípus a teljes variancia 38,67%-át 

határozta meg. A legnagyobb vízfelvételi kapacitással a LU/YU_8,9,10 vonalak rendelkeztek, 

és ugyanezen vonalak fehérje- és pentozán tartalmai is a legnagyobbak között voltak. Mind a 

pentozánok, mind a fehérjék nagy mennyiségű vizet képesek megkötni. A feldolgozóipari 

tulajdonságokra ezért részben a vízfelvétel megváltoztatásán keresztül hatnak ezek a 

komponensek. A rost komponensek nagy vízmegkötő képessége nagyobb farinográfos 

vízfelvételt eredményez, mely előnyös a feldolgozóipar számára, mivel ugyanannyi lisztből 

több kenyeret tudnak előállítani. Ezzel együtt a keményítő gélesedési tulajdonságai is 

megváltozhatnak. 

 

GGE biplot elemzés és a CV értékek meghatározásával vizsgáltuk a szelektált 

genotípusok beltartalmának stabilitását. Azok a törzsek, amelyeknek stabilabb volt az ezerszem 

tömege, a keményítő tartalma is stabilabb volt. A stabilabb keményítőtartalom pedig maga után 

vonta a fehérjetartalom stabilitásának a növekedését is. A legszorosabb összefüggést a totál- és 

a vízoldható pentozánok stabilitása között találtuk. Ez azt jelenti, hogy a stabilabb TOT-

pentozán tartalmú genotípusok WE-pentozán tartalma is stabilabb volt a többi törzséhez képest. 

A WE-pentozán tartalom és a WE-AX tartalom stabilitása között is pozitív volt az összefüggés, 

sőt a WE-AX tartalom és összetétel (A/X) stabilitása is szorosan korrelált. A liszt 

vízfelvételének a stabilitása ezzel ellentétben a WE-AX tartalom és összetétel (A/X) 
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stabilitásával negatív összefüggést mutatott. Nem azonosítottunk egyetlen genotípust sem, 

amely több tulajdonságát tekintve a legstabilabb lenne. Számos törzs tömörült egy csoportba a 

GGE biplot ábrán, amely arra utal, hogy e törzsek stabilitásában nincs szignifikáns eltérés. 

Minden tulajdonság esetén csupán néhány törzset és fajtát azonosíthatunk, amelyek 

stabilitásukban jelentősen eltérnek a fajták és környezetek átlagától.  

 

5.3. Az AX tartalom stabilitásának vizsgálata búza populációkban és fajtakeverékekben 

Európában, köztük Magyarországon őszi búzafajtákból előállított hét populáció és 

három fajtakeverék fizikai, beltartalmi és feldolgozóipari tulajdonságainak genetikai stabilitását 

vizsgáltuk és értékeltük három éves kísérletben (2011-2013) különböző klimatikus viszonyok 

között, különböző szántóföldi menedzsment stratégiát alkalmazva. Meghatároztuk a 

populációk előnyös összetételi és táplálkozástani tulajdonságait majd statisztikailag értékeltük 

a genetikai diverzitás hatását a tulajdonságok stabilitására különös tekintettel a rostanyag 

tartalomra. Low-input’ és ökológiai termesztési körülmények között nem találtunk szignifikáns 

különbséget a populációk/keverékek vizsgált fizikai, beltartalmi és feldolgozóipari 

tulajdonságaiban, csak azok stabilitásában. A legtöbb vizsgált populáció a kontroll 

búzafajtáknál nagyobb stabilitást mutatott, és azok a populációk, amelyeket időben előbb 

állítottak elő, nagyobb stabilitással rendelkeztek, mint azok, amelyeket később. Néhány 

populáció különösen instabil volt néhány tulajdonságra nézve bizonyos termőhelyeken 

(elsősorban Ausztria, Svájc és Anglia organikus termőhelyein). A populációk/keverékek 

fehérjetartalma hasonlóan nagy volt (13,0-14,7%), de jelentős variabilitást találtak a sikér- (28-

36%) és a rostanyagok közül az arabinoxilán tartalomban (14,6-20,3 mg/g). A legkiemelkedőbb 

populáció, mind fehérje-, mind arabinoxilán tartalom tekintetében a Magyarországon előállított 

ELIT-CCP populáció volt. Végeredményben a diverzitás minőség stabilizáló hatását 

állapítottuk meg illetve azt, hogy a ‘low-input’ rendszerekben a minőségstabilitás 

megbízhatóbb, mint ökológiai rendszerekben. Ezek az eredmények hosszútávon előnyösek 

lehetnek nem csupán a nemesítők, de a fogyasztók számára is. 

 

5.4. A rostanyag tartalommal összefüggő QTL-ek azonosítása az Mv Toborzó/Tommi 

populáció felhasználásával, molekuláris markerek fejlesztése céljából 

Megállapítottuk korábbi tanulmányokkal összhangban, hogy a vízoldható arabinoxilán 

tartalom jól öröklődő tulajdonság és ezáltal alkalmas nemesítési célokra. A gabonafélék 

rostanyag tartalmának növelése azonban korlátokba ütközik, mivel a mai napig nem 

rendelkezünk szelekcióra alkalmas molekuláris markerekkel, a biokémiai szelekció pedig 
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időigényes és költséges. Vizsgáltuk ezért az Mv Toborzó és a Tommi keresztezéséből származó 

240 törzset tartalmazó Mv Toborzó/Tommi RIL populációban a rostanyag tartalom diverzitását 

a célból, hogy QTL-eket, majd molekuláris markereket azonosítsunk, ami megkönnyítheti a 

búzanemesítők számára a szelekciós munkát. Mértük a β-glükán, a totál pentozán, a vízoldható 

pentozán, a totál arabinoxilán és a vízoldható arabinoxilán mennyiségét. Bár a Tommi és az Mv 

Toborzó szülők között nem találtunk a várakozásunknak megfelelő, jelentős különbséget ezen 

tulajdonságokban, a populáció 221 törzsének rostanyag tartalma a szülőkénél jóval szélesebb 

tartományt ölelt fel, amely megfelelő variabilitást biztosított a genetikai vizsgálatok 

elvégzéséhez. Mivel búzában elsősorban az arabinoxilán található meg nagyobb mennyiségben, 

és ismereteink ezzel a komponenssel kapcsolatban korlátozottabbak, mint a β-glükán esetén, 

ezért az arabinoxilán állt vizsgálataink középpontjában. Az 1B kromoszómán találtuk a 

legerősebb QTL-t az arabinoxilán tartalommal és összetétellel összefüggésben, különös 

tekintettel a vízoldható frakcióra. További QTL-eket is azonosítottunk a 2A, 2D, 4D 3B, 5A és 

6B kromoszómákon. Az 1B kromoszóma markerei közül a vízoldható pentozán és arabinoxilán 

tartalommal és összetétellel (A/X) összefüggő markerek határozták meg a fenotípusos variancát 

a legnagyobb mértékben. Míg az arabinoxilánok nagyobb mennyisége az Mv Toborzó szülői 

fajtának köszönhető az additív hatás értékek alapján, addig az összetételre (R.) vonatkozó 

értékeket a Tommi fajta hatása növelte. Vizsgálatainkban a 6B kromoszómán azonosított 

marker szintén a WE pentozán tartalommal függött össze és a nagyobb rostanyag tartalmú Mv 

Toborzó növelte a hatást elsősorban a liszt esetén. Több tulajdonság illetve frakció együttes 

figyelembe vételével is azonosítottunk a rostanyag tartalommal összefüggő markereket az 1D, 

3A, 4B és az 5B kromoszómákon. Esetünkben a 3A kromoszóma allélje, a liszt és a korpa 

arabinóz/xilóz arányával, azaz a TOT-AX összetételével (A/X) volt összefüggésben és az Mv 

Toborzó növelte a mennyiségét, míg az 5B kromoszóma allélje a TOT-AX mennyiségét 

határozta meg a korpában a Tommi nagyobb hatásával. Ismert, hogy a búza különböző 

frakcióiban eltérő az arabinoxilánok összetétele és tulajdonsága. Ezeket a tulajdonságokat más-

más allélek határozhatják meg. Vizsgálatunkban el tudtuk különíteni, hogy a korpa arabinoxilán 

tulajdonságait a 2A (single és multi-trait) és 5B (multi-trait) kromoszóma markerei határozták 

meg, míg a liszt tulajdonságaira az 1B kromoszóma volt befolyással. Több kromoszómán 

találtunk olyan markereket, amelyeknél a rostanyag tartalomra a Tommi fajta hatása volt 

erősebb a nagy rostanyag tartalmú Mv Toborzó helyett. Ezek a markerek a 2D, 4D 

kromoszómákon helyezkedtek el. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a markerek nagyon közel 

helyezkednek el a növényfejlődést és szemméretet meghatározó allélekhez (Rht1, Rht2, Ppd-

D1 stb), amely arra utal, hogy a szemek beltartalmi összetételét nagymértékben 
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befolyásolhatják a növényfejlődéssel összefüggő tényezők. Szükséges ezért egyrészt több év 

eredményeinek figyelembe vétele, másrészt a különböző típusú növényfejlődési géneket 

tartalmazó genotípusok elkülönített elemzése is alapvető fontosságú lesz a korrekt 

következtetések levonásához.  

 

TÉZISEK 

 

1. Kimutattuk, hogy lehetséges növelni a vízoldható és/vagy oldhatatlan étkezési rost 

tartalmat fehér búzalisztben hagyományos nemesítéssel, anélkül hogy a termés vagy 

minőség között választanunk kellene. Átlagosan 42,37% növekedést értünk el a 

búzaszemek WE-AX és 24,09%-ot a TOT-AX tartalomban (liszt szárazanyagra 

vonatkoztatva). 

2. A vízoldható arabinoxilán mennyiségére és annak összetételére szignifikáns hatással 

volt a genotípus és így e tulajdonságok örökölhetősége is jelentős volt, így 

alátámasztottuk, hogy alkalmas szelekciós komponensek nemesítési célok elérésére. 

Mindemellett a TOT-pentozán örökölhetőségét jelentősen kisebbnek találtuk, mint a 

WE-pentozánét. 

3. Szoros összefüggést találtunk a totál és a vízoldható pentozán  tartalom genetikai 

stabilitása között; a stabilabb TOT-pentozán  tartalmú genotípusok WE-

pentozán tartalma is stabilabb volt. 

4. Búzapopulációk és fajtakeverékek vizsgálatával  megállapítottuk, hogy a genetikai 

diverzitásnak minőség  stabilizáló és rostanyag tartalmat stabilizáló hatása van, 

mely ‘low-input’ termesztési rendszerekben kifejezettebb, mint organikus 

rendszerekben. 

5. 240 vonalat tartalmazó Toborzó/Tommi RIL populációban a rostanyag tartalommal 

összefüggő QTL-eket azonosítottunk. Az 1B kromoszómán találtuk a legerősebb QTL-

t az arabinoxilán tartalommal és összetétellel összefüggésben, különös tekintettel a 

vízoldható frakcióra. További QTL-eket is azonosítottunk a 2A, 2D, 4D 3B, 5A és 6B 

kromoszómákon. Több tulajdonság illetve frakció együttes figyelembe vételével pedig 

az 1D , 3A, 4B és az 5B kromoszómákon azonosítottunk markereket. 

6. Vizsgálatunkban el tudtuk különíteni, hogy a korpa arabinoxilán tulajdonságait a 2A 

(single és multi-trait) és 5B (multi-trait) kromoszóma markerei határozták meg, míg a 

liszt tulajdonságaira az 1B kromoszóma volt befolyással. 
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7. MELLÉKLET 

 

1. táblázat: A nagy AX tartalmú törzsek, és kontroll fajták terméshozamának páronkénti összehasonlítása 

 

(I) 
Genotípus 

(J) Genotípus Átlag 
különbség (I-J) 

Standard 
hiba 

Sig. Alsó határ Felső határ 

     95% konfidencia intervallum 
MV Nador UK/YU_6 ,93833 ,33179 ,375 -,3186 2,1953 
 UK/YU_7 ,87667 ,33179 ,494 -,3803 2,1336 
 UK/YU_3 ,24167 ,33179 1,000 -1,0153 1,4986 
 UK/YU_4 ,31333 ,33179 1,000 -,9436 1,5703 
 UK/YU_8 ,86167 ,33179 ,524 -,3953 2,1186 
 LU/YU_11 ,63667 ,33179 ,914 -,6203 1,8936 
 LU/YU_5 1,06000 ,33179 ,193 -,1969 2,3169 
 LU/YU_7 1,95833* ,33179 ,000 ,7014 3,2153 
 LU/YU_10 1,98833* ,33179 ,000 ,7314 3,2453 
 LU/YU_8 1,78333* ,33179 ,001 ,5264 3,0403 
 LU/YU_4 1,51500* ,33179 ,006 ,2581 2,7719 
 MA/YU_1 ,19500 ,33179 1,000 -1,0619 1,4519 
 UK/YU_15 ,83167 ,33179 ,586 -,4253 2,0886 
 LU/YU_6 ,60833 ,33179 ,941 -,6486 1,8653 
MV Lucilla UK/YU_6 1,33333* ,33179 ,028 ,0764 2,5903 
 UK/YU_7 1,27167* ,33179 ,045 ,0147 2,5286 
 UK/YU_3 ,63667 ,33179 ,914 -,6203 1,8936 
 UK/YU_4 ,70833 ,33179 ,820 -,5486 1,9653 
 UK/YU_8 1,25667 ,33179 ,050 -,0003 2,5136 
 LU/YU_11 1,03167 ,33179 ,228 -,2253 2,2886 
 LU/YU_5 1,45500* ,33179 ,010 ,1981 2,7119 
 LU/YU_7 2,35333* ,33179 ,000 1,0964 3,6103 
 LU/YU_10 2,38333* ,33179 ,000 1,1264 3,6403 
 LU/YU_8 2,17833* ,33179 ,000 ,9214 3,4353 
 LU/YU_4 1,91000* ,33179 ,000 ,6531 3,1669 
 MA/YU_1 ,59000 ,33179 ,954 -,6669 1,8469 
 UK/YU_15 1,22667 ,33179 ,063 -,0303 2,4836 
 LU/YU_6 1,00333 ,33179 ,268 -,2536 2,2603 
Mulan UK/YU_6 1,30667* ,33179 ,034 ,0497 2,5636 
 UK/YU_7 1,24500 ,33179 ,055 -,0119 2,5019 
 UK/YU_3 ,61000 ,33179 ,939 -,6469 1,8669 
 UK/YU_4 ,68167 ,33179 ,860 -,5753 1,9386 
 UK/YU_8 1,23000 ,33179 ,061 -,0269 2,4869 
 LU/YU_11 1,00500 ,33179 ,266 -,2519 2,2619 
 LU/YU_5 1,42833* ,33179 ,013 ,1714 2,6853 
 LU/YU_7 2,32667* ,33179 ,000 1,0697 3,5836 
 LU/YU_10 2,35667* ,33179 ,000 1,0997 3,6136 
 LU/YU_8 2,15167* ,33179 ,000 ,8947 3,4086 
 LU/YU_4 1,88333* ,33179 ,000 ,6264 3,1403 
 MA/YU_1 ,56333 ,33179 ,970 -,6936 1,8203 
 UK/YU_15 1,20000 ,33179 ,076 -,0569 2,4569 
 LU/YU_6 ,97667 ,33179 ,309 -,2803 2,2336 
Lupus UK/YU_6 ,21167 ,33179 1,000 -1,0453 1,4686 
 UK/YU_7 ,15000 ,33179 1,000 -1,1069 1,4069 
 UK/YU_3 -,48500 ,33179 ,993 -1,7419 ,7719 
 UK/YU_4 -,41333 ,33179 ,999 -1,6703 ,8436 
 UK/YU_8 ,13500 ,33179 1,000 -1,1219 1,3919 



118 

 

 LU/YU_11 -,09000 ,33179 1,000 -1,3469 1,1669 
 LU/YU_5 ,33333 ,33179 1,000 -,9236 1,5903 
 LU/YU_7 1,23167 ,33179 ,060 -,0253 2,4886 
 LU/YU_10 1,26167* ,33179 ,048 ,0047 2,5186 
 LU/YU_8 1,05667 ,33179 ,197 -,2003 2,3136 
 LU/YU_4 ,78833 ,33179 ,674 -,4686 2,0453 
 MA/YU_1 -,53167 ,33179 ,983 -1,7886 ,7253 
 UK/YU_15 ,10500 ,33179 1,000 -1,1519 1,3619 
 LU/YU_6 -,11833 ,33179 1,000 -1,3753 1,1386 
Yumai-34 UK/YU_6 -,86833 ,33179 ,511 -2,1253 ,3886 
 UK/YU_7 -,93000 ,33179 ,390 -2,1869 ,3269 
 UK/YU_3 -1,56500* ,33179 ,004 -2,8219 -,3081 
 UK/YU_4 -1,49333* ,33179 ,007 -2,7503 -,2364 
 UK/YU_8 -,94500 ,33179 ,363 -2,2019 ,3119 
 LU/YU_11 -1,17000 ,33179 ,094 -2,4269 ,0869 
 LU/YU_5 -,74667 ,33179 ,754 -2,0036 ,5103 
 LU/YU_7 ,15167 ,33179 1,000 -1,1053 1,4086 
 LU/YU_10 ,18167 ,33179 1,000 -1,0753 1,4386 
 LU/YU_8 -,02333 ,33179 1,000 -1,2803 1,2336 
 LU/YU_4 -,29167 ,33179 1,000 -1,5486 ,9653 
 MA/YU_1 -1,61167* ,33179 ,003 -2,8686 -,3547 
 UK/YU_15 -,97500 ,33179 ,312 -2,2319 ,2819 
 LU/YU_6 -1,19833 ,33179 ,077 -2,4553 ,0586 
Ukrainka UK/YU_6 ,59167 ,33179 ,953 -,6653 1,8486 
 UK/YU_7 ,53000 ,33179 ,983 -,7269 1,7869 
 UK/YU_3 -,10500 ,33179 1,000 -1,3619 1,1519 
 UK/YU_4 -,03333 ,33179 1,000 -1,2903 1,2236 
 UK/YU_8 ,51500 ,33179 ,988 -,7419 1,7719 
 LU/YU_11 ,29000 ,33179 1,000 -,9669 1,5469 
 LU/YU_5 ,71333 ,33179 ,812 -,5436 1,9703 
 LU/YU_7 1,61167* ,33179 ,003 ,3547 2,8686 
 LU/YU_10 1,64167* ,33179 ,002 ,3847 2,8986 
 LU/YU_8 1,43667* ,33179 ,012 ,1797 2,6936 
 LU/YU_4 1,16833 ,33179 ,095 -,0886 2,4253 
 MA/YU_1 -,15167 ,33179 1,000 -1,4086 1,1053 
 UK/YU_15 ,48500 ,33179 ,993 -,7719 1,7419 
 LU/YU_6 ,26167 ,33179 1,000 -,9953 1,5186 

* Az átlag különbség  P = 0,05 szignifikancia szinten különbözik 
Az Mv Nádor, Mv Lucilla és Mulan fajták a terméskontrolok a jelenlegi állami kísérletekben 
 
Összefoglaló táblázat: 

 
MV-NADOR 

MV-
LUCILLA 

MULAN LUPUS YUMAI-34 
UKRAINKA 

UK/YU_6  * *    
UK/YU_7  *     
UK/YU_3     *  
UK/YU_4     *  
UK/YU_8       
LU/YU_11       
LU/YU_5  * *    
LU/YU_7 * * *   * 
LU/YU_10 * * * *  * 
LU/YU_8 * * *   * 
LU/YU_4 * * *    
MA/YU_1     *  
UK/YU_15       

*A terméshozam P = 0.05 szignifikancia szinten különbözik 
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1. ábra A Toborzó/Tommi RIL populáció genetikai térképe (A/X- arabinóz/xilóz arány, AX- arabinoxilán, br- korpa, fl- liszt, gr- mag, Diam- szemátmérő, 
FN- esésszám, GI- sikér index, HD- kalászolási idő, HI- szemkeménység, HQN- Farinográfos minőség értékszám, Kem- keményítőtartalom, Pent- pentozán, 

PH- növénymagasság, Sik- sikértartalom, Sikter- sikér terülés, TKW- ezerszemtömeg, TOT- totál, Wabs- liszt vízfelvétele, TW- hektolitertömeg, WE- 
vízoldható)(ahol, piros-221-es populáció QTL-e (2014), kék- 100 minta QTL-e (2015), lila- mindkét évben és mintaseregre adott QTL-t, 

centiMorgan skála minden kromoszóma esetén a bal oldalon található) 
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2. táblázat A beltartalmi összetétel és a minőségi tulajdonságokkal összefüggő QTL-ek összefoglalása 

  Lókusz Kr cM 
-

log10(P) 

%Var 
magy
arázat 

Addi
tív 

hatás
t 

Nagy 
hatású 
allél 

Szórá
s 

Alsó 
határ 

pozíci
ó 

Felső 
határ 

Ezerszemtömeg Ppd_D1 2D 42,00 11,17 13,87 2,39 Tob 0,33 32,61 42,00 51,39 

  Rht1 4B 70,00 9,61 11,59 2,18 Tom 0,33 58,26 70,00 81,74 

  Rht2 4D 54,00 8,66 10,75 2,10 Tob 0,34 41,06 54,00 66,94 
Szemátmérő_ Ppd_D1 2D 42,00 5,79 7,05 0,06 Tob 0,01 18,05 42,00 65,95 

  Rht1 4B 70,00 11,31 15,50 0,09 Tom 0,01 61,78 70,00 78,22 

  Rht2 4D 54,00 9,90 13,52 0,08 Tob 0,01 44,31 54,00 63,69 
Szemkeménység 15K_41 1A 2,00 5,03 7,47 1,93 Tob 0,43 0,00 2,00 23,78 

  15K_1521 2D 24,00 6,62 10,20 2,25 Tom 0,42 10,12 24,00 37,88 

  Rht2 4D 54,00 3,81 5,60 1,67 Tom 0,43 16,64 54,00 91,36 

Esésszám Ppd_D1 2D 42,00 12,30 17,98 
45,7

4 Tom 5,95 35,09 42,00 48,91 

  15K_2260 4A 114,00 11,98 17,27 
44,8

3 Tom 5,92 106,76 
114,0

0 
121,2

5 

Zeleny 15K_267 1B 0,00 7,71 12,26 1,82 Tom 0,31 0,00 0,00 10,94 

  15K_266 1B 3,00 3,58 12,07 1,72 Tom 0,45 0,00 3,00 14,15 

  15K_2648 4D 42,00 3,80 5,25 1,19 Tom 0,31 0,00 42,00 85,97 

  15K_4409 7A 320,00 3,05 10,11 1,57 Tob 0,46 305,96 
320,0

0 
325,0

0 

Értékszám Ppd_D1 2D 42,00 3,90 10,70 5,04 Tob 1,26 28,98 42,00 55,02 
Keményítő Rht1 4B 70,00 4,64 7,19 0,29 Tom 0,07 46,84 70,00 93,16 

  Rht2 4D 54,00 6,00 10,04 0,35 Tob 0,07 39,83 54,00 68,17 

Fehérje 15K_4451 7B 33,00 5,55 9,56 0,36 Tob 0,08 17,85 33,00 48,15 

Sikér index 15K_3 1A 0,00 5,67 7,62 3,29 Tom 0,68 0,00 0,00 21,11 

  15K_267 1B 0,00 9,77 14,56 4,55 Tom 0,68 0,00 0,00 8,86 

  Rht1 4B 70,00 6,62 9,27 3,63 Tob 0,68 54,20 70,00 85,80 

  15K_2425 4B 52,00 3,11 7,86 4,09 Tob 1,17 31,87 52,00 72,13 

  15K_3746 6B 61,00 4,93 6,64 3,07 Tom 0,68 34,47 61,00 87,54 

  15K_3788 6B 81,00 4,21 11,71 4,99 Tom 1,19 69,42 81,00 92,58 

Sikér terülés 15K_379 1B 96,00 4,09 7,01 0,45 Tom 0,11 71,85 96,00 
120,1

5 

  15K_398 1B 113,00 3,91 13,79 0,75 Tom 0,19 103,54 
113,0

0 
122,4

6 

Sikér tartalom 15K_955 2A 243,00 6,89 10,92 1,53 Tob 0,28 230,32 
243,0

0 
255,6

8 

  15K_4451 7B 33,00 6,60 10,43 1,50 Tob 0,28 19,53 33,00 46,47 

β-glükán 
15K_335 1B 103,00 4,65 9,24 0,30 Tob 0,07 87,13 

103,0
0 

118,8
7 

  15K_361 1B 81,00 4,59 16,46 0,35 Tob 0,08 73,34 81,00 88,66 

  15K_486 1B 122,00 2,08 6,01 0,21 Tob 0,08 89,96 
122,0

0 
154,0

4 

WE-pentozán 15K_532 1B 185,00 6,57 9,98 0,72 Tob 0,14 170,71 
185,0

0 
199,3

0 

  15K_2637 4D 47,00 5,11 7,50 0,63 Tom 0,14 25,37 47,00 68,64 

  15K_3743 6B 39,00 4,69 6,85 0,60 Tob 0,14 13,85 39,00 64,15 

TOT-AX-gr 15K_532 1B 185,00 5,21 7,34 0,22 Tob 0,05 162,60 
185,0

0 
207,4

0 
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15K_836 2A 101,00 5,32 

7,59 0,23 Tob 0,05 79,75 
101,0

0 
122,2

5 

  15K_2647 4D 35,00 7,33 10,96 0,27 Tom 0,05 22,38 35,00 47,63 

TOT-AX-br 15K_818 2A 98,00 4,54 7,84 0,71 Tob 0,17 77,81 98,00 
118,1

9 

  15K_807 2A 71,00 3,33 7,27 0,62 Tob 0,17 48,24 71,00 93,77 

  15K_965 2A 230,00 7,10 18,81 1,00 Tob 0,17 223,44 
230,0

0 
236,5

6 

TOT-AX-fl 15K_532 1B 185,00 6,70 10,20 0,11 Tob 0,02 171,13 
185,0

0 
198,8

7 

  15K_501 1B 168,00 2,81 5,78 0,09 Tob 0,03 133,20 
168,0

0 
202,8

0 

  15K_2633 4D 32,00 7,73 12,14 0,12 Tom 0,02 20,93 32,00 43,07 

TOT-AX_A/X-gr 15K_847 2A 115,00 3,72 6,22 0,01 Tob 0,00 85,05 
115,0

0 
144,9

5 

TOT-AX_A/X-br 15K_1775 3B 1,00 3,77 6,28 0,01 Tob 0,00 0,00 1,00 30,45 

  15K_836 2A 101,00 4,35 14,53 0,02 Tob 0,00 92,12 
101,0

0 
109,8

8 

TOT-AX_A/X-fl 15K_568 1B 200,00 4,67 7,96 0,04 Tom 0,01 180,28 
200,0

0 
219,7

2 

WE-AX-gr 15K_532 1B 185,00 11,05 19,16 0,11 Tob 0,02 178,57 
185,0

0 
191,4

3 

  Ppd_D1 2D 42,00 4,02 9,49 0,06 Tob 0,02 26,71 42,00 57,29 

WE-AX-fl 15K_532 1B 185,00 10,01 15,34 0,09 Tob 0,01 176,67 
185,0

0 
193,3

3 

WE-AX_A/X-gr 
15K_532 1B 185,00 26,38 33,77 0,05 Tom 0,00 181,56 

185,0
0 

188,4
4 

  Ppd_D1 2D 42,00 11,17 11,60 0,03 Tom 0,00 30,27 42,00 53,73 

WE-AX_A/X-br 15K_532 1B 185,00 9,18 15,30 0,05 Tom 0,01 176,65 
185,0

0 
193,3

5 

  15K_2891 5A 333,00 3,89 5,59 0,03 Tob 0,01 295,51 
333,0

0 
344,0

0 

WE-AX_A/X-fl 15K_532 1B 185,00 17,04 24,40 0,05 Tom 0,01 180,10 
185,0

0 
189,9

0 

  Ppd_D1 2D 42,00 10,46 13,67 0,03 Tom 0,01 32,44 42,00 51,56 

  15K_1556 2D 27,00 6,88 19,56 0,05 Tom 0,01 20,72 27,00 33,28 

Liszt vízfelvétel 15K_532 1B 185,00 11,50 16,71 1,24 Tob 0,17 177,47 
185,0

0 
192,5

3 

  Ppd_D1 2D 42,00 8,27 11,43 1,03 Tob 0,17 30,04 42,00 53,96 

  15K_4450 7B 22,00 4,83 5,99 0,74 Tob 0,17 0,00 22,00 54,30 
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3.táblázat Vizsgált anyagok és tulajdonságaik 

 

 

Genotípus név  Előállítás helye Fajtakör Szülői fajták Tulajdonságok Fejezet 

szám 

Hivatkozás 

Yumai/Ukrainka, 

Yumai/Lupus, 

Yumai/Mambo 

keresztezési 

program 

Magyarország 1 x 3 búza 

genotípus 

keresztezés 

Yumai-34 

 

Ukrainka 

Lupus 

Mv Mambo 

nagy rostanyag 

tartalom 

jó agronómiai 

tulajdonságok 

4.1 

4.2. 

Tremmel-

Bede és mtsai, 

2017 

YQ-CCP kompozit 

keresztezésből 

populáció 

Egyesült 

Királyság 

9 x 12 búza 

genotípus 

keresztezése 

(190 kombináció) 

Bezosztaja, 

Buchan, 

Claire, 

Deben, High 

Tillering 

Line, 

Norman, 

Option, 

Tanker, 

Wembley 

 

Bezosztaja, 

Cadenza, 

Hereward, 

Maris 

Widgeon, 

Mercia, 

Monopol, 

Pastiche, 

Renan, 

Renesansa, 

Soisson, 

Spark, 

Thatcher 

nagy terméshozamú 

 

 

 

 

 

jó minőségű 

4.3. Döring és 

mtsai, 2015 

YQ-MIX fajtakeverék  

NIAB-CCP kompozit 

keresztezésből 

populáció 

8 modern fajta 

keresztezése (28 

kombináció) 

nem ismert nagy terméshozamú 

és/vagy jó minőségi 

tulajdonságokkal 

rendelkező fajták 

Tremmel-

Bede és mtsai, 

2016 

NIAB MIX fajtakeverék 
ENG CCP populáció 

kompozit 

keresztezésből 

Magyarország Helyileg 

adaptálódott YQ-

CCP 

Bezosztaja, 

Buchan, 

Claire, 

Deben, High 

Tillering 

Line, 

Norman, 

Option, 

Tanker, 

Wembley 

 

Bezosztaja, 

Cadenza, 

Hereward, 

Maris 

Widgeon, 

Mercia, 

Monopol, 

Pastiche, 

Renan, 

Renesansa, 

Soisson, 

Spark, 

Thatcher 

nagy terméshozamú 

 

 

 

 

 

jó minőségű 

Tremmel-

Bede és mtsai, 

2016 

 populáció 

kompozit 

keresztezésből 

7 elit búza fajta  

felhasználásával  

Mv Béres,  

Mv 

Süveges,  

Mv Suba,  

Mv 

Ködmön, 

Mv 

Verbunkos, 

Mv Csárdás, 

Hasonló kalászolási 

idejű, jó 

terméshozamú, jó 

betegségtoleranciájú, 

nagy fehérje- és 

sikértartalomú és jó 

feldolgozóipari 

tulajdonságú fajták 
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Mv 

Magdaléna 

HUN CCP populáció 

kompozit 

keresztezésből 

Régi, korai érésű, 

magas fajták és 

tájfajták 

felhasználásával 

(>120 cm) 

 régi tájfajták, nagy 

növénymagasság 

4.3.  Tremmel-

Bede és mtsai, 

2016 

INRA CCP populáció 

kompozit 

keresztezésből 

Ausztria 60 szülő 

keresztezése 

 nem ismert Rakszegi és 

mtsai, 2016 

MIX AT fajtakeverék 10 osztrák 

fajtából 

származó 

egyenlő 

mennyiségű mag 

összekeverésével  

Lukullus, 

Blasius, 

Peppino, 

Pireneo, 

Stefanus, 

Arnold, 

Bitop, Capo, 

Midas, 

Tobias 

 

POP AT populáció 

kompozit 

keresztezésből 

18 keresztezési 

populáció 

összekeverésével 

hozták létre  

Bitop, Mv 

Kolo, 

Pannonikus, 

Divana, 

Prairie red 

Jó betegségekkel 

szembeni ellenállás, 

jó ezerszemtömeg, jó 

bokrosodási 

képesség, viszonylag 

magas növények, 3 

nagy terméshozamú 

szülő fajta, a többi 

fajta pedig nagyon jó 

minőséggel 

rendelkezett 

Tremmel-

Bede és mtsai, 

2016 

Mv 

Toborzó/Tommi 

térképező RIL 

populáció 

Magyarország 240 rekombináns 

beltenyésztett 

törzs 

Mv Toborzó 

 

Tommi 

korai magyar fajta, 

nagy rostanyag 

tartalom 

nagyon késői, nagy 

mennyiségű 

fitokemikáliát 

tartalmaz 

4.4. Karsai és 

mtsai, 2009 
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Abstract Improving the nutritional quality and

health benefits of food has been of increasing interest

globally over the last decade. Staple cereal foods are

the major sources of dietary fiber and a recent study

identified the Chinese wheat cultivar Yumai-34 as

having unusually high levels of water-extractable ara-

binoxylan (WE-AX) and total arabinoxylan (TOT-

AX) in flour. Crosses were therefore made between

this variety and three Central European varieties

(Lupus, Mv-Mambo, Ukrainka) and the physical

properties (test weight, thousand-kernel weight, flour

yield, kernel hardness), composition (protein, gluten,

WEAX, total AX) and processing quality (gluten

index, Zeleny sedimentation, Farinograph parameters)

of the grain were compared for thirty-one breeding

lines (F7–F9) and the four parents in a 3-year field

experiment (2013–2015). Increases of 0.5% in the

WE-AX content and 1% in the content of total AX

content of the flour were achieved, with an improve-

ment in dough properties. The thousand-kernel

weight, protein content, gluten content, Zeleny sedi-

mentation and water absorption of the flour also

increased in many lines, while three of the lines had

yields that were competitive with the official control

varieties, making them suitable for registration.

Keywords Arabinoxylan � Breeding � Cereals �
Dietary fiber � Triticum aestivum
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A:X Arabinose:xylose ratio

AGP Arabinogalactan peptide

AX Arabinoxylan

DF Dietary fiber

DH Doubled haploid

GC Gas chromatography

GI Gluten index

HI Hardness index

LU Lupus

MA Mv-Mambo

RFLP Restriction fragment length polymorphism
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TKW Thousand-kernel weight

TOT Total

TW Test weight

UK Ukrainka

YU Yumai-34

WA Farinograph water absorption

WE Water-extractable

WU Water unextractable

Introduction

Since the second half of the 20th century the most

important aim of wheat breeders has been to increase

grain yield. However, during the 1970s and 1980s

improvements in grain processing quality also gained

in importance, while in the past 10–15 years the

demand for improved nutritional quality and health

benefits has also been recognised by breeders. In

particular, there is increasing interest in developing

new types of wheat with higher contents of beneficial

components (notably dietary fiber, and micronutri-

ents) in the endosperm and/or the whole grain.

The mature wheat (Triticum aestivum) grain con-

sists of 75–80% (w/w) carbohydrate, 9–14% protein,

1–2% lipids and 1.5–3% ash. Between 75 and 80% of

the carbohydrate is starch, with 7% low molecular

weight carbohydrates (mono-, di- and oligosaccha-

rides, fructans) and 12% cell-wall polysaccharides.

The cell-wall polysaccharides are the major dietary

fiber components, but fructans and resistant starch

may also contribute. However, the grain consists of

several tissues that differ in composition and can be

separated, to varying extents, by milling. The major

tissue is the starchy endosperm, which accounts for

over 80% of the grain. It contains gluten storage

proteins, but is low in non-starch polysaccharides

(about 2–3%), minerals, vitamins and phytochemicals.

The starchy endosperm is surrounded by a single layer

of thick-walled endosperm cells called the aleurone,

which accounts for 6–7% of the grain and comprises

about 34–40% fiber with high contents of minerals,

vitamins and phytochemicals, covered by several

protective layers of maternal origin (notably the

pericarp and testa), which account for about 8% of

the grain and comprise up to 50% fiber. These layers,

together with the aleurone, form the bran fraction on

milling, with the starchy endosperm forming white

flour. Finally, the embryo (germ) accounts for less

than 5% of the grain and is rich in protein, minerals,

vitamins and phytochemicals, and is usually recovered

in the bran fraction on milling (Pomeranz 1988).

Wheat and other cereals are major sources of

dietary fiber (DF) in the human diet (Steer et al. 2008).

The major DF components in wheat grain are the cell-

wall polysaccharides, arabinoxylan (AX) and (1-3)(1-

4)-b-D-glucan (b-glucan), which account for about 70

and 20%, respectively, of the total cell wall polysac-

charides in the starchy endosperm (and hence in white

flour) (Mares and Stone 1973). DF can be fractionated

on the basis of its solubility into soluble and insoluble

forms, with consumption of insoluble DF resulting in

lower transit time in the bowel and increasing fecal

bulk, defecation frequency, and binding of carcino-

gens, whereas soluble fiber results in reduced serum

cholesterol and glucose absorption in the small

intestine and consequently lower postpandrial blood

insulin levels (Moore et al. 1998; Lewis and Heaton

1999). Attenuation of blood cholesterol is related to

reduced risk of developing coronary heart disease,

whereas attenuation of blood glucose is related to

reduced risk of type II diabetes. Apart from its health

benefits DF also affects wheat functionality during

cereal processing; for example, during breadmaking

(Courtin and Delcour 2002) and gluten-starch separa-

tion (Frederix et al. 2004; Van Der Borght et al. 2005).

Significant correlations have been observed between

the contents of DF and environmental factors (Shewry

et al. 2010). Gebruers et al. (2010) found that genotype

determined about 50% or more of the variation

observed in total (TOT)-AX and water-ex-

tractable (WE)-AX in wheat flour, WE-AX in bran

and b-glucan in wheat wholemeal, whereas the impact

of genotype 9 environment (G9E) interactions was

relatively low. DF content of wheat is therefore highly

heritable, and hence an appropriate target for plant

breeding (Shewry et al. 2010).

Although no breeding programs aimed at increas-

ing AX have been reported in the scientific literature,

several mapping populations have been developed to

determine the genetic control of AX. The first

population reported was a doubled haploid (DH)

population derived from an intraspecific cross between

Courtot and Chinese Spring, which was developed at

the INRA plant breeding station at Clermont Ferrand

(France). Cadalen et al. (1997) mapped 106 lines of

this cross using restriction fragment length
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polymorphism (RFLP) probes. The second population

(Leroy et al. 1997) consisted of 115 single-seed-

descent (SSD) F7 lines derived from a cross between a

synthetic amphiploid wheat W7984 (Synthetic) and a

hard red spring wheat (Opata 85). These two mapping

populations were used for genetic studies on the water-

extractable arabinoxylan content of flour using rela-

tive viscosity (RV) of aqueous extracts of wholemeal

as a measure, although the RV of the parental lines did

not differ greatly (1.8 v 1.9 in Courtot/Chinese Spring

and 1.5 v 2 in Synthetic/Opata85) (Martinant et al.

1998). Later, Charmet et al. (2009) carried out a

forward quantitative genetic approach using two

recombinant populations derived from crosses

between low WE-AX and high WE-AX-parents. The

French elite lines R6 and C7 (RE0006 and CF0007 DH

lines) and the contrasting cultivars Valoris and Isen-

grain were used to develop two populations consisting

of 125 and 280 doubled haploid (DH) lines, respec-

tively, R6 and Valoris having low viscosity compared

to C7 and Isengrain (with values of 1.2, 1.29 and 4.14,

3.19, respectively) (Quraishi et al. 2011).

Other conventional breeding efforts also targeted

the improvement of dietary fiber content in wheat, but

these were related to wheat components other than

arabinoxylan. For example, high-amylose wheat

genotypes were developed by combining mutations

at the SGP-1 locus in order to increase the resistant

starch content of flour (Rakszegi et al. 2015), and triple

SGP-1 mutant wheat lines (SGP-A1B1D1 null) were

tested in the F3, F4, and F5 generations. The HvCslF6

gene from chromosome 7H of barley cv. Manasz was

also transferred to wheat in order to increase the b-
glucan level in the grain (Cseh et al. 2011). However,

such improved lines have still not been released by

commercially.

The simplest, most widely used method to increase

the fiber content of white bread is to incorporate the

bran fraction into flour (Bagdi et al. 2016; Bucsella

et al. 2016). Previous studies, however, showed that

the addition of fiber-rich fractions to wheat flour

increased dough stiffness or stickiness. The bread

baked from this type of flour had reduced loaf volume

with denser, less aerated structure, and darker, harder

crumb with no crispiness, so it was not popular with

consumers (Ktenioudaki and Gallagher 2012; Sivam

et al. 2010; Schmiele et al. 2012). These products were

dark in color and the taste was bitter or astringent, due

to the presence of other components, such as phenolic

compounds, amino acids, small peptides, fatty acids

and sugars (Heiniö et al. 2016; Rakha 2013).

The main aim of this work was therefore to develop

improved types of wheat rich in dietary fiber, focusing

on white flour, as this is preferred by the majority of

consumers rather than wholemeal. A series of such

lines was developed and the composition and physical

and processing properties of the grain were

determined.

Materials and methods

Plant materials

The Chinese wheat cultivar Yumai-34 (released in

1988) was identified in the EU FP6 HEALTHGRAIN

project as having high contents of both TOT-AX and

WE-AX in white flour (Gebruers et al. 2008). In order

to combine this high AX content with adaptation to

European conditions and good breadmaking quality,

crosses were made between Yumai 34 and three wheat

varieties (Lupus, Mv-Mambo, and Ukrainka) with

good adaptation traits under European environmental

conditions: optimal plant growth development, good

abiotic stress resistance (winter hardiness, sprouting

resistance) and high productivity. Spikes from the F2
segregating populations were planted in F3 headrows.

The plants were then selected for agronomic traits and

high contents of water-extractable (WE) pentosans in

flour (as a measure of AX) in each generation. After

several cycles of selection 31 lines (12 Lupus/Yumai-

34, three Mv-Mambo/Yumai-34, and 16 Ukrainka/

Yumai-34) with higher than average contents of WE-

pentosan and good agronomic properties were anal-

ysed in detail in the F7, F8 and F9 generations

(2013–2015), with the parental wheat varieties (Yu-

mai-34, Lupus, Mv-Mambo, and Ukrainka) as

controls.

Growing conditions

The lines were grown at the Agricultural Institute,

Centre for Agricultural Research, Hungarian Acad-

emy of Sciences, Martonvásár (latitude, 47�210N;
longitude, 18�490E; altitude, 150 m) in 2012, 2013,

and 2014. The plots were 2.5 m long with six rows

spaced at 20 cm. In the third year of the experiment the

performance of the lines was compared in a field
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experiment with 6 m long plots organised in a

randomised complete block design with three repli-

cates. The soil was a chernozem with loam texture and

pH 7.25. The previous crops were oilseed rape (2011/

2012) and oil radish (2012/2013 and 2013/2014). The

plots were treated with herbicide (4 L/ha U-46 D-fluid

SL containing 500 g/L 2-methyl-4-chlorophenoxy-

acetic acid; 40 g/ha Granstar 50 SX containing 50%

tribenuron methyl), insecticide (0.2 L/ha Karate Zeon

5CS containing 50 g/L k-cihalotrin), and fungicide

(first: 1 L/ha Amistar Extra containing 200 g/L azox-

istrobin and 80 g/L ciprokonazol, second: 1 L/ha

Cherokee containing 50 g/L ciprokonazol, 62 g/L

propiconazol and 375 g/L cloretalonil) each year.

The growing conditions in the years of the experiment

are summarised in Supplementary Table 1, showing

that 2011/2012 had a very hot, dry summer with a very

low minimum temperature in winter, while 2013/2014

had mild temperatures with high precipitation before

harvest.

Physical grain properties

The test weight (TW, g seed/100 L) (Foss Tecator

1241), thousand-kernel weight (TKW, g/1000 kernels)

(MSZ 6367/4-86, Budapest: Hungarian Standards

Institution), and hardness index (HI) (AACC method

55-31, Perten SKCS 4100) of the seeds were

measured.

Grain composition

Five hundred g of seeds per sample were conditioned

to 15.5% moisture content and milled with a Chopin

CD1 Laboratory Mill to produce white flour. Crude

protein content was determined by the Kjeldahl

method, consistent with ICC method 105/2 (1995)

using a FOSS Kjeltec 1035 Analyzer. Gluten content

was measured with a Perten Glutomatic 2200 (ICC

137/1 1995). In order to select lines with high AX, the

contents of TOT- and WE-pentosans were determined

using a colorimetric method as described by Douglas

(1981). AX was also determined in each generation at

Budapest University of Technology and Economics

(BUTE) by GC of monosaccharides as described by

Gebruers et al. (2009).

Dough properties

Dough properties (water absorption, dough develop-

ment time, dough stability and dough softening) were

measured with a Brabender Farinograph according to

the ICC 115/1 standard (1995) method. Gluten index

was calculated according to the ICC 155 standard

(1995), while the Zeleny sedimentation, related to loaf

volume, was measured with the ICC 116/1 method

(1997) using the SediCom System (developed at

BUTE and produced by LabIntern Ltd, Hungary,

Tömösközi et al. 2009).

Statistical analyses

Least significant differences and correlations were

calculated using the Microsoft Excel program. Prin-

cipal Component Analysis was carried out using

Statistica 6.0. Yield performances of the varieties were

compared by two-factor ANOVA and pairwise com-

parisons with linear mixed model analysis in the

Statistica 6.0 software.

Results

The physical, compositional, and processing proper-

ties of 31 agronomically attractive lines selected as

combining high TOT- and WE-AX in flour were

studied by field trials on the F7, F8, and F9 generation

lines (2013–2015).

Physical properties

Test weights (TW) of the lines ranged from 70.45 to

82.97 g/100 L, whereas the lowest and highest values

of the controls were 76.93 (Yumai-34) and 82.07 g/

100 L (Lupus). Lupus/Yumai-34 (LU/YU_4) and

Ukrainka/Yumai-34 (UK/YU_15) lines had the high-

est test weights (80.17, 82.97 g/100 L, respectively),

while the Ukrainka/Yumai-34 (UK/YU_1, 6, 7) lines

had the lowest (70.45, 71.83, and 71.67 g/100 L,

respectively) values (Fig. 1a).

Thousand-kernel weights (TKW) of the lines

ranged from 35.36 to 57.39 g. This was much greater

than the range of the controls, which was from 41.15 to

49.91 g, with Ukrainka having the lowest and Yumai-

34 the highest value. Two of the Mv-Mambo/Yumai-

34 (MA/YU_2, 3) lines had higher TKWs than Yumai-
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34, whereas nine lines had similar TKWs to Yumai-34

(Fig. 1b). Flour yields varied from 50.03 to 61.50%

compared with about 60% for the controls and were

positively correlated with TKW (r5% = 0.341,

Fig. 1c). All of the parental lines and the breeding

lines had hard kernel texture, with the hardness index

showing a strong negative correlation with flour yield

(r0.1% = - 0.69) (Table 1).

Grain composition

Most of the breeding lines contained similar or

significantly higher protein contents than the three

European parents. The protein contents of the breeding

lines ranged from 10.7 to 16.2%, whereas the controls

had about 12% protein and Yumai-34 had the highest

protein content (14.5%). Breeding lines derived from

crosses with Lupus had the highest protein contents

(LU/YU_12,10,9,8) (Fig. 2a).

The gluten contents of the breeding lines showed

similar variation to total protein content, varying from

23.90 to 38.47%. The two components were highly

correlated (r5% = 0.931). This wide variation proba-

bly resulted from differences in gluten contents of the

parental varieties, with Ukrainka having the lowest

(24.97%) and Yumai-34 (36.27%) the highest values.

The best breeding lines (LU/YU_8,9,10,12) had the

highest contents of gluten as well as total protein and

would therefore be expected to have the best bread-

making quality (Fig. 2b).

The starch contents of the breeding lines ranged

from 54.8 to 61.5% (Fig. 2c) and were negatively

correlated with total protein and gluten contents

(- 0.502 and - 0.527, respectively). This was in the

same range as the control lines, which contained

56.6–59% starch with Yumai-34 having the lowest

value.

The main aim of the selection was to identify lines

with high stable contents of AX, and particularly WE-

AX, in white flour (determined as pentosans using a

colorimetric method in the F3–F9 generations). Con-

sequently, most of the selected lines had increased

levels of AX compared to the three control cultivars

(Lupus, Mv-Mambo, Ukrainka). The TOT-AX con-

tents of the selected lines ranged from 15.44 to

23.67 mg/g, with ten lines (five Ukrainka/Yumai-34,

and five Lupus/Yumai-34) having significantly higher

TOT-AX contents than Yumai-34, and most of the

other lines having higher TOT-AX contents than the

parental controls (Fig. 2d). WE-AX content was

Fig. 1 Mean values of physical properties. a Test weight (TW) (g/100 L). b Thousand-kernel weight (TKW) (g). c Flour yield (%), of

31 selected lines and controls (black) examined in 2013–2015
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lowest in Ukrainka (5.43 mg/g) with Yumai-34 con-

taining almost twice as much (9.47 mg/g). The WE-

AX content in the breeding lines ranged from 7.41 mg/

g (similar to the contents in Lupus and Mv-Mambo) to

10.24 mg/g (higher than in Yumai 34), with twenty-

seven lines having WE-AX contents greater than

8 mg/g (Fig. 2e).

In years 2 and 3 (F8 and F9 generations) AX was

also determined as monosaccharides with GC, which

gave values similar to or slightly lower than those

determined as pentosans (Fig. 3a, b). This was

expected, because the spectrophotometric method

measures total pentosans, which include a small

proportion of other pentose-containing polysaccha-

rides such as arabinogalactan peptide (AGP). The

monosaccharide analyses also allowed the arabi-

nose:xylose (A:X) ratios of TOT-AX and WE-AX to

be calculated; these were in the ranges 0.525–0.845

and 0.550–0.760, respectively, in the breeding lines

(Yumai-34 having A:X ratios of 0.685 and 0.670 in

TOT-AX and WE-AX, respectively) (Fig. 3c).

Processing properties

The high protein and gluten contents of some of the

breeding lines indicated that they could have good

breadmaking properties. However, limited variation

was observed in the gluten index (GI) of the lines

(Fig. 4a), with most having GI values above 80

(except MA/YU1-3). Wider variation was found for

Zeleny sedimentation (24.33–47.67 ml) (Fig. 4b)

most lines having values of 35 ml or greater, which

were similar to, or significantly higher than, those of

the control varieties.

The stability of the dough during mixing, measured

with the Farinograph, ranged between 6.26 and

18.47 min, showing that they had good rheological

properties. The MA/YU lines had the lowest dough

stabilities, significantly below that of the Mv-Mambo

control, while the UK/YU lines had the highest dough

stabilities (from 10.46 to 18.30 min) (Fig. 4c).

Farinograph dough softening was low and there

were no significant differences between samples,

except for those lines having the highest dough

softening, namely, Mv-Mambo lines 3 (57.33 FU)

and 2, Lupus lines 3 and 5 and Ukrainka lines 15 and

11. The lowest softening value was 8.33 FU in Lupus

line 2 (Fig. 4d). Farinograph dough development time

in most of the lines was greater than 10 min, with theT
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curve increasing steadily until reaching the maximum

value, indicating high dough stability. TheMvMambo

lines (MA/YU) had the shortest dough development

time (4.23 min), and the Lupus lines the longest

(20 min) (Fig. 4e). Farinograph water absorption

(WA) of the lines ranged from 56.7 to 65.7%, with

most of the lines having values greater than 60%. This

highWA could be related to the higher fiber content of

the flour, as arabinoxylan has a higher water absorp-

tion capacity than the other major grain components

(gluten proteins and starch) (Kweon et al. 2011).

Hence the water absorption of Yumai-34 was 62.95%

while that of Ukrainka, which has only half the AX

content, was 58.23% (Fig. 4f).

Principal component analysis (PCA)

PCA was carried out to compare the lines based on

multiple traits (Fig. 5). PCs 1 and 2 together accounted

for 54.8% of the total cumulative variance. PC1

accounted for 31.51% of the total cumulative variance,

with starch content having a positive effect and Zeleny

sedimentation, TOT-AX content, and protein content

negative effects; PC2 accounted for 23.29% of the

total cumulative variance with TKW and GI having

positive and negative effects, respectively. The anal-

ysis showed that higher protein content was associated

with higher TOT-AX and WA, but lower starch

content. Higher TKW was associated with lower GI

and dough stability. Lines originating from crosses

Fig. 2 Mean compositional properties. a Protein content (%).

b Gluten content (%). c Starch content (%). d Total-arabinoxy-

lan content (TOT-AX) (mg/g). eWater-extractable arabinoxylan

content (WE-AX) (mg/g), of 31 selected lines and controls

examined in 2013–2015
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with Mv-Mambo had the highest TKW but the lowest

quality, while Ukrainka lines had the best quality

combined with high AX.

Correlations between parameters

Correlation analysis showed that TOT-AX was pos-

itively correlated with WA (0.48), gluten content

(0.37) and WE-AX content (0.59) and negatively

correlated with starch content (- 0.54) flour yield

(- 0.46) and TW (- 0.53) (Table 1). WE-AX was

negatively correlated with flour yield (- 0.40) and

starch damage (- 0.50). The protein and gluten

contents of the flour were also correlated positively

with WA (0.85 and 0.88, respectively), as both

components contribute toWA. The contents of protein

and gluten also correlated negatively with dough

stability (- 0.38 and - 0.48, respectively), lines with

extremely high protein and gluten contents having

weaker dough properties. Interestingly, starch content

correlated negatively with WA of the flour (- 0.59).

Starch damage (0.485), water absorption (0.621), and

flour yield (- 0.690) were all positively correlated

with grain hardness, whereas ash content was posi-

tively correlated with water absorption (0.367) and

negatively correlated with flour yield (- 0.522) and

starch content (- 0.440).

Yield analysis

The 14 agronomically most promising lines (MA/

YU_1, LU/YU_4-8, 10-11, UK/YU_3,4,6,7,8,15)

were sown in three replications in a randomised

complete block design in 2015 to determine yield

performance compared to official Hungarian controls

(Mv-Nádor, Mv-Lucilla, and Mulan) and to the

parental lines. Two-factor ANOVA analysis and

pairwise comparisons using linear mixed models

showed that the yields of UK/YU_3,4 and MA/

YU_1 were similar to those of the official controls,

indicating that they are the most promising breeding

lines. The UK/YU_8,15 and LU/YU_11 lines were

also statistically similar to all the controls in pairwise

comparisons (Supplementary Table 2), but had sig-

nificantly lower yields than the official controls. Grain

yield was not related to TOT-AX or WE-AX contents,

but was negatively correlated with protein and gluten

contents and with water absorption (- 0.626,

- 0.609, - 0.560, respectively) and positively

Fig. 3 Comparison of a total-arabinoxylan content (TOTAX)

(mg/g) and b water-extractable arabinoxylan content (WEAX)

measured spectrophotometrically (SP) and by gas-

chromatography (GC), and c ratio of arabinose and xylose in

TOTAX and WEAX measured by GC (means from 2014 to

2015)
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correlated with the flour yield and starch content

(0.613, 0.434) (Table 1).

Discussion

All of the selected lines had significantly higher WE-

AX contents than the corresponding control genotypes

(except for three lines). The increase in WE-AX

content was greatest in the genetic background of

Ukrainka, as this variety had the lowest WE-AX

content among the parental wheat genotypes (Lupus,

Mambo, Ukrainka). However, the Lupus lines had the

highest absolute contents of WE-AX. Although the

increased WE-AX content was expected to have the

greatest effect on the technological properties of the

dough, the situation was more complex.

Previous studies showed that the addition of fiber-

rich fractions to wheat flour increased WA and dough

development time, while dough stability and elasticity

decreased and the dough was often stiff or sticky.

Bread baked from this type of flour had reduced loaf

volume with a denser, less aerated structure, darker,

harder crumb and lack of crispiness (Ktenioudaki and

Gallagher 2012; Sivam et al. 2010; Schmiele et al.

2012). These effects may have resulted from compe-

tition between the gluten and fiber for water, or by

interactions between protein and fiber through ferulic

acid (Bagdi et al. 2016; Bucsella et al. 2016; Noort

et al. 2010).

Fig. 4 Mean breadmaking properties. a Gluten index (GI), b Zeleny sedimentation (ml), c dough stability (min), and d water

absorption (%), of 31 selected lines and controls examined in 2013–2015
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WA was highest in Lupus/Yumai-34 lines 8, 9, 10

and 12, and probably resulted from the high contents

of TOT-AX and protein in lines 8, 9 and 10 and of

protein only in line 12. The lowest WA was in

Ukrainka/Yumai-34 lines 6, 7, 14 and 15. Although

the TOT-AX and WE-AX contents of these lines were

significantly higher than that of the Ukrainka control

they had the lowest protein contents. This low protein

content may have accounted for their low WA,

although the water-holding capacity of AX was five-

to ten-fold higher than those of protein and starch (10,

2, 1 g/g, respectively) according toWang et al. (2002).

Consequently, AX affected the availability of the

water to other dough components (Goesaert et al.

2005; Izydorczyk and Rattan 1995) and hence dough

and bread quality.

Grain hardness determines starch damage during

milling and has been used for decades in wheat

breeding to select for higher WA. WA can also be

increased by exploiting the water binding potential of

soluble protein and pentosan components. Supple-

menting wheat flour with soluble proteins of different

origins and polarities showed that polarity/hydropho-

bicity and charge distribution of albumins and glob-

ulins are the key features determining the amount of

water required for hydration (Tömösközi et al. 2002).

Pentosans form only small fraction of the flour (2–3%)

but are able to bind ten times their own weight of water

and consequently may hold a quarter of the dough

water (Kulp 1968). Similarly, it was shown that AX

had a major effect on WA (Biliaderis et al. 1995;

Courtin and Delcour 1998), with the high water-

holding capacity of cross-linked AX polymers (ob-

tained via oxidative coupling of feruloyl residues),

affecting the distribution of moisture among dough

constituents (Izydorczyk and Biliaderis 1992; Wang

et al. 2003) and the rheological properties of the

dough. Furthermore, AX reduces the availability of

‘free’ water in the dough that is available to hydrate

starch and protein components, and to keep water

soluble proteins fully in solution. The latter limits the

ability of water-soluble proteins to form the thin liquid

films required to stabilise the foam-like structure and

the gas-holding capacity of the dough (Hoseney 1984;

Salt et al. 2005).

The dough development times of most of the

breeding lines did not differ significantly from those of

the low AX wheat parents, although a decrease was

observed in some lines (which may be of interest to the

processing industry). The dough stability was also

similar to, or below, those of the controls, whereas

dough softening showed the opposite trend, with

similar or increased values compared to the controls.

The Lupus/Yumai-34 6 and Ukrainka/Yumai-34 9 and

14 lines had the most stable and strongest dough with

the lowest dough softening. These lines also have high

Fig. 5 Principal component analyses based on the physical,

compositional, and breadmaking properties of the breeding lines

(2013–2015 average) (AX arabinoxylan, DevTime dough

development time, FY flour yield, GI gluten index, HunQN

Hungarian Farinograph quality number, Prot Kjeldahl protein

content, Stability Farinograph dough stability, TKW thousand-

kernel weight, TOT total, TW test weight, Wabs Farinograph

flour water absorption, WE water-extractable, Zeleny Zeleny

sedimentation
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gluten index, confirming that they have high dough

strength and therefore would be expected to have good

breadmaking quality.

Zeleny sedimentation showed that four Lupus/

Yumai-34 lines (8, 9, 10, 12) combining high protein

and TOT-AX contents also had the highest Zeleny

sedimentation and therefore the highest expected loaf

volume. Most of the other lines had similar expected

loaf volumes to the control parents, except two of the

Mv-Mambo lines (Mambo/Yumai-34 1 and 3) that had

significantly higher Zeleny values than the Mv-

Mambo parent.

Differences have been reported in the effects of

water-extractable and unextractable AX on dough

quality. Adding moderate amounts of WE-AX to

white flour increased the water absorption, dough

development time and loaf volume (up to 1.3, 1.3 and

0.9% added WE-AX, respectively). However, addi-

tion of a higher amount of WE-AX decreased loaf

volume and quality (Biliaderis et al. 1995). In our

lines, increases in WE-AX content of flour by up to

0.5% and of TOT-AX by up to 1.0% resulted in

positive changes in dough quality.

The improved processing quality of the high AX

lines may have been due to the increased WE-AX

fraction, which would be expected to increase the

viscosity of the water located between the gluten

molecules and the gas cells in dough. The high

viscosity conferred by WE-AX may add strength and

elasticity to films around the gas cells, protecting them

from coalescence resulting from mechanical and

thermal disruption and thereby improving gas reten-

tion during mixing, proofing and baking and leading to

higher loaf volume and improved crumb structure

(Courtin and Delcour 2002; Goesaert et al. 2005). By

contrast, insoluble AX enhances gas cell coalescence

and decreases gas retention time, leading to poorer

bread quality (Courtin and Delcour 2002; Goesaert

et al. 2005).

The optimum amount of AX that is required to

maintain breadmaking quality while improving the

dietary fiber content of cereal products depends on

several factors, the molecular weight of AX, arabi-

nose:xylose ratio, particle size of the fiber, ferulic acid

content, and protein content all being important

determinants of processing quality (Morales-Ortega

et al. 2013). The arabinose:xylose (A:X) ratio is

determined by substitution of xylopyranosyl residues

(Ordaz-Ortiz and Saulnier 2005), with a higher A:X

value reflecting higher substitution and higher molec-

ular weight. The arabinose:xylose ratio of WE-AX in

most of the lines was similar to that of Yumai-34,

whereas the A:X ratio of TOT-AX was significantly

lower in several lines than in Yumai-34. This indicates

that the degree of substitution and molecular weight of

WU-AX is lower in these lines, having a greater effect

on end-use quality.

Biliaderis et al. (1995) and Courtin and Delcour

(1998) reported that high molecular weight (HMW)

AX had greater effects on water absorption and dough

development time than lower molecular weight WE-

AX. Although a lower amount of HMW AX polymer

reduces negative effects on processing properties and

breadmaking quality, the ability of AX to form highly

viscous solutions decreases (Buksa et al. 2016). By

contrast, the lower molecular weight (2–20 kDa) and

lower substitution number (0.5–0.6) of WE-AX com-

pared with soluble AX (100–120 kDa or

300–600 kDa, 0.3–1.1) (Saulnier et al. 2007) results

in less negative effects on quality.

Although the fiber content of white bread can be

increased by the addition of exogenous fiber, the

simplest and most widely used way to increase fiber is

by incorporating part or all of the bran fraction.

However, wholemeal and bran-enriched breads often

have low loaf volumewith dense crumb structure, dark

color and bitter or astringent taste. These products

therefore pose challenges for the baker and have low

consumer acceptability. However, these negative

effects do not result from the fiber components

themselves but from other components in the bran,

notably phenolic compounds, amino acids, small

peptides, fatty acids and sugars (Heiniö et al. 2016;

Rakha 2013). The development of wheat with high

fiber in white flour will therefore combine health

benefits with good processing properties and high

consumer acceptability.

The aim was thus to increase the AX content of

white flour, avoiding the need to incorporate bran. The

negative correlation between flour yield and TOT-AX

in white flour indicates that this was achieved and that

the increased AX content was not due to contamina-

tion with bran during milling, and this is supported by

the low ash content of the flours (between 0.05 and

0.6% with a mean of 0.32% in 35 samples). The low

ash contents might have resulted from the milling

process, as the Chopin CD1 mill produces flour with

small particle size (\ 180 lm) and lower bran content,
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than typical laboratory mills, which produce flour with

particle size higher than 250 lm. The ash contents of

the fractions were generally lower than those of

commercial flour (* 0.5%). However, it should be

noted that the flour yields from the Chopin CD1 mill

(50–60%) were also lower than those from commer-

cial milling, which may approach 80%.

No significant correlations were found between the

grain yield and the TOT-AX and WE-AX contents.

However, grain yield was negatively correlated with

protein, and gluten contents, and WA, and positively

correlated with the starch content. A positive relation-

ship was also identified between grain yield and flour

yield. This is in agreement with the generally accepted

rule that higher yields are usually associated with

lower grain quality.

The physical properties of the seed and grain yield

are also important properties for variety registration.

The TWs and TKWs of the lines were appropriate for

registration, being similar or higher than the parental

controls. This is not surprising, as Yumai-34 also has

good kernel characteristics. Although the lines had a

small decrease in flour yield, this should not reflect the

commercial performance where flour recovery is more

effective, as noted above.

The yields of several of the lines were also

competitive with those of the official control varieties

(Mv-Lucilla, Mulan and Mv-Nádor), with three lines

having yields acceptable for registration. Mambo/

Yumai-34 line 1 has large kernels and high flour yield

but a softer than average kernel type. However, its

processing quality is only moderate, with GI = 70,

10 min dough stability and Zeleny sedimentation

40 ml. Ukrainka/Yumai-34 lines 3 and 4 have smaller

but harder kernels with average flour yield. Although

protein (* 11.5%) and gluten (* 26%) contents were

rather low, these lines had high GI (* 95) and Zeleny

sedimentation (* 35 ml) values and a minimum of

10 min dough stability. Taking into account the

variation in environmental conditions, 2013–2014

having higher than average temperatures and a rainy

period before harvest, and 2011–2012 being rather dry

with extreme temperatures in winter and summer

(- 22.6, 37.6 �C), the properties of these lines are

promising and demonstrate that increased fiber con-

tent can be combined with high yields and good

processing properties.

Conclusions

It was shown that it is possible to increase the contents

of water-extractable and/or unextractable fiber in

white flour without compromising grain yield and

quality, by using traditional breeding to exploit

genetic variation in bread wheat genotypes. The

increases achieved (0.5% increase in WE-AX and

1.0% increase in TOT-AX on a flour dry weight basis)

should be sufficient not only to provide health benefits,

but also to have a positive effect on the processing

quality of the flour.
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Tömösközi S, Békés F, Haraszi R, Gras PW, Varga J, Salgó A
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Six cropping populations, three variety mixtures and one diversity population were devel-
oped from winter wheat varieties and studied for physical, compositional and end-use qual-
ity traits for three years (2011–2013) under different European climatic and management 
conditions in order to study the stability of these traits resulted by the genetic diversity. The 
beneficial compositional and nutritional properties of the populations were assessed, while 
variation and stability of the traits were analysed statistically. No significant differences were 
found among the populations in low-input and organic management farming systems in the 
physical, compositional and processing properties, but there was a difference in the stability 
of these traits. Most of the populations showed higher stability than the control wheat vari-
ety, and populations developed earlier had higher stability than those developed later. 
Furthermore, some populations were found to be especially unstable for some traits at certain 
sites (mostly at Austrian, Swiss and UK organic sites). Protein content of the populations was 
high (13.0–14.7%) without significant difference among them, but there was significant 
variation in their gluten content (28–36%) and arabinoxylan content (14.6–20.3 mg/g). The 
most outstanding population for both protein and arabinoxylan content was a Hungarian 
cropping population named ELIT-CCP. It was concluded that the diversity found in the mix-
tures and CCPs have stabilizing effect on the quality parameters, but a higher stability was 
observed under low-input than under organic conditions. These results could be beneficial 
not only for breeders but also for the consumers in the long run.

Keywords: wheat, organic, stability, CCP, GGE biplot, dietary fibre
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TKW – Thousand-kernel weight; TOT – Total; TW – Test weight; WE – Water extractable
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Introduction

Many studies (e.g. Heal et al. 2004; Murphy et al. 2005; Phillips and Wolfe 2005; Finckh 
2008; Hajjar et al. 2008; Wolfe et al. 2008; Newton et al. 2009; Lammerts van Bueren et 
al. 2010) have highlighted the need for increased biodiversity in the field as it is essential 
to improve sustainability in agricultural systems and in food and nutrition security (Frison 
et al. 2011). The need for greater biodiversity is especially strong in organic and ‘low-
input’ systems due to the increased heterogeneity of these environments in time and space 
(Altieri 1999; Ceccarelli et al. 2007; Finckh 2008; Wolfe et al. 2008; Østergård et al. 
2009). Organic farming is more than merely replacing chemical pesticides and fertilizers 
with organic ones. Its goal is to stimulate a high level of self-regulation in the system 
through functional diversity in and above the soil, rather than depending on external in-
puts (Østergård et al. 2009). Therefore, factors like cultivar selection are more critical for 
organic than for conventional farmers. Organic growers are largely dependent on culti-
vars bred for conventional systems because there is a lack of breeding specifically for 
organic systems and thus conventional cultivars dominate the available commercial 
choices. However, only few of these are optimal for organic farming systems because 
traits associated with independence from external inputs have not received high priority 
in current breeding programs (Lammerts van Bueren and Myers 2012). Since more than 
a decade plant breeders have been producing genetically diverse and heterogeneous ma-
terials targeting the organic cultivation conditions, but only some of them are commer-
cially available. There are a number of ways to deliver this heterogeneity needed by or-
ganic farmers. One method is the creation of variety mixtures, where the components of 
the mixture could be landraces, heritage varieties or modern varieties that are grown and 
harvested together. An alternative approach to produce greater genetic diversity is to cre-
ate composite cross-populations (CCP). These are developed by crossing a group of di-
verse parents, then growing and harvesting the subsequent generations as a bulk popula-
tion (Suneson 1956; Döring et al. 2015). It is already known that CCPs and variety mix-
tures have several physiological benefits when compared to less genetically diverse vari-
eties. These include vigorous early growth, better weed suppression, and improved 
nutrient use efficiency in the early growing phase, and resistance against pests and soil 
bacteria (Wolfe et al. 2008). However, there is little evidence about whether these mix-
tures and populations have any benefits either from a nutritional or a processing point of 
view for local or global food market.

Therefore several CCPs and variety mixtures were investigated in the current study in 
order to assess their stability regarding the physical, compositional and breadmaking 
quality traits and to identify their beneficial, compositional and nutritional properties.

Materials and Methods

Plant material

In order to develop competitive wheat materials for organic and low-input conditions 
with good performance, six cropping populations were produced in Austria (A), Hungary 
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(H) and the UK (UK) (POP-AT (A), English-Composite (H, ENG-CCP), Elite-Composite 
(H, ELIT-CCP), Hungarian-Composite (H, HUN-CCP), YQ-CCP (UK) and NIAB-Elite-
CCP (UK, NIAB-CCP)). These populations were studied together with three variety mix-
tures (MIX-AT (A), YQ-MIX (UK), NIAB-Elite-MIX (UK, NIAB-MIX)) and one diver-
sity population from France (INRA-60parent-CCP called INRA-CCP in this paper). De-
velopment of YQ-CCP and YQ-MIX was explained in detail by Döring et al. (2015). One 
winter wheat (Triticum aestivum L.) variety, Mv-Emese (H) was used as a ‘common’ 
control in all locations. Mv-Emese is a hard red winter wheat variety with high gluten 
content and excellent breadmaking quality (its Farinograph and Alveograph values are 
excellent). It is an early maturing genotype which has good tolerance against environ-
mental stresses. The years and sites of the study for each population are listed in  
Table S1*.

Plant origin

Development strategy and parental variety selection could basically determine the pro-
cessing quality and performance of CCPs/mixtures. YQ-CCP and YQ-MIX were devel-
oped in the UK using nine high-yielding and twelve high-quality wheat genotypes based 
on 190 crosses between them (Döring et al. 2015). Similarly, NIAB-CCP and NIAB-MIX 
were developed using eight high-yielding and/or high quality modern varieties. ENG-
CCP was the same as YQ-CCP, but grown in Hungary for three years before the experi-
ment was started. This resulted in a genetic difference between the two CCPs as they were 
exposed to different environmental conditions. ELIT-CCP was developed in Hungary 
using seven elite wheat varieties (Mv-Béres, Mv-Süveges, Mv-Suba, Mv-Ködmön, Mv-
Verbunkos, Mv-Csárdás and Mv-Magdaléna) having similar heading date, good yield, 
disease tolerance, high protein and gluten content and good breadmaking quality. HUN-
CCP was also developed in Hungary using old varieties and landraces resulted in early 
maturity and high plants (>120 cm). INRA-CCP was developed by crossing 60 parents 
ensuring high diversity in the population. MIX-AT was developed by equally mixing 
seeds of ten Austrian varieties (Lukullus, Blasius, Peppino, Pireneo, Stefanus, Arnold, 
Bitop, Capo, Midas and Tobias) in each year according to their TKW. Their quality pa-
rameters were discussed by Rakszegi et al. (2016). POP-AT was developed by mixing 18 
cross-populations. Crosses included varieties such as Bitop (Austria), Mv-Kolo (Hunga-
ry), Pannonikus, Divana (Croatia) or Prairie Red (US). All the selected parental varieties 
had good disease resistance, good TKW, good tillering and not too short plant height. At 
the same time, three parents were high yielding while all the other varieties had very high 
quality. In spite of the careful selection of the varieties used for the development of CCPs/
mixtures, it could not necessarily be expected to reach high processing quality under or-
ganic or low-input conditions according to the previous studies (Döring et al. 2015; Mur-
phy et al. 2005). This finding is also supported by the present study.

*Further details about the Electronic Supplementary Material (ESM) can be found at the end of the article.
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Growing conditions

Plants were grown at organic (O) and ‘low-input’ (LI) sites in five different countries 
[Austria (A), France (F), Hungary (H), Switzerland (CH) and the United Kingdom 
(UK)] in three different years (2011–2013) using a randomised complete block design 
(small plots) with 3 replicates to evaluate the stability of the quality parameters regard-
ing cultivation with low external inputs. Austria and Hungary belong to the same geo-
graphical region, but all the five countries have different climatic conditions. Austria 
has a continental climate similarly to Hungary, but with oceanic effects. The Swiss site 
is in the continental environmental zone on a higher altitude with three times more 
precipitation than in Austria or Hungary. The UK site at East England has a temperate 
climate with regular rainfall, while the French location has mild winter. The weather 
conditions differed greatly between years. After a moderately dry first season in 
2010/2011, the 2011/12 season brought an extreme drought (except in Switzerland and 
the UK) followed by an average season in 2012/13. In most cases the Hungarian loca-
tions got less precipitation and were warmer than the Austrian ones, and the difference 
was even greater when compared to the UK or Swiss weather conditions. In each coun-
tries the O and LI sites were located on neighbouring fields and the experiments were 
planted close to each other (<1080 m) to minimize confounding effects of differences 
in soil and climatic conditions. Herbicides, insecticides and artificial fertilizers were 
used in the ‘low-input’ fields when necessary, but fungicides were not (Table S2). Fur-
ther growing and management parameters of two of the trial locations were detailed by 
Mikó et al. (2014).

Physical properties

The test weight (TW, g seed/100 litre) (MSZ 6367/4-1983, Foss Tecator 1241), the thou-
sand-kernel weight (TKW, g/1000 kernels) (MSZ 6367/4-86), the kernel width and kernel 
length (Marvin Digital Seed Analyser) and the hardness index (HI) (AACC Method  
55-31, Perten SKCS 4100) of the seeds were measured using samples from each of the 
three field replications.

Compositional properties

A 700 g of seeds per field replication were conditioned to 15.5% moisture content and 
milled by a Chopin CD1 Laboratory Mill to produce white flour. Wholemeal flour was 
produced by a Perten Laboratory Mill 3100. Crude protein content was analysed by the 
Kjeldahl method consistent with ICC method 105/2 using the Kjeltec 1035 Analyzer. 
Gluten content was measured by Glutomatic 2200 (ICC 137/1). Total and water extract-
able pentosans were determined using a colorimetric method as described by Douglas 
(1981). 
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Breadmaking properties

Dough properties, such as water absorption, dough development time, dough stability and 
dough softening were measured by a Brabender Farinograph according to the standard 
ICC 115/1. Gluten index was calculated according to the ICC 155 standard method, while 
the gluten spread was measured according to a Hungarian standard [MSZ 6369/5-87 
(1987)]. This parameter provides information about the proteolytic activity of flour by 
monitoring the changes in the diameter of a gluten ball after 1 hour at room temperature. 
Bread volume was estimated by the Zeleny sedimentation test (ICC 116/1, SediCom Sys-
tem).

Statistical analyses 

GGE biplot analysis was carried out using GenStat 17.0 software (VSN International 
Ltd., Hemel Hemstead, UK), while one-way ANOVA and Tukey’s post-hoc test were car-
ried out using SPSS 16.0 software (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

GGE biplot illustrates the genotype plus genotype-by-environment variation using 
scores from a principal component analysis, but removing the environmental effects. The 
Ranking biplot [average-environment coordination (AEC) view of the GGE biplot] can 
be used to examine the performances of all genotypes within a specific environment. In 
the plot, the best performing and most stable genotypes are those whose projections onto 
the biplot axis are closest to the environment. The single-arrowed line is the AEC ab-
scissa pointing to higher mean values of a given trait. The AEC ordinate points to greater 
variability (poorer stability) in both directions (Yan and Tinker 2006).

Results

Physical, compositional and processing quality of the CCPs and mixtures

Significant differences were found between the CCPs/mixtures in physical properties, 
such as test weight (TW), thousand-kernel weight (TKW) and hardness index (HI). The 
TW of NIAB-MIX and NIAB-CCP (78 kg/hl) differed most significantly from that of the 
MIX-AT (84 kg/hl) (Table S1). The highest difference in TKW appeared between NIAB-
MIX (36.1 g) and POP-AT (42.3 g), while INRA-CCP and NIAB-CCP had the softest 
kernels (~43) compared to MIX-AT and POP-AT, which had the hardest kernels (~56). 
With regard to compositional properties, there was no significant difference between the 
CCPs/mixtures in protein content (13–14.7%), but a large difference was found in the 
gluten content with NIAB-MIX and NIAB-CCP having the lowest (~28%) and ELIT-
CCP the highest values (36%). Some variation was also found in the starch content of the 
samples, but it was not significant (55.7–58.6%). Dietary fibre content of the grains, such 
as TOT-AX and WE-AX varied more with ELIT-CCP having the highest (20.3 mg/g) and 
MIX-AT the lowest TOT-AX (14.5 mg/g). The mean WE-AX content was the greatest in 
ELIT-CCP (7.6 mg/g) and ENG-CCP (8.3 mg/g), while the lowest values were found in 
MIX-AT (5.2 mg/g) and YQ-CCP (5.8 mg/g).
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The compositional and physical properties of the CCPs/mixtures were compared in 
detail under the two management systems (O and LI) of three countries (A, H, UK). The 
management systems were found to have no significant effect on compositional parame-
ters. Only the protein content differed significantly and only between the UKLI and UKO 
sites, where the protein content was 2% lower in each population at the organic site than 
at the low-input site (data not shown). In Austria and Hungary, the mean protein content 
of each population was higher than 14%, where the HUN-CCP grown at the Hungarian 
sites was the most outstanding (Fig. S1). The lower protein content at the UK site might 
be resulted from the bigger seed size (TKW). 

Greater variation was found in the AX content of the CCPs/mixtures, where ELIT-
CCP, HUN-CCP and ENG-CCP had the highest TOT-AX and WE-AX content. CCPs/
mixtures developed in the UK or in Austria had lower dietary fibre content. The UK site 
differed from the A and H sites with a lower average AX content and with outstanding 
TOT-AX content in NIAB-CCP population (Fig. S1). 

Processing quality of the grains was characterized by the gluten index (GI), the Zeleny 
sedimentation and the Farinograph quality number (Table S1). Based on these parame-
ters, different quality groups could be distinguished. Three main groups could be sepa-
rated with GI values of around 65 (HUN-CCP), 79 (NIAB-CCP, ELIT-CCP, INRA-CCP) 
and 97 (MIX-AT). Based on the Zeleny sedimentation, two main groups could be distin-
guished with sedimentation volume of around 22 ml (INRA-CCP, YQ-CCP, NIAB-CCP, 
HUN-CCP) and 33 ml (MIX-AT, POP-AT). The Farinograph quality number identified a 
group (MIX-AT and POP-AT) with very good baking quality (75), while NIAB-CCP and 
INRA-CCP showed the opposite value with quality numbers of 42.9 and 46.5, respec-
tively. These latter two populations and the YQ-CCP had the highest dough softening that 
indicates their high dough extensibility. The Farinograph dough stability was the highest 
for POP-AT (10.8 min), while the other CCPs/mixtures had a stability of around 3-4 min. 
The water absorption and dough development time are also important from a processing 
point of view. The dough development time of POP-AT was the slowest (8.8 min) while 
the dough of the other CCPs/mixtures developed much faster (around 2.5 min). The low-
est water absorption was found for NIAB-MIX and NIAB-CCP (~55%), while the highest 
was observed for POP-AT and ELIT-CCP (~63%).

Compared to the common control Mv-Emese, CCPs/mixtures had low TKW and ker-
nel sizes, but based on the compositional properties, CCPs/mixtures could be competitive 
in respect of their quality, especially their protein content. Breadmaking quality data 
showed that CCPs/mixtures had smaller dough stability and higher dough extensibility 
than Mv-Emese. Although CCPs/mixtures were developed from the best performing va-
rieties, they could only guarantee an average milling quality, but expected to keep a bal-
ance between good yield and good quality.

Stability analysis of the CCPs/mixtures using GGE biplots and CV values

In order to measure the stability and variability of the quality traits, the coefficient of 
variation (CV) was calculated, which is in negative correlation with stability (Table S3). 
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Comparison of the CV values calculated for the organic and low input sites of the five 
countries showed that the CCPs/mixtures were more stable (having lower CV values) at 
low-input sites than at organic sites. The results for the ELIT-CCP, INRA-CCP, YQ-CCP 
and YQ-MIX were the most representative as they were grown in all five countries (A, F, 
H, CH, UK). YQ-CCP and YQ-MIX had the most stable Farinograph quality (quality 
number and dough softening), while ELIT-CCP had consistently high stability for TOT-
AX content and water absorption at the low-input site.

A second group of populations (NIAB-CCP, NIAB-MIX and ENG-CCP) was grown 
in three countries (F, H, UK or A, CH, H; Table S1), and the NIAB-CCP was found to 
have stable Farinograph quality, protein and TOT-AX content at the low input site, while 
ENG-CCP had stable physical properties and WE-AX content at the organic site. 

The third group of populations (HUN-CCP, MIX-AT and POP-AT) was grown only in 
two countries (A and CH). These populations were found to be stable with respect to their 
compositional and breadmaking quality traits, especially at the low input sites. Physical 
properties of HUN-CCP and POP-AT were stable at the organic site, while MIX-AT had 
stable WE-AX content and GI at the organic sites (Table S3).

Stability of the physical, compositional and breadmaking quality properties was also 
assessed by GGE biplot analyses. According to the results, TW of MIX-AT, POP-AT, YQ-
CCP, YQ-MIX, HUN-CCP and INRA-CCP was consistently high, as they are closer to 
the right side of the AEC abscissa (Fig. S2). At the same time, MIX-AT, POP-AT, YQ-
CCP, YQ-MIX, HUN-CCP, INRA-CCP and ELIT-CCP had consistently high TKW as 
well. TW of NIAB-CCP and NIAB-MIX was lower than expected at ALI, AO and CHO 
sites [as CCPs/mixtures are located far from the end of the arrow/biplot origin/grand 
mean and stay opposite side of the AEC abscissa than the locations (ALI, AO, CHO)], but 
higher than expected at the HLI site (CCPs/mixtures and locations stay on the same side 
of the AEC abscissa). Interpreting in the same way, the TW of ENG-CCP and ELIT-CCP 
was lower than expected at the HLI site, but higher than expected at the CHO site. 

TKW of NIAB-CCP, NIAB-MIX and ENG-CCP was lower than expected at the CHO 
site but higher than expected at the organic site of the UK and the low input sites of 
France and the UK. Although ENG-CCP had the highest mean TKW, its stability was low 
as it stays away from AEC abscissa. YQ-CCP and INRA-CCP had a mean TKW similar 
to the grand mean (end of arrow on AEC abscissa or biplot origin) (Fig. S2).

Stability of the compositional properties, such as the protein-, gluten-, TOT-AX and 
WE-AX content were also assessed. MIX-AT, POP-AT, YQ-CCP, YQ-MIX, HUN-CCP, 
INRA-CCP, ENG-CCP, ELIT-CCP and Mv-Emese had high and stable protein content, 
while MIX-AT, POP-AT, YQ-CCP, YQ-MIX, HUN-CCP, INRA-CCP and Mv-Emese had 
high and stable gluten content as well. The protein and gluten content of NIAB-CCP and 
NIAB-MIX were lower than expected at the CHO site, but higher than expected in Hun-
gary (both at O and LI sites). The protein and gluten content of ENG-CCP and ELIT-CCP 
were higher than expected at the CHO site, but lower than expected at the HLI site  
(Fig. S3).

All the populations have higher than expected AX content at the Austrian organic site, 
while Mv-Emese had lower AX content at that site. In the same time, the fibre content of 
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Mv-Emese was higher at the AO site than for any other CCPs/mixtures at any other sites, 
but it was very unstable. YQ-CCP and MIX-AT had the most stable and relatively high 
WE-AX content. ELIT-CCP had the highest mean TOT-AX and WE-AX content, while 
MIX-AT had a mean TOT-AX and WE-AX similar to the grand mean (Fig. S3).

Processing quality is affected not only by the protein content of wheat, but also by the 
dietary fibres. Arabinoxylans mostly affect the water absorption of the flour. According to 
our findings, the water absorption of the CCPs/mixtures was generally high and stable, 
with the exception of the ENG-CCP, NIAB-CCP and NIAB-MIX. The water absorption 
of NIAB-CCP and NIAB-MIX was lower than expected at the CHO site, but it was high-
er than expected at the UKO and HLI sites; however the opposite trend was observed for 
ENG-CCP (Fig. S4). 

Dough quality was characterised by the gluten index (GI), the Zeleny sedimentation 
and the Farinograph parameters. Based on these parameters, the ELIT-CCP had the best 
performance with the highest and most stable mean values. Several other populations also 
had stable GI (POP-AT, YQ-CCP, YQ-MIX, INRA-CCP), Zeleny sedimentation (YQ-
CCP, YQ-MIX, INRA-CCP) and Farinograph quality number (YQ-CCP, YQ-MIX, IN-
RA-CCP, NIAB-MIX, NIAB-CCP) at most of the sites. At the same time, GI of HUN-
CCP, ENG-CCP and MIX-AT was lower than expected at the UKLI and UKO sites, and 
lower than expected for NIAB-MIX and NIAB-CCP at the CHO site. The Zeleny sedi-
mentation of the NIAB populations was also lower than expected at the CHO site. HUN-
CCP, ENG-CCP and MIX-AT had lower, while POP-AT had higher Farinograph quality 
number than expected at the UKO site (Fig. S4).

Discussion

Quality criteria

Following the Hungarian wheat standard (MSZ6383:2012), based on the protein content, 
the ELIT-CCP, NIAB-MIX and POP-AT had premium quality, but the ELIT-CCP also had 
outstanding gluten content (36%) and water absorption (64.3%), while POP-AT had pre-
mium Farinograph quality number (78.4), water absorption (62.5%) and dough stability 
(10.9 min) as well. The Farinograph quality of MIX-AT was also outstanding. Based on 
other parameters, the CCPs/mixtures were suitable for common milling purposes and 
bread production, although the Zeleny sedimentation was very low (>30 ml) in most of 
the mixtures/CCPs. NIAB-CCP had poor Farinograph quality as well, meaning that this 
population is not suitable for bread production in Hungary. The Hungarian wheat stand-
ard was updated in 2012 by taking into consideration the internationally accepted quality 
criteria, but for some parameters it became stricter than those (Carson and Edwards 
2009).

It is worth mentioning that CCPs/mixtures were studied at two to five locations in two 
to three years (Table S1), which could influence the results of the statistical analysis. In 
addition to the local weather conditions, previous crops, N fertilizer input or quantity of 
manure applied, were also different in the different countries and in the different years, 
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which could also influence the performance and quality of the populations (Table S2). 
There are many studies going deep into these questions (e.g. Lammerts van Bueren and 
Myers 2012).

Health

Wheat and other cereals are major sources of dietary fibre (DF) in the human diet. Con-
sumption of DF results in both lower cholesterol and glucose absorption in the small  
intestine and lower postprandial blood insulin levels (Moore et al. 1998; Lewis and Hea-
ton 1999) related to reduced risk of diabetes type II. Apart from its nutritional relevance, 
DF is also important from a technological point of view as it strongly affects wheat func-
tionality during cereal processing (Courtin and Delcour 2002; Frederix et al. 2004). Ac-
cording to Gebruers et al. (2008) and Ward et al. (2008), who studied the dietary fibre 
content of 150 wheat varieties with gas chromatography, the total arabinoxylan content 
could vary between 13.5 and 27.5 mg/g dry matter (dm) in flour and between 131 and 221 
mg/g dm in bran. The water-extractable arabinoxylan (WE-AX) content of the seed could 
vary between 3 and 14 mg/g dm in flour, but the 14 mg/g was an extremely outstanding 
value and was measured only in a Chinese variety. All the other varieties had less than 9 
mg/g dm WE-AX content. In our study, using the spectrophotometric method around 
10–11 mg/g dm WE-AX content was measured in the flour of this Chinese variety, while 
the variety checks contained 4–7 mg/g dm WE-AX content. This means that the value of 
8 mg/g could be stated as an outstanding value in our measurements, thus two populations 
(ELIT-CCP and ENG-CCP) were identified with high AX content. However, possible ef-
fects of the growing conditions should be taken into consideration, more than 50% of the 
variation in AX content could be attributed to the genotype (Gebruers et al. 2010), and 
therefore effective selection of the populations could be carried out targeting this trait.

Stability

No significant differences were found among the populations grown under low-input and 
organic management conditions in the physical, compositional or end-use properties, but 
there was a difference in the stability of these traits. The values of the coefficient of vari-
ation showed that the populations had more stable quality parameters at the low-input 
sites than at the organic sites. These values, together with the GGE biplot analysis, showed 
that the populations developed earlier by the breeders had higher stability than the popu-
lations (NIAB-CCP, NIAB-MIX) developed later in time (and tested for less years). Fur-
thermore, some populations were found to be especially unstable at certain sites under 
organic growing conditions (mostly at CHO, UKO or AO sites, depending on the trait). 
However, most of the populations showed good stability in their physical, compositional 
or end-use quality at all the other sites. Cultivar mixtures and composite cross-popula-
tions in cereal crops were found to stabilize yield in most studies (e.g. Dubin and Wolfe 
1994; Mundt 2002). In addition, increased diversity in plants was often linked to higher  
productivity (Cardinale et al. 2011). In our study, the stability (CV) of the quality traits 
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measured for CCPs/mixtures were mostly higher than that of the control variety,  
Mv-Emese, which refers to the quality stabilizing effect of the diversity found in mixtures 
or CCPs.

Genetic diversity present in the CCPs and mixtures could not necessarily able to keep 
the high processing quality of the parents under organic or low-input conditions, but at 
least a few of their end-use parameters could stay outstanding even under these new cir-
cumstances. It was also concluded that the diversity found in the mixtures and CCPs has 
stabilizing effect on the quality parameters, but a higher stability was observed under 
low-input than at organic conditions, which is in line with the different levels of external 
inputs even between these two management systems. Health related benefits (e.g. high 
fibre content) of CCPs and mixtures were also identified without resulting in significant 
reduction of their processing quality. These results could be useful not only for breeders 
but also for the consumers in the long run.
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Abstract

Dietary fibre (DF) has multiple health benefits and wheat grains are major sources of DF for

human health. However, DF is depleted in white wheat flour which is more widely consumed

than wholegrain. The major DF component in white flour is the cell wall polysaccharide ara-

binoxylan (AX). We have identified the Chinese wheat cultivar Yumai 34 as having unusually

high contents of AX in both water-soluble and insoluble forms. We have therefore used pop-

ulations generated from crosses between Yumai 34 and four other wheat cultivars, three

with average contents of AX (Ukrainka, Altigo and Claire) and one also having unusually

high AX (Valoris), in order to map QTLs for soluble AX (determined as relative viscosity of

aqueous extracts of wholemeal flours) and total AX (determined by enzyme fingerprinting of

white flour). A number of QTL were mapped, but most were only detected in one or two

crosses. However, all four crosses showed strong QTLs for high RV/total AX on chromo-

some 1B, with Yumai 34 being the increasing parent, and a KASP marker for the Yumai 34

high AX allele was validated by analysis of high AX lines derived from Yumai 34 but selected

by biochemical analysis. A QTL for RV was also mapped on chromosome 6B in Yumai 34 x

Valoris, with Valoris being the increasing allele, which is consistent with the observation of

transgressive segregation for this population. Association studies in an independent germ-

plasm panel identified marker trait associations for relative viscosity in these same locations

while direct selection for fibre content in breeding resulted in high levels of enrichment for

the Yumai 34 1B allele. The data therefore indicate that marker-assisted breeding can be

used to develop wheat with high AX fibre in white flour.
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Introduction

Dietary fibre (DF) is essential for human health, with cereals providing about 40% of the total

fibre intake in Western European countries such as the UK [1] and Finland [2]. Dietary fibre

(DF), and wholegrain cereal fibre in particular, has been shown to have a number of health

benefits, including lowering blood pressure and serum cholesterol, improving insulin sensitiv-

ity and reducing the incidence of certain types of cancer, notably bowel and breast cancers [3].

The mechanisms for these benefits are still incompletely understood but are considered to

include increasing faecal bulk and reducing intestinal transit time, binding cholesterol and car-

cinogens, reducing the rate of digestion and glucose release in the small intestine and fermen-

tation to beneficial short chain fatty acids in the colon. DF also occurs in soluble and insoluble

forms, which are considered to differ in some respects in their health benefits, with insoluble

fibre being more slowly fermented and contributing particularly to binding cholesterol and

carcinogens and increasing faecal bulk. However, despite these established health benefits, the

intake of DF in most countries falls far below the recommended levels. For example, the daily

intake in the UK is currently 17.2 g/day for women and 20.1 g/day for men, compared with a

recommended intake of 30 g/day (https://www.nutrition.org.uk/nutritionscience/nutrients-

food-and-ingredients/dietary-fibre.html).

Although wholegrain wheat is relatively rich in fibre, containing about 11 to 15% dry weight

[4], most wheat products are made from white flour (derived from the starchy endosperm) [5]

which contains only 2–3% fibre [6]. Furthermore, increased consumption of highly refined

cereal products (including bread and other products from white flour) is occurring in coun-

tries undergoing urbanisation and industrialisation, which is considered to contribute to

increases in obesity and chronic diseases in these countries [7].

The major components of the DF fraction of wheat flour are cell wall polysaccharides, prin-

cipally arabinoxylan (AX) and (1!3,1!4)-β-D-glucan (β-glucan), which account for about

70% and 20% of the total cell wall polysaccharides, respectively, with about 2% cellulose

((1!4)-β-D-glucan) and 7% glucomannan [8]. However, the content of AX also varies

between different genotypes of wheat. For example, 2-fold variation in the content of total

(TOT)-AX and 4.7-fold variation in water-extractable (WE)-AX was reported in white flour of

150 wheat genotypes grown together on a single site [6], and 2.9-fold variation in WE-AX and

1.7-fold variation in water-unextractable (WU)-AX in 20 wheat cultivars [9]. Furthermore, a

high proportion of the variation in the AX content of wholemeal and white flours of wheat is

heritable, and hence accessible for exploitation by breeders [10,11]. However, the exploitation

of this variation to develop improved wheats has been limited by the lack of tools for selection,

with biochemical analyses being slow and costly and a lack of molecular markers for selection.

A number of studies of the genetic control of AX content have been reported, with most

analysing wholemeal flour to determine AX (by monosaccharide analysis or colorimetric

determination) or the relative viscosity of aqueous extracts as a proxy for AX. Martinant et al.

[10] used two mapping populations comprising 91 doubled haploid (DH) lines from the cross

Courtot x Chinese Spring and 115 single seed descent lines from the cross W7984 (synthetic) x

Oparta. A major quantitative trait locus (QTL) was identified on chromosome 1B, which

explained 32–37% of the variation in extract viscosity. Quraishi et al. [12] reported analyses of

five additional crosses: 187 recombinant inbred lines (RILs) from the cross Courtot x Chinese

Spring [13], 241 DH lines from the cross Arche x Recital [14], 194 RILs from the cross Renan x

Recital [15], 124 DH lines from Valoris x Isengrain and 280 lines from RE006 x CF007 [16].

Several of these crosses had been analysed in previous studies and the data were therefore col-

lated with new analyses to identify “meta-QTL”. In this way the 12 QTL identified in the five

populations were reduced to three meta-QTL for WE-AX viscosity located on chromosomes
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1B, 3D and 6B. The 1B QTL corresponded to that identified by Martinant et al. [10] while

Charmet et al. [16] reported that the QTL on 6B accounted for up to 59% of the variation in

WE-AX viscosity in the Valoris x Isengrain and RE006 x CF007 populations. More recently,

Yang et al [17] reported a number of QTL for WE-AX (on chromosomes 1A, 1B, 2B, 3B, 5A,

5B, 7A and 7B) in a single population of 240 RILs from the cross PH82-2 x Neixiang 188 while

Nguyen et al [18] identified major QTL for grain AX on chromosomes 2A and 4D and minor

QTL on chromosomes 1A, 3D, 6B and 7A using a DH population of 154 lines from the cross

Berku x Krichauff.

In addition, two association studies of AX in white flour of bread wheat and in wholemeal

of tetraploid wheat have been reported. Quraishi et al. [12] complemented their meta-QTL

analysis with association genetic analysis of the Healthgrain diversity collection of 156 wheat

lines (131 winter and 20 spring bread wheats and five spelts) [6]. This identified seven loci

involved in WE-AX viscosity: three co-located with the meta-QTL on chromosomes 1B, 3D

and 6B and four additional loci on chromosomes 3A, 5B, 7A and 7B. Marcotuli et al [19]

reported 19 QTL for AX content in a population of 104 tetraploid wheats.

However, although these studies identified a number of QTL, these were not consistent

across crosses and have not led to the identification of markers for breeding. We have therefore

determined the genetic control of AX content in white flour of wheat, by exploiting crosses

with the high AX Chinese cultivar Yumai 34 [15] and through association genetics. Analysis of

crosses between this cultivar and three cultivars with normal levels of fibre identified several

QTLs, including a major QTL on chromosome 1B, while analysis of a cross with a second high

AX genotype (Valoris) identified a second major QTL (on chromosome 6B). Association stud-

ies in an independent germplasm panel identified marker trait associations for relative viscos-

ity in the same two locations. A linked marker for the 1B QTL was therefore developed and

validated by analysis of high AX lines developed from Yumai 34 using biochemical analysis for

selection.

Materials and methods

Production and growth of materials

Populations of Yumai 34 x Ukrainka (Y34Ukr), Yumai 34 x Claire (Y34Cla) and Yumai 34 x

Valoris (Y34Val) were grown on three sites in the UK between 2012 and 2017: at Rothamsted

Research (RR) (Hertfordshire, AL5, 2JQ), the John Innes Centre Church Farm (JI) (Norfolk,

NR9 3PY and KWS UK Ltd. (Thriplow, Cambridgeshire, SG8, 7RE). At each field trial site

three replicate 1m2 plots were grown per line in a randomised plot design. The populations

Y34Val and Y34Alt were grown at INRA, Clermont Ferrand (FR), France in two replicates of

7.5m2 plots in 2013.

The cultivars Yumai 34, Ukrainka and Lupus were also grown in replicated field trials in

Martonvásár (Hungary) from 2009–2018 and high fibre AX selected from a cross between

Yumai 34 and Ukrainka as described in [20].

Milling

White flour was produced using a Chopin CD1 mill. Grains were brought to room tempera-

ture and moisture content determined using Bruker Minispec mq-20 NMR analyser using an

in-house developed calibration. 50g of grain was conditioned to 16.5% moisture overnight

prior to milling. First break and first reduction flours were combined to give the white flour

fraction.

Wholemeal flour was produced from mature grain of Y34Ukr and Y34Cla using a Retch

centrifugal mill with a 250μm sieve. Wholemeal flours of Y34Alt and Y34Val were produced
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by ball milling at 8˚C with a 500μm sieve. All wholemeal and white flour samples were imme-

diately stored at -20˚C prior to use.

Determination of relative viscosity (RV)

RV of aqueous extracts of white flours and of wholemeal flours of Y34Ukr and Y34Cla was

determined as described dx.doi.org/10.17504/protocols.io.babqiamw [21]. Relative viscosities

of wholemeal flours of Y34Alt and Y34Val were determined at 30˚C using an automated vis-

cometer (AVS 310, CV (%) 23 22 8 Schott Gerate, Germany) fitted with an Ostwald capillary

(2 mL, 0�4 mm) [22].

Arabinoxylan analysis

Total (TOT) and water-extractable (WE)-AX in white flour were determined by monosaccha-

ride analysis, by GC-FID of alditol acetates as described by Gebruers et al [23] using the

method of Englyst et al [24]. Results were adjusted for the presence of arabinogalactan as

described in Gebruers et al [23]. TOT and WE)-AX were also determined in white flour sam-

ples as pentosan as described by Finnie et al [25] based on Douglas [26].

Enzymatic fingerprinting of AX was as described dx.doi.org/10.17504/protocols.io.

babriam6

[27]. At least two technical replicates of each biological replicate were analysed. The areas

under the arabinoxylan oligosaccharide (AXOS) peaks were combined to determine TOT-AX

(expressed in arbitrary units).

Markers and mapping

If not stated differently, genetic mapping, plotting and QTL mapping was conducted in the R

software suite (vs. 3.6.1) [28]. Genetic maps were constructed using the Axiom1 35K breed-

ers’ array genotypes, scored by the Functional Genomics Group at the University of Bristol. Of

the 35143 markers only those polymorphic in the respective populations were used. These

were for Y34Alt, Y34Cla, Y34Ukr and Y34Val: 5514, 3368, 3569, and 5647 markers, respec-

tively. A custom script was developed to conduct the genetic mapping for Y34Cla, Y34Ukr and

Y34Val employing package ASMap (vs. 1.0–4), using default settings with the exception of “p.

value” = 10−12 or 10−13 (Y34Val), “noMap.dist” = 20, “noMap.size” = 2, “miss.thresh” = 10. In

a second mapping round, it was attempted to join linkage groups from the same chromosome

together, using setting “p-value" = 10−3 or 10−1 (Y34Val). As the calculated map units seemed

to be inflated, each map was corrected to a total length of 2100 cM. The Y34Alt map was con-

structed using MSTmap online (http://mstmap.org/) with default setting and a grouping

threshold of LOD = 10. Pictures of the genetic maps were plotted using package “LinkageMap-

View” (vs. 2.1.2) (S1 Fig). QTL detection was performed using package “qtl” (vs. 1.44–9) [29]

in two steps, the first scan determining co-factors and the second scan identifying robust QTL,

taking the co-factors into account [30]. The QTL analysis was performed for the traits RV and

TOT-AX from six trials (Y34Alt + Y34Val (only RV): FR 2013, Y34Ukr: RH 2013, Y34Cla: JI

2015 + 2016, Y34Val (only TOT-AX): RH2017) employing the genetic maps. In total, 21 signif-

icant QTL were identified, of which 12 had a LOD score of three or over (S1 Table and S2

Fig.). New KASP markers were developed, where necessary, from SNPs detected by Axiom

markers using assays shown on CerealsDB (https://www.cerealsdb.uk.net/cerealgenomics/

CerealsDB/) predesigned using polymarker [31]. The KASP primers used for SNP BA007

89946 (shown as AX-94524314 on the genetic maps presented here) were: acaactaac
tatgcaagtgcca (FAM labelled), acaactaactatgcaagtgccg (VIC labelled) and
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ggatgacacatctcaagaaaaagaa. Standard conditions for the KASP PCR were used, with

a hydrocycler and a touchdown of 65˚C to 57 OC.

Association analysis

The whealbi panel (www.whealbi.eu) was used for genome wide association genetics in order

to confirm the QTLs found in biparental populations. This panel is described in Pont et al [32]

and comprised 435 bread wheat genotypes. RV was measured on wholemeal flour of grain of

426 lines harvested in Martovasar, Hungary, in 2015. Exome capture and NGS sequencing

were achieved, leading to 620,158 robust genetic variants in wheat (among them 595,939 SNPs

and InDels between hexaploid accessions) distributed across 41,032 genes. These biallelic

markers were used with the GWAS function of R library rrBLUP [32]. To avoid false positives,

a mixed model was used, with kinship estimated with all markers except those located on the

chromosome on which markers are tested for association. A FDR of 5% was used to account

for multiple correlated tests.

Results

Identification of the Chinese wheat cultivar Yumai 34 as a source of high

arabinoxylan fibre in white flour

Analysis of 150 bread wheat genotypes in the EU Healthgrain project identified the Chinese

wheat cultivar Yumai 34 as having the highest contents of both water-extractable (WE) AX

and total (TOT) AX in white flour, with 1.4% water-extractable WE-AX and 2.75% TOT-AX,

compared with mean values for the 150 lines of 0.51% and 1.93%, respectively [6]. The high

proportion of WE-AX was especially notable, corresponding to over 50% of TOT-AX in

Yumai 34 compared with a mean of 26% for the 150 lines.

Although these analyses were carried out on grain samples from single plots grown on the

same site in 2005–6, further comparative analyses carried out on lines grown in the UK and

Hungary have confirmed that Yumai 34 always contains the highest, or among the highest,

contents of both TOT and WE- AX fractions in flour. In particular, comparison of three geno-

types grown in Hungary for 10 seasons showed that Yumai 34 contained a mean of 9.52 mg

AX/g dry wt. (range 8.43–11.41) compared to 5.68 (range 4.35–6.93) for Ukrainka and 6.52

(range 5.42–7.28) for Lupus (S2 Table).

Development of populations for genetic analysis of AX

Four populations were generated from crosses between Yumai 34 and European cultivars: the

central European bread making cultivar Ukrainka (96 F6 RILs) (Y34Ukr), the UK biscuit-

making cultivar Claire (95 RILs) (Y34Cl) and the French bread making cultivars Altigo (245

DHLs) (Y34Alt) and Valoris (84 DHLs) (Y34Val). Whereas Ukrainka, Altigo and Claire and

were selected as parents because they have average contents of AX, previous studies have

shown that Valoris has higher than average contents of both WE-AX and TOT-AX (0.8% and

2.2% compared with means of 0.51% and 1.93%, respectively, in the Healthgrain study) and it

has therefore been used as a “high AX parent” in crosses with low AX genotypes [16].

Mapping relative viscosity (RV) of aqueous extracts of wholemeal flour

Most previous genetic analyses of AX fibre in wheat have determined the RV of aqueous

extracts of white or wholemeal flours as a proxy for arabinoxylan content [11,12]. This is

because RV is more readily determined than AX, eliminating the need for milling to produce

white flour and biochemical analysis. It is considered to be valid because WE-AX is known to
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be the major contributor to the viscosity of aqueous extracts. However, the use of RV of whole-

meal flour as a proxy for WE-AX in white flour has not been validated. We therefore compared

the RV of aqueous extracts and the contents of WE-AX in wholemeal and white flours from 10

lines from the Y34Ukr cross (grown at Rothamsted in 2013/4). This showed good correlations

between wholemeal RV and wholemeal WE-AX (determined as pentosans) (r = 0.70), white

flour RV (r = 0.84) and white flour WE-AX (pentosans) (r = 0.77) (S3 Fig.)

The RV of aqueous extracts from single samples of wholemeal flours from the four popula-

tions was therefore determined. This showed clear transgressive segregation in the population

derived from the cross with Valoris (which has high AX) (Fig 1A), but not in the populations

derived from crosses between Yumai 34 and the lines with average AX: Altigo, (Fig 1B),

Ukrainka (Fig 1C) and Claire (Fig 1D).

The QTLs with LOD score >3 identified in these crosses are shown in Table 1. Seven RV

QTLs were identified on chromosomes 1AS, 1BL, 2BS, 2D, 3BL, 4DL, and 6BS: four in Y34Alt,

2 in Y34Cl, none in Y34Ukr and 3 in Y34Val. These QTL positions are projected onto the

genome of Chinese Spring [33] in Fig 2. The relative mapped positions of flanking and peak

markers for the 2D QTL may suggest rearrangement. Where the QTL 1 LOD confidence inter-

vals substantially overlap (green line on figure) for the same trait in different populations we

have made the assumption that the underlying effect is the same. The increasing alleles for

these QTL come from Yumai 34 except for a QTL for RV on 1A in Y34Val and a QTL for RV

on 6B in Y34Val.

A major objective of this study was to understand the genetic basis of the high RV of Yumai

34, and in particular to identify increasing alleles of QTLs which have large effects and are

expressed in multiple populations. In this respect, the 1BL QTL stands out at LOD 12.6 and 7.8

in the Y34Alt and Y34Val populations, respectively, accounting for 16.3% and 24.2% pheno-

typic variance. With additive effects of 0.53 and 0.99 RV units this QTL alone can deliver sub-

stitution effects of 1 to 2 RV units in populations with mean RVs of 3 and 4.5. A weaker RV

effect was also detected on chromosome 3B in two populations, Y34Alt and Y34Cla. No other

RV effects were detected in more than one population.

Mapping TOT-AX determined by fingerprinting

Analyses of ten Y34Ukr lines (discussed above) showed that RV of aqueous extracts of whole-

meal was a poor predictor of TOT-AX (calculated as the sum of the AXOS released) in white

flour (r = 0.38) (S3 Fig). We therefore determined the amount of TOT-AX by enzyme finger-

printing of 3 replicate samples of the Y34Ukr, Y34Cl and Y34Val populations.

Three TOT-AX QTL were identified in the Y34Ukr and Y34Cl populations. Both popula-

tions segregated for a TOT-AX QTL on chromosome 1B with Yumai 34 carrying the increas-

ing allele. However, alignment to the wheat genome sequence (Fig 2) shows that the locations

on 1B are very different, sub-telomeric 1BL in Y34Cl and sub-telomeric 1BS in Y34Ukr. For

the third TOT-AX QTL Ukrainka carries the increasing allele on 1AS.

Coincidence of RV and TOT-AX QTL

Fig 2 shows how some of the QTL for the two traits that were mapped in the four populations

co-locate. The Claire TOT-AX QTL on 1BL co-locates with the QTL for RV from Y34Alt and

Y34Val, with Yumai 34 carrying the increasing allele in all cases. Two further co-locating QTL

are not shown in Table 1 or Fig 2 because the LOD scores were below the cut-off. These were a

QTL for TOT-AX in Y34Val (LOD 2.5) and a QTL for RV in Y34Ukr (LOD2.3).
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QTLs for RV with Yumai 34 carrying the increasing allele were co-located on chromosome

3B in Y34Alt and Y34Cl and were also identified on chromosomes 2B (Y34Alt), 4D (Y34Alt)

and 2B (Y34Cla).

Fig 1. Relative viscosity of wholemeal flours. Wholemeal flours from DH populations from Y34Val (A), Y34Alt (B), Y34Ukr (C) and Y34Cla (D). Parental lines are

shown in green (Yumai 34) and red (Valoris, Altigo, Ukrainka, Claire).

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227826.g001
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Three QTL were identified in which Yumai 34 was not the increasing parent, for TOT-AX

and RV from Y34Ukr and Y34Val, respectively, which co-located on chromosome 1A, and for

RV on chromosome 6B in Y34Val only.

Table 1. QTLs above LOD threshold 3 for RV and TOT-AX in four crosses.

Population Chr Env

(location and year)

Trait LOD %var add eff mean increasing Allele

Y34Alt 1B FR13 RV 12.6 16.3 -0.53 3.0 Y34

2D FR13 RV 3.2 3.7 -0.26 3.0 Y34

3B FR13 RV 6.1 7.4 -0.3 3.0 Y34

4D FR13 RV 3.5 4.1 -0.27 3.0 Y34

Y34Cla 2B JI16 RV 3.1 11.4 -0.038 1.8 Y34

3B JI16 RV 5.9 23.9 -0.013 1.8 Y34

1B JI15 TOT-AX 3.2 14.1 -3.8 74.4 Y34

Y34Ukr 1A RR13 TOT-AX 3.2 13.0 2.1 95.1 Ukr

1B RR13 TOT-AX 5.1 21.6 -3.0 95.1 Y34

Y34Val 1A FR13 RV 3.8 10.3 0.62 4.5 Val

1B FR13 RV 7.8 24.2 -0.99 4.5 Y34

6B FR13 RV 4.4 12.3 0.85 4.5 Val

Y34, Yumai 34; Alt, Altigo; Cla, Claire; Ukr, Ukrainka; Val, Valoris. Chr is the chromosome on which QTL are identified; env is the environment in which the QTL was

detected (location and year): FR, Clermont Ferrand, JI, John Innes Centre, RR, Rothamsted Research; % var is the percentage of phenotypic variance explained; mean is

the mean of the trait for the whole population, increasing allele indicates the direction of the allelic effect.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227826.t001

Fig 2. Chromosomal locations of genetic effects for RV and TOT-AX mapped in the four crosses. Alignment of QTL peak marker (horizontal red bar) and flanking

markers defining 1 LOD confidence interval (edges of green vertical bar) is to Chinese RefSeq v1.0. Each hash mark on the left-hand scale represents 1Mb. Approximate

locations of centromeres are shown as an hour glass when determined using chromosome arm survey sequence data [34] and as black blocks for 2B and 3B using density

of annotated genes [33]. QTL are named as population-environment-trait (see Table 1).

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227826.g002
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Identification and validation of markers for the high AX QTL from Yumai

34

The QTLs identified on 1BL for which Yumai 34 alleles increased TOT-AX and/or RV were

prioritised for the development of KASP SNP assays which would allow validation of the QTL

effects in independent populations and the selection of high AX Yumai 34 alleles in breeding

programmes. The five Axiom markers nearest to the RV QTL peak of Y34Alt were therefore

selected for KASP marker development. The SNP BA00789946 detected by AX-94524314 was

converted into a robust KASP assay and used to genotype the Y34Alt population, giving

exactly the same segregation pattern as the corresponding Axiom marker.

The marker was then validated using high AX breeding lines developed by Tremmel-

Bede et al. [20] from crosses between Yumai 34 and conventional cultivars. These lines were

selected by determining the contents of WE-AX and TOT-AX in white flour, showing

increases in WE-AX of about 0.5% and in TOT-AX of about 1% compared to the conven-

tional parents. Of eleven high fibre lines selected from a cross between Yumai 34 and

Ukrainka, nine carried the Yumai 34 allele of the BA00789946 KASP marker. The alleles in

these lines are shown together with the contents of WE-AX in white flour in Fig 3. A second

set of selections from the same study was genotyped from a cross between Yumai 34 and the

German cultivar Lupus. Although no polymorphism was detected using DNA from avail-

able accessions of Yumai 34 and Lupus, with both carrying the Yumai34 allele of

BA00789946, the nine high AX progeny did segregate with eight carrying the Yumai 34

allele and one the alternative allele.

Validation by GWAS analysis

Further validation was provided by GWAS analysis of the WHEALBI collection (www.

whealbi.eu) using a mixed model with kinship estimated with markers from all chromosomes

(S3 Table). This showed marker association on the two chromosomes on which signals above

the FDR5% threshold were detected: chromosomes 1B and 6B (Fig 2). These marker trait asso-

ciations have -log p values >10 and discrete significance peaks. In each case, the increasing

Fig 3. Contents of WE-AX in white flours and allelic status at the 1BL QTL determined using marker BA00789946. AX is determined as pentosan (expressed as

xylose equivalents) in white flours of 11 high AX lines derived from the cross Yumai 34 x Ukrainka using biochemical analysis for selection. Data are the means of

samples grown at Martonvasar over 3 years (2013–2015) as previously reported [20].

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227826.g003
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allele was not rare, 80 and 150 out of 426 for the 1B and 6B, alleles, respectively. These results

validate the strongest QTLs found in the bi-parental populations.

Discussion

We have used four crosses with the high fibre wheat cultivar Yumai 34 to identify QTL for

high RV and total AX fibre in white flour. Although a number of QTL were mapped, which is

consistent with earlier studies, most were only detected in one or two crosses. However, all

four crosses showed strong QTLs for high AX/RV on chromosome 1B, with Yumai 34 being

the increasing parent, although this mapped to the 1BS in the Y34Ukr and to 1BL in the other

crosses. Furthermore, a KASP marker for the high AX Yumai 34 allele was validated by analy-

sis of high AX lines derived from Yumai 34 but selected by conventional biochemical analysis.

Previous studies have also shown QTLs for RV on chromosome 1B, including a QTL on

1BL with a heritability of 27.4% in one population [16]. This may correspond to the 1BL QTL

in Yumai 34, with the Yumai 34 allele giving higher levels of AX and RV. The two QTL on 1B

described here appear to be genuinely independent. In support of this, the BA00789946 KASP

assay is assigned to 1BL when mapped using the Y34Ukr population, as in the other three

crosses. Nevertheless, this marker has strong predictive power for high fibre in the progeny

selected from crosses between Yumai 34 and Ukrainka, which supports the QTL for RV on

1BL in this population even though the LOD score was below the cut-off.

The most likely explanation for the identification of a TOT-AX QTL on 1BS in the cross

with Ukrainka is that Yumai 34 does indeed carry AX increasing effects at both ends of chro-

mosome 1B. However, detecting linked QTLs requires higher statistical power and it is likely

that we did not detect the TOT-AX QTL on 1BL as significant in the same cross due to insuffi-

cient power.

It is notable that only one cross, between Yumai 34 and the high AX cultivar Valoris,

showed significant transgressive segregation. Previous analysis of a cross between Valoris and

Isengrain (which has a normal AX level) identified a QTL on 6BL which explained 58.4% of

the heritability [12, 16]. This may correspond to the QTL identified on 6B in the Yumai 34 x

Valoris cross, although this QTL was mapped to 6BS not 6BL. This QTL was also found using

GWAS in the Whealbi panel of 426 bread wheat lines, with the Yumai allele having a negative

effect on viscosity. The presence of the high AX allele of the 1B QTL in Valoris probably

accounted for the presence of transgressive segregation, which indicates that it should be possi-

ble to stack the 1B and 6B QTLs, and possibly also other high AX QTLs.

Supporting information

S1 Fig. Pictures of the genetic maps of Y34Alt, Y34Cla, Y34Ukr and Y34Val. The centiMor-

gan scale is at the left side of each figure. Linkage groups are depicted as vertical bars (light

blue). Marker positions are given as horizontal lines across the linkage groups and the names

of the markers are on the right side of each linkage groups. For co-segregating markers only

one marker name is given.

(PDF)

S2 Fig. Plots of the QTLscans for traits RV and TOT-AX in the four populations. Only

plots with QTL LOD scores above the significance threshold are shown. LOD scores (left) are

plotted against chromosome map positions in cM. Marker names are given along the chromo-

some axis, markers in black are border marker of the confidence interval and markers in red

are QTL peak markers. Horizontal lines at the bottom of the plot show the extend of the CI.

Abbreviations: Allelic effects are given in the legend (top left): A (-) increasing effect on Y34, B
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(+) increasing effect on the second parent of the cross.

(PDF)

S3 Fig. Correlation Matrix of 10 lines from the Yumai 34 x Ukrainka population grown at

Rothamsted Research in 2013–2014. WE-AX and TOT-AX were measured colorometrically

(pentosan assay) and TOT-AX by enzyme fingerprinting in wholemeal and white flour.

(PDF)

S1 Table. Summary table of QTL identified using traits RV and TOT-AX including signifi-

cant QTL with LOD scores under 3.0 (Minor QTL). Abbreviations: Y34 Yumai 34; Alt

Altigo; Cla Claire; Ukr Ukrainka; Val Valoris; chr chromosome on which QTL were identified;

env: environment (location and year): FR: Clermont Ferrand, JI: John Innes Centre, RH:

Rothamsted Research; %var percentage of phenotypic variance explained; increasAll: increas-

ing allele (A = Y34, B = second parent); LG chr: linkage group on the genetic map; cM: centi-

Morgan; CI confidence interval of the QTL; RefSeq1.0 Chr: chromosome on the IWGCS

Reference Sequence (vs 1.0) whole genome assembly; pos: positions on the chromosome, if

given in base pairs (bp) positions refer to RefSeq1.0.

(PDF)

S2 Table. Comparison of the contents of total and water-extractable AX (determined as

pentosan) in white flour from three wheat cultivars grown in field trials over 10 years

(2009–2018).

(PDF)

S3 Table. Marker trait associations identified for relative viscosity in the WHEALBI panel.

(PDF)
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A B S T R A C T

Arabinoxylans (AXs) are one of the major dietary fibre components in wheat. These non-starch polysaccharides
have several beneficial health effects and they also have an impact on the technological properties of wheat-
based products. It is therefore desirable to breed new varieties with higher amount and different quality ara-
binoxylans. We have only limited information on the variability of AXs in different wheat species and varieties,
and their changes during targeted breeding processes. Wholemeal and white flour fractions of wheat varieties
and special breeding lines were studied for three years in order to explore the effects of targeted breeding on AX
content and quality. The results show that breeding lines with better AX parameters could be achieved in a
traditional way. But these parameters and changes are largely dependent not only on genetic but also on en-
vironmental factors. Total arabinoxylan is mostly influenced by harvest year, while water extractable arabi-
noxylan is depending on genetics and harvest year to a similar extent. Our results can contribute to the more
efficient selection and development of new wheat breeding lines and their uses in the processing industry to
develop new types of food products.

1. Introduction

Wheat is one of our main sources of energy and nutrients, like
protein, fibre, etc. The dry matter of the seed contains an average of
85% carbohydrate, of which 80% is starch found exclusively in the
endosperm. Another nearly 7% is made up of low molecular weight
mono-, di- and oligosaccharides present in the endosperm, aleurone
layer and germ. The rest is composed of non-starch polysaccharides
(NSPs) situated mainly in the cell wall (Saulnier et al., 2012; Shewry
and Hey, 2015). Non-starch carbohydrates, together with lignin and a
small amount of resistant starch, form the dietary fibre fraction. The
primary role of fibres is to provide stool mass, initiate intestinal motility
and therefore regulate residence time and rate of absorption of nu-
trients. These include additional effects such as protection against heart
disease and cancer, regulation of glucose withdrawal and insulin se-
cretion, and prevention of constipation. These properties are highly
dependent upon the composition of the fibres (Lafiandra et al., 2014;
Mendis and Simsek, 2014; Mudgil and Barak, 2013).

Non-starch polysaccharides (NSP) make up the largest portion of
cereal grain cell walls (approx. 75%). In terms of their chemical

composition and structure, very diverse groups of compounds can be
classified as NSP. Their most important representatives are arabinox-
ylans (AXs), β-glucans, arabinogalactan peptides, fructans, gluco-
mannans, galactomannans and cellulose (Bartlomiej et al., 2012;
McCleary et al., 2011).

In wheat seeds, arabinoxylans are the main constituents of NSPs.
AXs are branched heteropolymers that consist of β-(1-> 4)-linked D-
xylopyranose polymeric backbone chains which are substituted with α-
L-arabinofuranose residues on the C(O)-2 and/or C(O)- 3 position. The
molecules differ greatly in the degree of substitution. This difference is
most easily characterized by the arabinose/xylose (A/X) ratio. In ad-
dition, ferulic acid group can be ester linked to a mono-substituted α-
(1,3) arabinofuranose residue. Ferulic acid is able to construct cross-
links with the adjacent AX chains to make various dimers and trimers or
it can also connect with other cell wall components. The frequency of
branching, size of the molecule and ferulic acid crosslinks also influence
the water solubility of the molecule. In terms of solubility, two groups
of AXs could be identified. As a sum of water-extractable AX (WEAX)
and water-unextractable AX (WUAX), the total AX content (TOTAX) is
obtained (Buksa et al., 2014; Freeman et al., 2017; Pavlovich-Abril
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et al., 2016; Sánchez-Bastardo et al., 2017; Sternemalm et al., 2008).
Beside the nutritional effects, AXs have an impact on the techno-

logical properties of wheat too. One of the beneficial properties of AX is
its ability to absorb 15–20 times more water than their own weight
(Gobbetti and Ganzle, 2012). Thanks to the AXs found in flour or
wholemeal, the water absorbing capacity of the dough is increased.
Another feature is gel formation during oxidative conditions, especially
at acidic pH. AXs can form highly viscous solutions determined by AX
chain length, substitution degree and substitution pattern. Viscosity
increased by WEAX modifies viscoelastic properties of the dough which
has a positive effect on bread crumb properties by better retaining the
gas bubbles. However, bread quality can also be negatively influenced
by AX, as it can act as a physical barrier of the gluten network devel-
opments (Bagdi et al., 2016; Bender et al., 2017, 2018; Courtin and
Delcour, 2002;Rakszegi et al., 2014; Rosa-Sibakov et al., 2015).

Similarly to other components, AX content and properties are de-
termined by genotype and environmental conditions. The amount and
ratio of monomers, the size of the molecules, and the degree and nature
of substitution can vary considerably. A number of studies deal with the
genetic and environmental effect on AX content (Dornez et al., 2008;
Finnie et al., 2006;Gebruers et al., 2008; Li et al., 2009; Shewry et al.,
2010, 2012; 2013; Vignola et al., 2016). The conclusions confirm and
complement each other, although they contain contradictions in some
cases. Most of the research works agree that winter wheat varieties
contain more AXs than spring wheats. In WEAX content, genetic factors
dominate while the environmental circumstances rather affect the
amount of TOTAX. Molecular weight, A/X ratio and ferulic acid content
are the most variable properties of WEAX. Substitution of xylose
backbone is also mainly affected by genetic factors. The interactions of
genetic and environmental factors can play a role as well but to a lesser
extent.

Based on the above, the question arises as to whether, and to what
extent can the AX content and composition be varied by traditional
breeding and selection. It would also be valuable to understand how
stable these changes are and which arabinoxylan parameters can be
modified.

Thus the objective of the present study was to investigate the pos-
sibility of altering the arabinoxylan properties of Triticum aestivum by
traditional breeding and to evaluate the factors influencing the AX
variability by using breeding lines and their parents originating from
three consecutive years of the same experimental field.

2. Materials and methods

2.1. Sample materials

14 Triticum aestivum varieties/variety candidates and 27 lines were
planted and grown for three consecutive years (2014–2016) in the ex-
perimental field of the Agricultural Institute, Centre for Agricultural
Research, Hungarian Academy of Sciences (Martonvásár, Hungary).
Seeds were milled with Chopin CD1 and Perten 3100 laboratory mills to
produce wholemeal and flour (< 250 μm) fractions, respectively.

2.2. Arabinoxylan quantification

The water-extractable (WEAX) and the total AX (TOTAX) content of
the wheat fractions were determined (in duplicate) by gas chromato-
graphy. Sample preparation was carried out according to Gebruers et al.
(2009) with some modifications. Briefly, for WEAX analysis samples
were extracted in cold water and the supernatant was used for the next
steps. Hydrolysis was carried out using 2M TFA. Reduction and acet-
ylation steps were the same. The analysis of the alditol acetates was
performed on a Clarus 500 gas chromatograph (Perkin Elmer, Waltham
MA, USA) equipped with an autosampler and splitter injection port
(split ratio 1:8). The alditols were separated on an Elite-17 (Perkin
Elmer, Waltham MA, USA) polar column (60m, 0.25mm, i.d.; 0.52mm

film thickness) and detected with a flame ionisation detector. Helium
was the carrier gas. Separation was performed at 250 °C, and injection
and detection were carried out at 300 °C. AX content was defined as
0.88 times the sum of xylose and arabinose. AX content (%) was ex-
pressed on a dry matter basis. A/X ratio was calculated as the ratio of
arabinose to xylose without correction for arabinogalactan peptide, as
such correction would lead to errors for whole meal samples (Gebruers
et al., 2009).

2.3. Statistical analysis

The analytical results were statistically evaluated by one-way- and
factorial- ANOVA and correlation analysis using Statistica 13.4.0.14
(TIBCO Software Inc., Palo Alto, USA) software. Significance of differ-
ences was studied using t-tests. Experimental factors were considered as
random factors (genotype, year) in the analysis. On every level of each
factor two replicates were measured. The homogeneity of variance and
the normality of distribution were checked in all examined cases.

3. Results and discussion

3.1. Arabinoxylan content – general evaluation of quantitative analysis

The whole sample population contained 41 wheat samples, of which
14 were varieties/variety candidates and 27 were breeding lines. AX
parameters such as WEAX, TOTAX, WE A/X and TOT A/X of white flour
and wholemeal fractions were studied. For the general evaluation and
for the investigation of genetic variability, results of the three harvest
years (2014–2016) were handled together (Table 1).

WEAX content in white flour ranged from 0.55 to 1.94% (Table 1A).
Both this range and the mean value (1.06%) were higher than pre-
viously reported data (0.35–1.40%). On the other hand, only 19.7% of
the studied samples exceeds the literature range. With respect to the
TOTAX content, the examined sample population covers a wider range
than those described in the literature (1.35–2.75%). TOTAX content
ranged between 1.03 and 3.90% in white flour of which 73.3% is in the
literature range (Finnie et al., 2006; Shewry et al., 2013; Vignola et al.,
2016). As the highest values of the AX content are 3–4 times higher
than the lowest ones, WEAX and WUAXs of the endosperm can be de-
fined as highly variable components. Wholemeal fractions contained
0.69–2.20%WEAX which means that more than half of the samples had
higher WEAX content than the literature data (0.33–0.99%). In case of
TOTAX (5.89–13.63%), these were in line with average literature va-
lues with only one sample higher than the range described in the lit-
erature (5.81–12.8%) (Dornez et al., 2008; Finnie et al., 2006; Li et al.,
2009; Vignola et al., 2016). In case of white flour, a 3–4-fold difference
was also observed for the top and the bottom WEAX contents, but the
variability of TOTAX in the whole seed was smaller. However, higher
average values and/or a wider range of values were measured in this
study for each parameter compared to previous researches works.

In order to eliminate the effects/phenomena arising from possible
genetic instabilities of breeding lines, the evaluations were carried out
for the whole sample population and separately for the varieties/
variety candidates and for the breeding lines as well (Table 1B, C).
Varieties/variety candidates showed less variation in all measured
parameters. The AX contents were generally within the literature range,
except for the WEAX content of the Yumai-34 variety, which had higher
than average values in all cases (Tremmel-Bede et al., 2017). Breeding
lines showed the widest ranges and extreme values could also be found
among them. This phenomenon proves the effectiveness of selection
during wheat breeding.

3.2. Genetic variability of the arabinoxylan content

In order to understand genetic variability, it is necessary to separate
individual genetic variants. Our sample population contained well
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known wheat varieties (Yumai-34, Ukrainka, Lupus, MV-Mambo) and
their breeding lines as well. Several breeding lines (16 Ukrainka/
Yumai-34, 12 Lupus/Yumai-34 and 3 Mambo/Yumai-34 lines) of parent
varieties were harvested and examined in this study. The AX para-
meters of the breeding lines are not just between the values of their
parents but in some cases they move on a much broader scale.

Among Ukrainka/Yumai flours (Fig. 1A and B), Ukrainka/Yumai-2
and -12 were outstanding with the highest WEAX and high TOTAX in
all the three years. In contrast, Ukrainka/Yumai-9 and -13 were in the
bottom tier of the measured ranges. Wholemeal fractions of the same
lines (Fig. 1C and D) showed different results. Ukrainka/Yumai-12 has a
high content of AX in the first two years, similarly to white flour, but in
2016 both parameters show significantly lower values. The Ukrainka/

Yumai-2 has also outstanding TOTAX result in the wholemeal, but the
WEAX content is moderate or low in all the three years. In the case of
Ukrainka/Yumai-9, WEAX was also low in case of the wholemeal, but
the TOTAX was high with the highest value in 2014 among Ukrainka/
Yumai lines. Ukrainka/Yumai-13 had a low content of WEAX and
WUAXs in the wholemeal.

Among the Lupus/Yumai lines, there were also outstanding ones for
AX content. Examining the white flour, Lupus/Yumai-2 contained a
large amount of WE- and WUAXs every year. The Lupus/Yumai-3 flour
fraction generally also had a high content of AX, but in 2015, the
WEAX, and in 2014, the TOTAX results were below average. The water-
extractable AX content of Lupus/Yumai-5 and -7 was the lowest in the
first two years, but in 2016 it was significantly higher. These lines were

Table 1
WEAX content (%), WEAX arabinose to xylose ratio, TOTAX content (%) and TOTAX arabinose to xylose ratio in white flour and wholemeal fractions in three
different harvest years (2014–2016). The contents are on a dry matter basis.

Sample population Harvest year Milling fraction WEAX (%) WE A/X (−) TOTAX (%) TOT A/X (−)

whole sample population A 2014 white flour 0.76–1.68 0.45–0.79 1.66–3.75 0.41–0.78
wholemeal 0.69–2.20 0.41–1.06 7.37–13.63 0.41–0.72

2015 white flour 0.55–1.29 0.60–1.20 1.03–3.90 0.24–1.41
wholemeal 0.72–1.27 0.60–0.90 6.30–10.52 0.13–1.52

2016 white flour 0.65–1.94 0.40–0.90 1.57–3.40 0.39–0.85
wholemeal 0.76–1.67 0.57–0.83 5.89–9.68 0.47–0.64

varieties/variety candidates B 2014 white flour 0.76–1.27 0.46–0.72 2.16–2.89 0.45–0.59
wholemeal 0.69–1.41 0.49–1.06 7.37–9.84 0.50–0.72

2015 white flour 0.55–1.15 0.60–0.91 1.41–2.45 0.45–1.02
wholemeal 0.72–1.23 0.64–0.90 6.30–8.65 0.41–0.94

2016 white flour 0.68–1.73 0.51–0.90 1.88–3.23 0.39–0.82
wholemeal 0.76–1.63 0.58–0.80 6.15–8.63 0.49–0.64

breeding lines C 2014 white flour 0.83–1.68 0.45–0.79 1.66–3.75 0.41–0.78
wholemeal 0.92–2.20 0.41–0.94 7.87–13.63 0.41–0.65

2015 white flour 0.66–1.29 0.60–1.30 1.03–3.90 0.24–1.41
wholemeal 0.78–1.27 0.60–0.86 6.61–10.52 0.13–1.52

2016 white flour 0.65–1.94 0.40–0.90 1.57–3.40 0.42–0.85
wholemeal 0.79–1.67 0.57–0.83 5.89–9.68 0.47–0.64

Fig. 1. Arabinoxylan parameters of breeding lines compared to their parents. White flour fractions of Ukrainka/Yumai breeding in 2015 (A and B) and wholemeal
fractions of Lupus/Yumai breeding in 2016 (C and D).
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moderate for TOTAX except in 2016 when Lupus/Yumai-5 had the
highest TOTAX content in the flour. Lupus/Yumai-2 wholemeal com-
position (Fig. 1C) was not as good as that of the white flour. Its TOTAX
content was exceptionally high, while the WEAX content was present
only in average quantities in the grain in all the three years. Lupus/
Yumai-3 had very high AX content in the whole grain, except in 2014
when the TOTAX content in the meal was the smallest in all the Lupus/
Yumai lines. Lupus/Yumai-7 wholemeal fraction had average WEAX
content in all three years, while Lupus/Yumai-5 was among the best
lines. TOTAX content level was also average except in the Lupus/
Yumai-7 line in 2014 when it had the highest TOTAX content.

In summary, no general observations can be made and no tenden-
cies can be set on the basis of a general evaluation of quantitative
parameters. Breeding lines could be selected with outstanding fibre
properties in both fractions which gives them a competitive edge over
their parents. On the other hand, these lines were different for each
parameter in every year. However, it can be said that breeding lines
with good AX parameters could be selected from each cross.

3.3. Effects of harvest years on the arabinoxylan content

The evaluation of genetic variability showed that the observed
phenomena and changes differ from year to year, so it is necessary to
evaluate the effect of the harvest years. The whole sample population
was planted for three consecutive years and the three years showed
significant differences in all studied parameters. Both the variability of
the results and the average values differed over the three years
(Table 1).

For the whole sample population (Table 1A), the most variable
property in 2015 was the TOTAX content in white flour and WEAX in
2016. The highest AX contents were measured in 2014. In the case of
wholemeal, the highest variability and highest quantitative parameters
were also found in 2014. The WEAX and TOTAX were usually lower in
2016 than in the previous two years. The different environmental ef-
fects mainly resulted from the weather of the different harvest years,
which had different effects on the composition of certain parts of the
wheat kernel.

The separate evaluation of varieties/variety candidates and
breeding lines showed a completely different picture (Table 1B, C).
White flour fractions of varieties/variety candidates had the greatest
variation in 2016. In contrast, WEAX content had the highest average in
2014, and highest TOTAX content in 2016. The greatest variations in
wholemeal fractions could also be found in 2016 but the highest
averages were in the other two years (in 2015 for WEAX and in 2014 for
TOTAX).

The variability of the breeding lines was very high in each year.
WEAX in the white flour fraction in 2016 and TOTAX in 2015 showed
the highest variability. The whole seed varied mostly in 2016 for WEAX
and TOTAX as well. The average values were the highest in 2014 in
both fractions.

It can be concluded that the highest variability of WEAX content
was observed in 2016, but the highest average values were found in
2014. For TOTAX, no clear tendencies could be detected. The observed
phenomena vary from year to year and can also be dependent on mil-
ling fractions and the examined parameters.

Different tendencies could be observed in every line for each fibre
parameter regardless of fraction and harvest year. Trends in the evo-
lution of the AX content were independent of the grouping of variables
(harvest years, cross, any AX parameter, etc.). The background of this
phenomenon could be the genetic instability and/or the effects of the
environmental factors. Thus, the selection of promising lines may re-
quire deeper and more extensive investigations.

3.4. Investigation of A/X ratio as the indicator of substitution

The nutritional and technological properties of AXs are strongly

influenced by the substitution of the xylose backbone with arabinose
residues. The A/X ratio as the indicator of substitution was thus studied
(Table 1) in relation to the WEAX and TOTAX content. The arabinose to
xylose ratio in WEAXs varied widely in both fractions (0.40–1.30 in
flours and 0.41 to 1.06 in wholemeal). The range of the results were
somewhat wider than the literature data (0.4–0.55 in flours and 0.5–0.7
in wholemeal), with about a quarter of the examined samples falling
outside the literature range. TOT A/X values changed in a wider range
in both white flour and wholemeal (0.24–1.41 and 0.13–1.52, respec-
tively), but more than 90% of the samples were in the literature range
(Shewry et al., 2013), with a few extremes.

Our aim was to determine the variability of AX and look for factors
influencing AX characteristics. Consistent breeding and analytical
methods were used in the experiment so these effects could be ex-
cluded. Different varieties/lines with diverse characteristics were ne-
cessary to examine data stability and to deduce sources of deviations.
Separate evaluation of varieties/variety candidates and breeding lines
showed that stable genetic background leads to smaller variability. All
of the extreme values were found among the breeding lines.
Furthermore, A/X ratios higher than literature values were found
among the varieties/variety candidates.

The evaluation of genetic variability confirmed again that the AX
parameters of the breeding lines move on a broader scale than their
parents (Fig. 1B and D). Ukrainka/Yumai-2 and -12 which had out-
standing AX properties among Ukrainka/Yumai lines also had moderate
or low substitution rates in both WEAX and TOTAX in both milling
fractions. At the same time, Ukrainka/Yumai-9 and -12 with low AX
contents had moderate or high arabinose to xylose ratios.

Significant effects of the harvest years were also showed in the 3-
year experiment. The highest variability and the highest average values
with respect to the degree of substitution was found in 2015 for flour
while the properties of the whole meal varied mostly in 2014. It means
that the different tissues react differently to environmental variability.
The WE A/X values of the varieties/variety candidates however, were
the highest in 2016 and 2014 respectively in both white flour and meal,
while the TOT A/X was the highest in 2015 similarly to the total sample
population. Both parameters of the breeding lines changed in both
fractions to the same extent as in case of the whole sample population
(Table 1).

Possible causes of high A/X ratios can be the breeding of varieties
with a high ratio, the variability of the breeding lines and the metho-
dology for calculating the ratio. Calculation of A/X ratio from AX
content is approximate because of the presence of arabinogalactan
peptides and proportion of different tissues in the milling fractions.
During this study, the sample pre-treatment (milling) process was the
same, so statistically the milling fractions are similar and the results are
comparable. On the other hand, it is obvious that the variability of the
A/X ratios was similar to that of the AX content. No clear trends could
be observed either in terms of the studied parameters, the genetic
factors or the harvest years.

3.5. Complex statistical evaluation of genetic and environmental factors
(GxE)

This research work is a model study aimed to analyse whether the
AX properties could be altered by breeding, whether the parameters
could be changed and if so, how and to what extent. Another goal is to
reveal if there is any stability in the fibre properties of the lines. After
the descriptive assessment, statistical processing can help us to draw
further conclusions. The factorial ANOVA provides an opportunity for
joint assessment of genetic and environmental factors. Examining the
white flour fraction of the whole sample population (Fig. 2) it could be
stated that the variability of the results was greatly influenced by the
harvest year. The environmental factor had greater effects than the
genetic factor. In addition, the interaction of the two factors also sig-
nificantly influences the measured results. Since the standard deviation
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of the measured results is small, the statistical analysis means the
variability of the results is small. This might be the reason that the
effect of the genotype (G) was minimal on A/X. At the same time, the
variability resulted by the interactions of the two factors (GxE) was very
high. The variability of the WEAX parameters (Fig. 2 A, B) was sig-
nificantly influenced by the genotype, but also influenced by the en-
vironment to a similar degree. Genotype determined 21% of the total
cumulative variance while the year (E) was responsible for 37%. The
effect of the GxE was similar to the effect of the E. TOTAX content and
TOT A/X results (Fig. 2 C, D) are not influenced by the genotype, only
by the environmental factors and GxE. Wholemeal fractions showed
similar results (data not shown), with the same extent of the factor
effects. The only difference could be observed in TOTAX parameters
where the genotype had measurable effect on the TOTAX content and
the A/X ratio (18% and 5%, respectively).

Since the genetic stability of the lines is not yet assured, the results
should be evaluated separately. Examination of varieties and variety
candidates with a stable genetic background (Fig. 3) showed that WEAX
and WE A/X were determined by the genetic factor more than by the
harvest year which is in agreement with the literature data (Dornez
et al., 2008; Finnie et al., 2006). Genotype determined 24% and 19% of
the total cumulative variance for WEAX and WE A/X, respectively. The

effect of harvest year (E) was significant and determined 26% and 31%
of the total cumulative variance for the two above mentioned para-
meters. The TOTAX parameters were found to be affected by the har-
vest year only and the interaction between the two factors. In case of
wholemeal fractions (data not shown), WEAX and WE A/X were highly
affected by genotype (46% and 27%, respectively). Harvest year de-
termined 22% and 19% of the total variance and the effect of the GxE
was similar to the effect of the year. Genotype did not have an effect on
the TOTAX content. Harvest year determined 45% of the total cumu-
lative variance while the interaction (GxE) determined the 37%. TOT
A/X was affected only by interactions of the two factors (59%).

Study of the breeding lines (Fig. 4) showed that the genotype has
more significant effect on the TOTAX, TOT A/X and WE A/X than in
case of the variety group evaluation (Fig. 3). Genotype determined
17%, 28% and 15% respectively of the total cumulative variance of the
three properties in white flours. The effect of the environment was still
higher than the effect of the genotype determining 40%, 24%, 40% and
36% of the total cumulative variance (for WEAX, WE A/X, TOTAX, TOT
A/X, respectively). The GxE interaction still have a very significant and
determinant effect on all the studied properties. In case of wholemeal
fractions (data not shown), the effect of the studied factors was similar
than in the whole sample population.

Fig. 2. The contribution of two factors (genetic factor and harvest year) and their interactions to the standard deviation of WEAX (A), WE A/X (B), TOTAX (C) and
TOT A/X (D) results in the white flour fraction of the whole sample population.

Fig. 3. The contribution of two factors (genetic factor and harvest year) and their interactions to the standard deviation of WEAX (A), WE A/X (B), TOTAX (C) and
TOT A/X (D) results in the white flour fraction of varieties/variety candidates.
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3.6. Relationships between arabinoxylan parameters

Some tendencies could be observed in the impact of genetics and
harvest years on the AX properties. To statistically verify these re-
lationships, correlation coefficients were calculated (Table 2). Each AX
parameter of both white flour and wholemeal fractions of the 3 years
were included in the study.

The strongest correlation was found between the WEAX content of
white flour and wholemeal, the correlation factor was 0.8130. So there
is a relationship between the water-extractable arabinoxylan content of
the endosperm and the outer layers. The correlation was positive which
means that the WEAX content changes in the different tissues pro-
portionally. The endosperm and the whole seed contain similar amount
of WEAX, so the close relationship was ganticipated. There was also a
moderate positive relationship between the TOTAX content of white
flour and wholemeal (0.3876). The relationship between the quality
parameters of the two fractions was less clear. The substitution of the
WEAXs showed a moderate positive correlation (0.3897), while there
was no relation between the A/X values of the TOTAX content of white
flour and wholemeal. The substitution of the xylose backbone with
arabinose residues was therefore almost independent of each other in
the various parts of the seed.

Significant, positive relationship was identified between the WEAX
and TOTAX contents of white flour (0.5759) while a moderate corre-
lation was found in the wholemeal (0.3798). These results were con-
sistent with previous research findings (Li et al., 2009; Shewry et al.,
2010). It follows that the development of water-extractable and water-
unextractable arabinoxylans is not independent of each other within
each tissue. The relationship is much clearer in the endosperm

containing white flour, where the amount of WEAX and WUAX is much
closer There was no such clear trend found for the degree of substitu-
tion. WE A/X values were in a moderately positive relation to TOT A/X
values in white flour (0.3802), but there was no such connection in the
wholemeal. This means that the A/X ratio of the WEAX and WUAXs in
the outer layers were independent of each other.

Negative correlation was found between the WEAXs and the WE A/
X values (−0.3799 in white flour and −0.3547 in wholemeal). It
means that the increasing AX content leads to decreasing A/X ratio. No
observable relationships were found in terms of TOTAX content.

Separate evaluation of the varieties/variety candidates and
breeding lines gave similar results. There were no differences in the
strengths of relationships with a few exceptions. The relationship be-
tween TOTAX and WEAX content, the TOTAX content of the fractions
and the A/X ratios of the white flour found to be small during the ex-
amination of the varieties/variety candidates.

The background of the experienced phenomena is not clear at the
moment, further research works will be necessary to explain these
connections.

4. Conclusion

The basic question of this research was to determine whether the AX
composition and content could be altered by breeding. According to the
results breeding can lead to the development of lines with more diverse
AX properties than the parents as the variability of AX properties were
significantly higher in breeding lines than in the parental varieties.
However, these parameters and their changes were strongly dependent
on both genetic and environmental factors. TOTAX (and thus WUAX)

Fig. 4. The contribution of two factors (genetic factor and harvest year) and their interactions to the standard deviation of WEAX (A), WE A/X (B), TOTAX (C) and
TOT A/X (D) results in the white flour fraction of breeding lines.

Table 2
Correlation coefficients (R values) among arabinoxylan parameters in the whole sample population. * means significant correlations (p < 0.05).

WEAX
wholemeal

WE A/X
wholemeal

TOTAX
wholemeal

TOT A/X
wholemeal

WEAX white
flour

WE A/X white
flour

TOTAX white
flour

TOT A/X white
flour

WEAX wholemeal 1
WE A/X wholemeal −0.3547* 1
TOTAX wholemeal 0.3798* −0.2970* 1
TOT A/X wholemeal −0.0886 0.1751* −0.0813 1
WEAX white flour 0.8130* −0.3265* 0.3692* −0.0168 1
WE A/X white flour −0.1793* 0.3897* −0.1265* 0.0402 −0.3799* 1
TOTAX white flour 0.5063* −0.1861* 0.3876* −0.0993 0.5759* −0.1262* 1
TOT A/X white flour −0.1607 0.2900* −0.1685* −0.0083 −0.1398* 0.3802* 0.1359* 1
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parameters were affected mainly by the environmental conditions while
the amount of WEAX and the A/X ratio were almost equally dependent
on the genetic and environmental factors. In spite of the lack of clear
tendencies - the identification of which due to the complexity of the
system and the many variables (parameters) is obviously not easy,
promising lines can be identified. The stability of the AX parameters
should be further investigated and calculation of A/X ratio should be
improved. Furthermore, is should be studied how does AX changes
affect the synthesis of other macromolecules and how it affects the
technological properties. By clarifying these questions together, it is
possible to find out to what extent and how much the targeted breeding
can be applied. Therefore, our results can be informative for breeders
and cereal researchers – independently that the results are unequivocal
or raise new questions.
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