VZTAH MEZI SKLADBOU BÍLKOVIN A REOLOGICKÝMI PARAMETRY
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Relations between protein composition and rheological parameters of winter wheat from
conditions of organic and conventional farming
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Summary: The quality of gluten for specific final utilization depends on optimal combination of storage proteins –
gliadins and glutenins. Technological quality and protein composition of the wheat grain are influenced significantly by
the system of growing. A selected set of winter wheat varieties from different groups of quality (E, A, B, C), from
organic and conventional farming was evaluated in relation to rheological parameters and protein composition of grain.
Wheat from organic farming was characterized, in compare with wheat growed conventionally, by worse values of
baking quality parameters, but better values of nutritional quality, given by higher content of albumins and globulins
and lesser content of HMW glutenins in grain.
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Souhrn: Kvalita lepku pro specifické finální užití je ur ena zejména optimální kombinací zásobních glutenových
protein – gliadin a glutenin . Technologická kvalita a skladba bílkovin zrna pšenice je významn ovlivn na
zp sobem p stování. Cílem práce bylo vyhodnotit vtahy mezi reologickými charakteristikami a skladbou bílkovin
u vybraného souboru pšenice ozimé z r zných skupin jakosti (E, A, B, C) z ekologického a konven ního zp sobu
p stování. Ekologicky vyp stovaná pšenice, v porovnání s konven ní, byla charakterizována horšími hodnotami
peka ských parametr , ale lepší kvalitou z nutri ního hlediska, což je dáno vyšším obsahem albumin a globulin a
nižším zastoupením HMW glutenin v zrnu.
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Úvod
Kritéria pro posuzování technologické jakosti
zrna odr d pšenice jsou p edm tem mnoha studií,
v zásad
však rozhodují o jakosti zrna znaky
vypovídající o obsahu a viskoelastických vlastnostech
lepkových bílkovin. K tomu p istupuje posuzování
hmotnosti a tvrdosti zrna, vaznosti a výt žnosti mouky,
obsahu minerálních látek a viskozity (aktivity
hydrolytických enzym ) (Šíp et al., 2000).
Schopnost pšeni né mouky tvo it viskoelastické
vlastnosti t sta závisí na povaze pšeni ných protein .
Když je mouka smíchána s ur itým množstvím vody,
proteiny hydratují, vstupují do interakcí s ur itými

karbohydráty a lipidy a tvo í lepek. Kvalita lepku pro
specifické finální užití závisí na kombinaci mnoha
fyzikálních a chemických vlastností proteinového
komplexu a je ur ena zejména optimální kombinací
zásobních glutenových protein – gliadin a glutenin .
Každý z nich p ispívá unikátním zp sobem reologii –
viskozita je ovliv ována gliadiny (rozpustnými
v alkoholech) a elasticita gluteniny (rozpustnými ve
slabých roztocích hydroxid a kyselin) (Bushuk, Bekes,
2002). Ur ující pro sílu lepku jsou zejména
vysokomolekulární (HMW) gluteninové podjednotky
(Liu, Rathjen, 1996).

Materiál a metody
V pr b hu dvou let (2004, 2005) byly hodnoceny
vzájemné vztahy mezi skladbou bílkovin zrna a
reologickými parametry u souboru odr d ozimé pšenice
z r zných skupin jakosti (E, A, B, C) vyp stovaných
konven ním zp sobem p stování na šlechtitelské stanici
Stupice a ekologickým zp sobem p stování na pokusné
stanici Katedry rostlinné výroby FAPPZ ZU v Praze –
Uh ín vsi. Pokusné plochy šlechtitelské stanice Stupice
i pokusné stanice Uh ín ves leží v tém
shodných
p dn -klimatických podmínkách (cca 2 km) v epa ské
oblasti. Pokusy byly zakládány podle zásad platných pro
vedení Státních odr dových pokus v R. Na pokusné
stanici KRV FAPPZ ZU v Praze – Uh ín vsi, byly

pokusy vedeny v rámci Státních odr dových pokus
ÚKZÚZ ekologickým zp sobem p stování, podle zásad
IFOAM a Metodického pokynu pro ekologické
zem d lství Mze R. Hodnocení vzork probíhalo
v laborato i hodnocení jakosti obilovin Katedry rostlinné
výroby. U vzork zrna byl stanoven obsah N-látek SN
ISO 1871, Zelenyho sedimenta ní test ( SN ISO 5529),
reologické vlastnosti na farinografu ( SN ISO 5530-1) a
peka ský pokus (metodika VÚ MPP Praha). Výsledky
byly statisticky vyhodnoceny korela ní analýzou
v programu Statgraphics 5.1, s vyjád ením statistické
pr kaznosti korela ních koeficient
na hladin
významnosti α = 0,05.
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Výsledky
Tabulka 1: Korela ní analýza vybraných jakostních znak pšenice z ekologického a konven ního zp sobu
p stování – sklize 2004, 2005
Correlation analysis of selected quality parameters of wheat from organic and conventional farming – harvest 2004,
2005
Znak
HMW
Glut.
LMW Glut.
+Gliad.
Albuminy +
Globuliny
Obsah Nlátek
Zeleny test
Far.inograf.
vaznost
Farinograf.
vývin t sta
Stabilita
t sta
Pokles
konzistence
Objem
pe iva

HMW
Glut.

LMW
Glut.
+Gliad.

Alb.+
Glob.

Obsah
N-látek

Zeleny
test

Far.inograf.
vaznost

Farinograf.
vývin

Stabilita
t sta

Pokles
konzistence

Objem
pe iva

1
-0,36
-0,68*
-0,78*
-0,23
0,64*
0,29
0,65*
0,44
0,27
0,27
0,54*
0,24
0,50*
0,62*
-0,44*
-0,57*
0,53*
0,60*

1
-0,62*
-0,60*
0,29
0,25
0,36
-0,10
0,05
0,27
0,20
0,37
0,29
-0,25
-0,22
0,37
-0,11
-0,23

1
-0,66*
-0,52*
-0,76*
-0,39
-0,26
-0,63*
-0,58*
-0,68*
-0,59*
-0,38
0,46*
0,29
-0,41
-0,38

1
0,73*
0,18
0,15
0,07
0,67*
0,24
0,71*
0,34
-0,58
0,19
0,42*
-0,15

1
0,20
0,34
0,48*
0,41
0,73*
0,47
-0,49
-0,37
0,43
0,55*

1
-0,08
0,41
0,14
-0,06
0,11
0,31
0,17
0,13

1
0,73*
0,70*
-0,77*
-0,44
0,40
0,38

1
-0,67*
-0,72*
0,47
0,52*

1
-0,19
-0,73*

1

* Statisticky pr kazné korelace, 1. íslo = ekologický, 2. íslo = konven ní zp sob p stování
Rozdíly ve skladb zásobních bílkovin zrna
pšenice se odráží i v úrovni hodnocených parametr
technologické jakosti a ve vzájemných vztazích mezi
nimi.
Byly zjišt ny záporné korelace mezi HMW
gluteniny a LMW gluteniny + gliadiny; v p ípad
konven ního zp sobu p stování byla korelace statisticky
pr kazná a pom rn t sná, u ekologického zp sobu
p stování byl vztah statisticky nepr kazný. Záporné
korelace byly zjišt ny i mezi albuminy + globuliny a
HMW gluteniny; v tomto p ípad byla statisticky
pr kazná,
pom rn
t sná
korelace
zjišt na
u ekologického zp sobu p stování, zatímco u
konven ního zp sobu p stování byla korelace statisticky
nepr kazná. Op t záporné, tentokrát u obou zp sob
p stování
statisticky
pr kazné
korelace
byly
zaznamenány mezi albuminy+ globuliny a LMW
gluteniny + gliadiny.
Kladné, statisticky pr kazné korelace byly
zjišt ny i mezi obsahem N-látek a zastoupením LMW
glutenin +gliadin a HMW glutenin . Naopak záporný,
statisticky pr kazný vztah byl zjišt n mezi obsahem
N-látek a zastoupením albumin + globulin . Tyto
výsledky jsou v souladu se záv ry Michalíka (1992),
podle kterého se zvyšujícím se obsahem N-látek a lepku
v zrnu pšenice dochází i k navyšování podílu gliadin a
glutenin a snižování podílu albumin a globulin .
Z hodnocení vzájemných vztah mezi skladbou
bílkovin a Zelenyho testem vyplynuly u obou zp sob
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p stování statisticky pr kazné, kladné korelace mezi
Zelenyho testem a zastoupením HMW glutenin ,
rozhodujících o síle a elasticit lepku. To nazna uje,
v souladu se záv ry Hanišové, Hor i ky (2002), že
sedimenta ní test podle Zelenyho je ukazatel, který má
skute n
velmi dobrou vypovídací schopnost
o viskoelastických vlastnostech lepkových bílkovin a
o technologické kvalit
pšenice. Kladné, avšak
statisticky nepr kazné korelace byly u obou zp sob
p stování zaznamenány mezi Zelenyho testem a
zastoupením LMW glutenin +gliadin . Naproti tomu,
korelace mezi Zelenyho testem a zastoupením
albumin +globulin byly statisticky pr kazné a záporné.
Ve farinografickém hodnocení se lépe osv d ila
konven n
vyp stovaná pšenice, která dosáhla
ve srovnání s pšenicí ekologickou vyšší vaznosti, delší
doby stability t sta a nižšího poklesu konzistence; v tší
rozdíly ve prosp ch konven n vyp stované pšenice
byly p itom zaznamenány ve skliz ovém roce 2004.
Lepší reologické charakteristiky konven n vyp stované
pšenice uvádí i Capouchová (2003).
Byly zjišt ny kladné, statisticky pr kazné
i nepr kazné korelace mezi zastoupením hlavních frakcí
lepkových bílkovin (HMW glutenin
i LMW
glutenin +gliadin ) a vazností, dobou vývinu i stability
t sta a naopak statisticky pr kazné, záporné korelace
mezi t mito farinografickými charakteristikami a
zastoupením albumin +globulin . V p ípad poklesu
konzistence pak m ly výsledky opa ný charakter. Tyto
poznatky op t potvrzují názory Bushuka, Bekese (2002)
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o rozhodující roli glutenin a gliadin pro formování
viskoelastických vlastností t sta, zatímco vliv albumin
a globulin na kvalitu t sta je spíše negativní.
Rovn ž jsme zaznamenali kladné, v tšinou
statisticky pr kazné korelace mezi dobou stability a
dobou vývinu t sta a obsahem N-látek a Zelenyho
testem. Mezi poklesem konzistence a ostatními
hodnocenými parametry technologické jakosti pak
p evažovaly korelace záporné. Záporné, statisticky
pr kazné korelace mezi poklesem konzistence a
ostatními reologickými ukazateli uvádí i Hubík (1995).
Peka ský pokus je kone ným p ímým ukazatelem
peka ské jakosti pšenice. Podle Hanišové, Hor i ky
(2002) m rný objem pe iva zpravidla významn koreluje

se
sedimenta ním
testem,
reologickými
charakteristikami a bodovou hodnotou gluteninového
spektra. Statisticky pr kazné, kladné korelace mezi
m rným objemem pe iva a zastoupením HMW
glutenin jsme z našich výsledk zaznamenali i my, a to
u konven ního i ekologického zp sobu p stování.
Naproti tomu, vztah mezi m rným objemem pe iva a
zastoupením
LMW
glutenin +gliadin
a
albumin +globulin byl záporný. Kladné, ve v tšin
p ípad statisticky pr kazné korelace jsme zjistili mezi
m rným objemem pe iva a obsahem N-látek, vazností,
dobou vývinu a dobou stability t sta. Mezi m rným
objemem pe iva a poklesem konzistence byla korelace
záporná.

Záv r
Odr dy pšenice s vyšším zastoupením HMW
glutenin
dosahovaly vyšších hodnot Zelenyho
sedimenta ní testu, farinograficky stanovené vaznosti
vody, delší doby vývinu t sta, delší doby stability t sta a
nižšího poklesu konzistence t sta. Dále byly
zaznamenány kladné korelace mezi m rným objemem
pe iva a množstvím HMW glutenin u konven ního i
ekologického zp sobu p stování. Tyto odr dy jsou tedy
z technologického hlediska vhodn jší pro pekárenské
využití, pro výrobu výrobk z kynutých t st.
Vztah mezi m rným objemem pe iva
množstvím LMW glutenin + gliadin a albumin

a
+

globulin byl záporný. Byly zjišt ny i statisticky
pr kazné, záporné korelace mezi zastoupením albumin
+ globulin a Zelenyho testem u obou zp sob p stování
a statisticky pr kazné, záporné korelace mezi množstvím
albumin
+
globulin
a
farinografickými
charakteristikami; v p ípad poklesu konzistence pak
m ly výsledky opa ný charakter. Odr dy s nižším
zastoupením HMW glutenin
a naopak vyšším
zastoupením albumin a globulin i LMW glutenin +
gliadin by byly díky horším hodnotám farinografických
parametr vhodné pro pe ivárenské využití.
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