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ABSTRAKT 

V tejto bakalárskej práci bol sledovaný vplyv skorého a neskorého sucha na obsah a zloženie 

proteínov pšeničného zrna u dvoch odrôd pšenice ozimnej. Použité odrody boli Avenue 

a Tobak. Časť pšenice bola pestovaná za podmienok skorého sucha (obdobie kvitnutia), časť 

za podmienok neskorého sucha (doba plnenia zŕn) a časť bola prirodzene zavlažovaná. Polovica 

vzoriek bola hnojená dusíkatým hnojivom (200 kg N/ha), druhá polovica zostala bez hnojenia 

(0 kg N/ha). Zo vzoriek múky bol stanovený obsah mokrého lepku, hrubej bielkoviny, gliadínov 

a glutenínov. Výsledky boli vyhodnotené pomocou analýzy rozptylu. Odolnosť voči suchu 

závisí na odrode. Odroda Tobak je tolerantnejšia ku klimatickým podmienkam, avšak pomer 

gliadínov a glutenínov sa vplyvom sucha menil výraznejšie ako u odrody Avenue. Neskoré 

sucho zvýšilo obsah mokrého lepku u oboch odrôd, rovnako aj u hnojeného a nehnojeného 

variantu. Naopak, skoré sucho nemalo výrazný vplyv na obsah mokrého lepku. Skoré sucho 

znížilo obsah gliadínov, s výnimkou nehnojeného variantu odrody Avenue. Naopak, obsah 

glutenínov sa u oboch odrôd významne zvýšil vplyvom skorého sucha. Neskoré sucho zvýšilo 

obsah glutenínov len u nehnojeného variantu oboch odrôd. Za podmienok skorého sucha viedlo 

zvýšenie obsahu glutenínov k významnému poklesu gliadínov, a to najmä u hnojeného 

variantu. Rovnako, neskoré sucho spôsobilo pokles pomeru gliadínov ku glutenínom, 

s výnimkou hnojeného variantu odrody Tobak. Obsah hrubej bielkoviny sa zvýšil vplyvom 

neskorého sucha, s výnimkou nehnojeného variantu odrody Tobak. Skoré sucho spôsobilo 

naopak zníženie obsahu hrubej bielkoviny, a to najmä u nehnojeného variantu.  

ABSTRACT 

In this bachelor thesis, the influence of early and late drought on grain protein content and 

composition in an early and late variety of winter wheat was studied. The varieties used were 

Avenue and Tobacco.One part of the plants was cultured under the conditions of early drought 

(bloom season), another part was grown under the conditions of late drought (grain filling 

season), the last part was grown under the conditions of natural irrigation. Half of the plants 

were fertilized using nitrogen fertilizer (200 kg N/ha), the second half of plants were without 

nitrogen fertilizer (0 kg N/ha). Wet gluten, crude protein content, gliadin and glutenin content 

were determined from flour samples. Results were evaluated by analysis of variance. Drought 

resistance depends on the genotype. Tobak genotype is more tolerant to climatic conditions, but 

the drought had a more significant effect on gliadin and glutenin ratio than on the Avenue 

genotype. Late drought increased wet gluten content in both genotypes and both types of 

fertilization. On the other hand, the early drought did not affect wet gluten content. Early 

drought decreased gliadin content, with the exception of Avenue genotype without fertilization. 

Early drought also increased glutenin content. Late drought increased glutenin content only in 

the unfertilized variant. Early drought increased glutenin content which leads to decreased 

gliadin content, especially for nitrogen fertilization. Late drought caused a decrease of gliadin 

and glutenin ratio, except for Tobak genotype with fertilization. Late drought increased crude 

protein content, except for Tobak genotype without fertilization. Early drought decreased crude 

protein content, especially for the unfertilized variant.  
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1 ÚVOD 

V súčasnosti sa klimatické podmienky výrazne menia. Dochádza k extrémnym výkyvom 

počasia, ako sú vysoké teploty, časté zrážky, povodne, ale aj dlhotrvajúce a intenzívne sucho. 

Už aj malé zmeny klímy vedú k významnému zníženiu úrody poľnohospodárskych plodín. 

Rastliny sú vystavené stresovým podmienkam, ktoré priamo ovplyvňujú ich metabolizmus. 

Stres spôsobuje zníženie počtu a veľkosti jednotlivých zŕn. Za posledné roky sú zmeny klímy 

viditeľnejšie a musí im čeliť čoraz väčšie množstvo poľnohospodárskych oblastí. Zvýšený 

dopyt po oblininách na strane jednej a zvýšenie intenzity sucha na strane druhej sú významným 

rizikom, čo sa týka potravinovej nestability pre ľudskú populáciu. Preto je potrebné venovať 

pozornosť týmto zmenám a sledovať ich vplyv na poľnohospodárske plodiny. 

Jednou z najvyužívanejších obilnín na svete je pšenica. Je najčastejšie a zároveň aj najdlhšie 

pestovanou plodinou. Pšenica tvorí pätinu denného príjmu energie ľudskej populácie. Využíva 

sa na výrobu chleba, pečiva, ale aj cestovín. Rovnako môže slúžiť aj na krmné alebo technické 

účely. Výnosy pšenice sa pohybujú okolo 600 miliónov ton ročne. Kvalita pšenice závisí na 

klimatických faktoroch, ovplyvňuje vlastnosti múky a následných pekárenských výrobkov. 

Vplyvom stresu z meniacej sa klímy sa mení zloženie zrna, čo má za následok zmeny v reológií 

cesta. Kvalita pšeničného zrna je daná najmä obsahom a zložením pšeničných proteínov. 

Najvýznamnejšou bielkovinou je lepok, ktorý je tvorený gliadínmi a glutenínmi. Pomer týchto 

proteínov udáva viskoelastické vlastnosti cesta. Gliadíny sú monomérne proteíny, ktoré sú 

zodpovedné za viskozitu cesta. Gluteníny sú polymérne proteíny a zodpovedajú za elasticitu 

a pevnosť cesta. Zmes týchto bielkovín zabezpečuje kvalitu konečných výrobkov.  

Cieľom tejto práce bolo sledovať vplyv skorého a neskorého sucha na obsah a zloženie 

lepkových proteínov u skorej odrody pšenice Avenue a neskorej odrody Tobak.    
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Pšenica  

Pšenica je najdôležitejšou obilninou zaisťujúcou výživu ľudskej populácie. Je zároveň aj tou 

najrozšírenejšou surovinou pre pekárenske použitie. Rovnako sa využíva aj pre kŕmne účely 

a priemyslové spracovanie. Vznikla dlhodobým vývojom a šľachtením z prapôvodných foriem 

pšenice, kedy ju staroveké národy začali pestovať asi v 7 tisícročí p.n.l. Významnou udalosťou 

v oblasti poľnohospodárstva v 20. storočí bola tzv. Zelená revolúcia.  Jej podnetom bol výrazný 

nárast ľudskej populácie po 2. svetovej vojne. Jej cieľom bolo zvýšiť produkciu základných 

potravín, a tak zabrániť hladu a podvýžive. Boli vyšľachtené nové odrody, ktoré mali 

maximálny výnos zrna pri minimálnych investíciach do vegetatívnych častí rastliny. Súčasne 

sa začali vo veľkej miere používať umelé hnojivá a pesticídy. Tieto opatrenia priniesli výrazný 

nárast výnosov a do  značnej miery vyriešili nedostatok potravín v rozvojovom svete. V dnešnej 

dobe je prakticky celá svetová produkcia tvorená vyšľachtenými vysoko plodiacimi odrodami 

[1][2].  

Výživová hodnota pšenice je daná zložením zrna. Pšeničné zrno sa skladá zo škrobnatého 

endospermu, zárodku a obalových vrstiev. Hmotnostný podiel týchto častí je rôzny 

u jednotlivých obilnín. Dané zložky majú rôzne mechanické, chemické a štruktúrne vlastnosti 

a významné funkcie. Najvrchnejšie vrstvy, nazývané oplodie, majú za úlohu chrániť zrno pred 

mechanickým poškodením, vysychaním a pred škodlivými látkami. Sú tvorené najmä 

celulózou. Podpovrchové vrstvy, nazývané osemenie, nesú farbivá a určujú tak vonkajší vzhľad 

zrna. Sú tvorené čiastočne rozpustnými polysacharidmi, ktoré viažu vodu a bobtnajú. Medzi 

obalovými vrstvami a endospermom je jednoduchá vrstva veľkých hrubostenných buniek, 

ktorá sa nazýva aleuronová vrstva, ako je vidieť na obrázku 1. Osahuje vysoký podiel bielkovín, 

až okolo 30 %. Bunky tejto vrstvy majú najvyšší obsah minerálnych látok a množstvo 

vitamínov [3]. 

Endosperm je technologicky najvýznamnejší a tvorí najvyšší podiel zrna. Je tvorený 

hranolovitými bunkami a obsahuje hlavne škrob a bielkoviny. Tvorí vnútorný obsah zrna a 

zabezpečuje výživu zárodku. Pri spracovaní tvorí podstatnú zložku finálného výrobku, ktorým 

je múka. Klíčok tvorí najmenšiu časť. Obsahuje množstvo živín, pretože slúži ako zárodok pre 

nové rastliny. Odstraňuje sa pred spracovaním, kvôli vysokému obsahu tuku, ktorý znižuje 

stabilitu. Podlieha oxidačným a enzýmovým zmenám a spôsobil by zhoršenie kvality výrobku . 

Využíva sa na krmné účely [3]. 
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Obrázok 1: Zloženie obilného zrna [3] 

2.2 Chemické zloženie zrna 

Chemické zloženie zrna závisí na vnútorných, ale aj vonkajších podmienkach. Obsahuje najmä 

sacharidy, bielkoviny, vodu, lipidy, minerálne látky, vitamíny a farbivá.  

Najvýznamnejšie sacharidy v pšenici sú polysacharidy a to konkrétne škrob. Je obsiahnutý 

v zrne v bunkách endospermu. Škrob sa vyskytuje vo forme škrobových zŕn, ktoré majú rôzny 

tvar a veľkosť. 25 % celkového obsahu škrobu tvorí amylóza a 75 % tvorí amylopektín [3]. Ich 

základnou stavebnou jednotkou je glukóza. Škrob má schopnosť bobtnania, ktorej miera sa 

zvyšuje s narastajúcou teplotou. Po dosiahnutí určitej teploty, približne okolo 50–70 %, 

dochádza k mazovateniu škrobu. Tieto schopnosti škrobu sú kľúčové pri tvorbe a zrení cesta. 

Po vychladnutí pečiva dochádza k retrogradácií škrobu, ktorej následkom je starnutie pečiva. 

Celulóza je obsiahnutá v obalových vrstvách a má priaznivé účinky na fyziológiu trávenia. 

V obalových vrstvách a v klíčku sa vyskytujú vitamíny a to najmä vitamíny B. V klíčku je 

hlavne vitamín E, ktorý má antioxidačný účinok. Obilniny sú pomerne chudobné na minerálne 

látky. Vyskytujú sa v aleuronovej vrstve, podobne ako vitamíny [4]. Najvýznamnejšou zložkou 

pšeničného zrna sú bielkoviny, ktoré sú zdrojom energie v priebehu skladovania a klíčenia zrna. 
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Určujú technologickú, nutričnú, krmnú a biologickú hodnotu výrobku. Zrelé zrná obsahujú 

približne 11,5 % bielkovín v sušine [5]. Tzv. Osbornovo delenie bielkovín [6] rozlišuje 

4 skupiny proteínov podľa rozpustnosti, a to albumíny, globulíny, prolamíny (u pšenice 

nazývané gliadíny) a glutelíny (u pšenice nazývané gluteníny). Albumíny sú rozpustné vo vode, 

globulíny v roztokoch solí, gliadíny v 70% alkohole a gluteníny sú rozpustné v zriedených 

roztokoch kyselín a zásad. Bielkoviny v zrne je možné deliť na zásobné, štruktúrne 

a metabolické. Zásobné bielkoviny obsiahnuté v pšeničnom zrne sú gliadíny a gluteníny, 

vyskytujúce sa v endosperme v pomere 2:3 [7]. Medzi štruktúrne a metabolické proteíny patria 

albumíny a globulíny.  

2.3 Lepok 

Ako lepok sa označuje zložitá zmes zásobných proteínov (glutenínov a gliadínov) v zrne 

obilnín. Lepok spôsobuje chorobu pre značnú menšinu ľudí, ktorí konzumujú potraviny získané 

z pšenice, ale aj raže, jačmeňa a ovsa. Celiakia je nevyliečiteľné ochorenie so silnými 

genetickými faktormi, ktoré vo väčšine prípadov začína v detstve a je spôsobené zásobnými 

proteínmi pšenice, raže, ovsa a jačmeňa. Celiakia je spôsobená bunkovou imunitnou 

odpoveďou na lepkové peptidy. Je spojená s produkciou protilátok proti ľudským proteínom, 

ako je tkanivová transglutamináza, ktorá mizne s vylúčením lepku. Tenké črevo je primárnym, 

ale nie jediným cieľom poškodenia [8].  

Lepok je zložitý trojrozmerný útvar a jeho reťazce sú pospájané najmä disulfidickými 

mostíkmi, ale významné sú aj methylenové mostíky [3].Lepkové proteíny tvoria asi 80 % 

bielkovín z celkového obsahu v endosperme. Okrem toho sú v osemení, aleuronovej vrstve 

a klíčku albumíny a globulíny. Predstavujú 20–25 % z celkových proteínov v zrne [9]. Lepkové 

proteíny sa delia zhruba na rovnaké frakcie podľa ich rozpustnosti v roztokoch alkoholu a vody: 

rozpustné gliadíny a nerozpustné gluteníny. Hlavná časť gliadínovej frakcie pozostáva 

z monomérnych proteínov s molekulovou hmotnosťou v rozsahu od 30 do 55 kDa. Disulfidické 

väzby sú buď neprítomné alebo sú prítomné vo vnútri reťazového zosieťovania. Menšia časť 

obsahuje oligomérne proteíny spojené medzireťazcovými disulfidickými väzbami [8].  

Glutenínová frakcia obsahuje alkoholové nerozpustné polymérne proteíny rôznej veľkosti 

s molekulovou hmotnosťou v rozmedzí od 500 do 10 000 kDa. Tvoria ich hlavne 

nízkomolekulárnea vysokomolekulárne podjednotky spojené medzireťazcovými 

disulfidickými väzbami. Frakcie gliadínu aj glutenínu sú dôležitými prispievateľmi 

reologických vlastností cesta, ale ich funkcie sa líšia. Čisté hydratované gliadíny majú malú 

elasticitu a sú menej súdržné ako gluteníny. Prispievajú hlavne k viskozite a rozťažnosti cesta. 

Oproti tomu, hydratované gluteníny sú súdržné, elastické a sú zodpovedné za pevnosť 

a elasticitu cesta. Správna zmes týchto dvoch zložiek je nevyhnutná na zvýšenie 

viskoelastických vlastností cesta a kvality konečného výrobku [8]. 

Lepkové proteíny boli prvé proteíny izolované v pomerne čistej forme, a to vďaka 

jednoduchosti oddelenia lepku z múky pomocou prania. Bolo to 100 rokov predtým ako bol 

použitý termín proteín a ako bolo objavené zloženie proteínov [10]. Na konci 19. storočia boli 
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pojmy gliadíny a gluteníny zavedené na popis dvoch zložiek lepku, ktoré sa od seba líšia 

rozpustnosťou v 70% vodnom roztoku etanolu [11]. Chemické rozdiely medzi týmito dvoma 

frakciami boli určené na základe obsahu prolínu a kyseliny glutamovej [12].  

Následné výskumy objavili zložitosť lepkového komplexu a dôležitosť rôznorodosti väzieb 

medzi polypeptidovými reťazcami. Avšak, úloha gliadínov a glutenínov pre funkcie lepku je 

stále predmetom skúmania.  

Proteíny tvoriace lepok zohrávajú úlohu pri poskytovaní rezervy aminokyselín v priebehu 

klíčenia. Tieto rezervné proteíny sú nerozpustné vo vode. Vďaka tomu nedôjde k vylúhovaniu 

skladovacej rezervy, aj napriek tomu, že vlhkosť spúšťa klíčenie. Zásobné proteíny u iných 

obilnín sa vyznačujú taktiež nerozpustnosťou, avšak neposkytujú vlastnosti pšeničného lepku, 

ktorý podporuje štruktúru cesta [8]. 

Proteíny sa ukladajú v endosperme. K ich syntéze dochádza na ribozómoch, ktoré sú naviazané 

na endoplazmatické retikulum. Časť zásobných proteínov, a to najmä gliadíny, sa hromadí 

v Golgiho aparáte [13]. Gluteníny sa akumulujú v dutine endoplazmatického retikula. Počas 

zrenia sa tieto rozdiely strácajú so znižujúcou sa vlhkosťou a tvrdnutím zrna. Napriek tomu, 

niektoré ultraštruktúry endospermu sú viditeľné v časticiach múky. Zdá sa teda, že časť 

proteínov pochádza z membránového materiálu, ktorý je zapojený do funkcií vyvíjajúceho sa 

zrna. V časticiach múky sa tiež zistili štruktúry identifikované ako sferozómy, ribozómy 

a aleuronové telieska poskytujúce dôkaz o existencii väčšieho množstva proteínov a lipidov 

v múke [13]. Abiotické faktory, ako napríklad vysoké teploty, môžu výrazne meniť zloženie 

lepku. Uvádza sa, že vysoké teploty počas niekoľkých dní narúšajú procesy tvorby 

disulfidických väzieb [14]. Naopak, pretrvávajúce podmienky vysokých teplôt aj niekoľko 

mesiacov môžu viesť k pokračovaniu tvorby disulfidických väzieb, takže cesto bude silnejšie 

ako pred skladovaním [15]. Na druhej strane, biotické faktory môžu mať tiež vplyv na zloženie 

lepku. Príkladom je hmyz, ktorý napáda nezrelé zrno v poli, v dôsledku čoho dochádza 

k pôsobeniu proteázy na zrno [16]. K modifikácií funkcií lepku prispieva aj výživa rastlín. 

Používaním dusíkatých hnojív sa zvyšuje obsah proteínov v zrne. Avšak, v závislosti od 

použitého hnojiva môže nastávať nedostatok síry, čo vedie k vyčerpaniu proteínov bohatých na 

síru a väčšiemu podielu proteínov s nízkym obsahom síry. Sú to najmä -gliadíny, ktoré síru 

takmer vôbec neobsahujú [17]. Nedostatok síry tak spôsobí významné zmeny v kvalite cesta 

narušením rovnováhy medzi gliadínmi a glutenínmi [18]. Pokles kvality v dôsledku nedostatku 

síry sa môže zvyšovať s rastúcou intenzitou pestovania pšenice a využívania dusíkatých hnojív 

bez doplnkovej aplikácie síry [18].  

Hlavnými zložkami múky sú škrob, bielkoviny a voda. Okrem toho, múka obsahuje aj lipidy 

a neškrobové uhľohydráty, ktoré taktiež prispievajú k tvorbe cesta. Ak dôjde ku kontaktu vody 

s múkou, začne sa vytvárať cesto. Miešaním dôjde k vytvoreniu homogénnej hmoty 

z jednotlivých ingrediencií. Častice múky absorbujú vodu v závislosti od jej množstva 

a schopnosti viazať vodu. Následne dochádza k ďalším zmenám, vrátane interakcie gliadínov 

a glutenínov [19]. Bez tejto interakcie by nevzniklo žiadne cesto. Počas počiatočnej fázy 
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miešania sa nevytvára cesto aj keby bola absorbovaná všetká voda. Pri pokračujúcom miešaní 

dochádza k interakcii gliadínu s glutenínom za vzniku gluténu. Miera interakcie závisí od 

špecifického povrchu glutenínu [20]. Čím je väčšia molekula glutenínu, tým je menšia jeho 

špecifická plocha a tým je potrebné dlhšie miešanie cesta. Na vývoji optimálnej štruktúry cesta 

sa podieľa niekoľko chemických väzieb. Najdôležitejšie sú vodíkové a hydrofóbne 

interakcie a disulfidické väzby. Vodíkové väzby sú významné z hľadiska štruktúry cesta. 

Dôkaz dôležitosti vodíkových väzieb v ceste zahŕňa vysoký podiel glutamínu v gluténových 

proteínoch, drastický účinok na reológiu cesta pridaním látok, ktoré rušia vodíkové väzby 

a zosilňujúci efekt ťažkej vody v porovnaní s obyčajnou vodou [8].  

Hydrofóbne väzby sú výsledkom interakcie nepolárnych skupín v prítomnosti vody. Ich 

funkčnosť je podobná funkcii vodíkových väzieb, ale celkový účinok je oveľa menší. Ich 

energia sa zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou. To môže viesť k zvýšenej stabilite cesta počas 

pečenia [8].  

Disulfidické väzby zohrávajú kľúčovú úlohu pri tvorbe a vývoji cesta. Vytvárajú silné krížové 

väzby, čím stabilizujú vodíkové a hydrofóbne väzby. Disulfidické väzby sa môžu mobilizovať 

prostredníctvom výmenných reakcií [8]. Počet väzieb sa nemení, zmení sa iba ich umiestnenie 

v molekule glutenínu. Tvorba a vývoj cesta si vyžaduje rovnováhu zložiek, prísad a energie, 

ktorá je pridávaná miešaním.  

Bežné metódy analýzy proteínov vyžadujú ich rozpustenie vo vodných rozpúšťadlách. 

Extrakcia lepkových proteínov je uľahčená redukciou všetkých disulfidických väzieb. Avšak, 

prerušenie disulfidických väzieb ničí niektoré dôležité informácie o zložení lepku. Množstvo 

extrahovaného proteínu sa zvýši použitím alkoholov, kyseliny octovej a močoviny. Aj napriek 

tomu, pri všetkých rozpúšťadlách zostáva v nerozpustenom zvyšku významná časť 

proteínov [8].  

Prvú frakcionáciu uskutočnil Osborne [6] pomocou postupnej extrakcie vodou, soľným 

roztokom a 70% roztokom ethanolu. Problémom bolo, že po extrakcii 70% ethanolom zostáva 

vo zvyšku značné množstvo gliadínu. Problém sa vyriešil použitím 50% propan-1-olu na 

extrakciu gliadínov [21]. Na analýzu frakcií pšeničného proteínu je k dispozícií niekoľko 

spôsobov. Monomérne proteíny môžu byť oddelené a kvantifikované pomocou elektroforézy 

na polyakrylamidovom géli v prítomnosti dodecylsíranu sodného [8].  

Gliadínové polypeptidy sa vyskytujú v skupinách, podľa sád génov, ktoré ich kódujú. Miesto 

génu určuje rozdiel medzi polypeptidmi gliadínu a glutenínu a rozdiel medzi 

vysokomolekulárnymi (HMW) a nízkomolekulárnymi (LMW) podjednotkami. Zoskupovanie 

HMW glutenínových polypeptidov odlišuje tieto podjednotky od podjednotiek LMW 

glutenínov [8].  

Kvalita danej vzorky pšenice je špecifická pre konečný výrobok.  Použitie sa líši v závislosti na 

kvalite múky. Napríklad, kvalita pekárskej pšenice môže byť z hľadiska výroby cestovín 

vysoká. Bielkoviny v edosperme pšenice určujú hlavné vlastnosti cesta, ako je sila, rozťažnosť 

a stabilita cesta. Medzi ďalšie faktory môžu patriť charakteristické znaky súvisiace s kvalitou 
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škrobu, ako je viskozita lepenia. V závislosti od konečného produktu sú na dosiahnutie 

vynikajúcej kvality potrebné rôzne úrovne týchto atribútov. Napríklad rovnováha sily 

a rozťažnosti cesta sa považuje za najdôležitejšie faktory, ktoré upravujú vhodnosť múky na 

výrobu dobrého pečiva [22]. Pre rôzne druhy chleba a typy spracovateľských technológií môžu 

rôzne hodnoty pevnosti cesta a rozťažnosti poskytnúť optimálne vyváženie potrebné v každom 

prípade. Pri väčšine tradičných použití sa kvalita pšenice odvodzuje od dvoch vzájomne 

prepojených charakteristík, a to tvrdosti zrna a obsahu bielkovín. Tieto aspekty kvality sú 

určené hlavne molekulovou štruktúrou proteínov, ktorá riadi ich interakcie počas procesu 

výroby chleba [23]. 

Vzťahy medzi rozdielmi v kvalite a rozdielmi v chemickém zložení, teda kvalitativnými 

rozdielmi v zložení bielkovín, sa zisťujú pomocou štatistických metód. Obmedzením je to, že 

štatistické hodnotenie sa vykonáva na populáciach, v ktorých sa účinky viacerých variácií 

zloženia prekrývajú. Variácie spôsobené experimentálnymi chybami môžu viesť 

k protichodným výsledkom v rôznych populáciach, pokiaľ účinky rozdielov v zložení bielkovín 

nie sú príliš veľké [8].  

Okrem množstva bielkovín v múke je pravdepodobne najdôležitejšou vlastnosťou lepku 

rozdelenie veľkosti lepkových proteínov. Zahŕňa to pomer monomérnych a polymérnych 

proteínov a najmä rozdelenie veľkosti polymérnych proteínov. Glutenínove polyméry sa tvoria 

z glutenínových podjednotiek pomocou disulfidických väzieb. Oslabením účinku redukčných 

činidiel dôjde k roztrhnutiu týchto väzieb a následne k zníženiu molekulovej hmotnosti. To 

spôsobí zníženie pevnosti cesta. Naopak, oxidanty vedú k tvorbe disulfidických väzieb, 

k zvýšeniu molekulovej hmotnosti proteínov a k posilneniu cesta [8].  

2.3.1 Gliadíny 

Gliadíny sú monomérne lepkové proteíny s intrareťazcovými disulfidickými väzbami [8].  Majú 

nižšiu molekulovú hmotnosť oproti glutenínom a z hľadiska reologického majú charakter 

sirupovitej hmoty. Lepkovému komplexu dodávajú ťažnosť [24]. Sú charakteristické vysokým 

obsahom prolínu a glutamínu, preto sú niekedy nazývané prolamíny. Gliadíny obsahujú malé 

množstvo kyseliny asparagovej a glutamovej. Nízky obsah polárnych aminokyselín súvisí 

s malou rozpustnosťou gliadínov vo vode. Naopak, sú rozpustné v kyselinách, zásadach 

a v alkoholoch [25]. Gliadíny sa vyznačujú vysokým genetickým polymorfizmom. V jednej 

odrode sa vyskytuje niekoľko rôznych druhov gliadínov [8].  

Gliadínové frakcie lepku sú ľahšie skúmateľné ako glutenínové vďaka ľahšej extrakcii gliadínu. 

Gliadín je najhojnejším zásobným proteínom pšeničného zrna, ktorý predstavuje asi 40 % 

hmotnosti z pšeničných proteínov. Molekulová hmotnosť polypeptidov gliadínov sa pohybuje 

v rozmedzí od 15 do 60 kDa [8]. Majú nízky obsah nabitých aminokyselín a tvoria len 

vnútromolekulové disulfidické väzby. Preto sa predpokladá ich monomérna štruktúra so 

špecifickou trojrozmernou štruktúrou [26]. Na separáciu gliadínov je najúčinnejšia vertikálna 

elektroforéza s použitím polyakrylamidového gélu. [27]. 
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Vyšší obsah gliadínu bol považovaný za dôvod negatívneho vplyvu na pevnosť cesta a zároveň 

spájaný s vyššou viskozitou, niekedy s nižším objemom chleba. Teplota, ktorá ovplyvňuje 

vývoj zrna môže ovplyvniť proporcie gliadínov a glutenínov v pšenici [8].   

2.3.2 Gluteníny 

Glutenínová frakcia lepku bola v minulosti náročnejšia na štúdium kvôli problémom pri 

extrakcii glutenínu do roztoku. Gluteníny tvoria nadmolekulárné vláknité štruktúry, čo je 

kľúčové pri výrobe cesta a pečiva. Z hľadiska aminokyselinového zastúpenia majú vysoký 

obsah prolínu a glutamínu. Na druhej strane, majú malé množstvo nabitých aminokyselín [25]. 

Gluteníny sú nerozpustné vo vode a v alkoholoch, ale rozpúšťajú sa v zriedených roztokoch 

solí, kyselín a zásad. Delia sa na vysokomolekulárne podjednotky (HMW) a nízkomolekulárne 

podjednotky (LMW). HMW reťazce sú udržiavané disulfidickými a vodíkovými väzbami. 

HMW zložky majú dva druhy disulfidických väzieb, a to intrareťazcové a interreťazcové [3]. 

Vysokomolekulárne podjednotky tvoria menší podiel glutenínov, ale ich počet a charakteristika 

v polymére glutenínu hovorí o kvalite a využiteľnosti pšenice.  Polymérna frakcia pšeničného 

lepku je heterogénna zmes polymérov vytvorená disulfidicky viazanými väzbami polypeptidov, 

ktoré možno rozdeliť do štyroch skupín. Skupina A zodpovedá vysokomolekulárnym 

glutenínom. Hlavná skupina, B-podjednotky, pozostáva z nízkomolekulárnych glutenínov 

s molekulovou hmotnosťou v rozmedzí od 42 do 51 kDa. Menšie C-podjednotky sú zmesou 

proteínov patriacích medzi LMW gluteníny alebo α- a γ-gliadíny s molekulovou hmotnosťou 

od 30 do 40 kDa. Zostávajúca skupina, D-podjednotky, majú nižšiu mobilitu ako B- a C-

podjednotky a sú jednou z najkyslejších skupín endospermových proteínov [28]. 

2.3.2.1 HMW gluteníny 

Štúdie ukazujú, že podjednotky sú schopné vytvárať kruhové monomérne štruktúry 

stabilizované jednoduchou disulfidickou väzbou. Podobné štruktúry však neboli uvedené pre 

ďalšie HMW podjednotky. Preto je možné, že schopnosť tvoriť kruhové štruktúry vyplýva zo 

zvýšenej flexibility v dôsledku chimérnej povahy podjednotky. HMW podjednotky sú prítomné 

vo vysokomolekulárnych polyméroch stabilizovaných kovalentnými disulfidickými väzbami. 

Interagujú aj s inými glutenínovými polymérmi a gliadínovými monomérmi nekovalentnými 

silami. Tieto kovalentné a nekovaletné väzby sú dôležité pri určovaní funkčných vlastností  

podjednotiek [8].  

Napriek vysokému obsahu hydrofilných aminokyselín, najmä glutamínu, sú HMW 

podjednotky nerozpustné ako redukované monoméry. Hydratácia je spojená s tvorbou 

intermolekulárnej štruktúry β-listu, ktorá zahŕňa vodíkové väzby medzi susednými reťazcami 

podjednotiek [29]. Je preto pravdepodobné, že tendencia tvoriť vodíkové väzby medzi 

proteínmi radšej ako vodíkové väzby s molekulami vody je zodpovedná skôr za nerozpustnosť 

proteínov ako za akúkoľvek vnútornú hydrofóbnosť.  
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2.3.2.2 LWM gluteníny 

Vysokomolekulárne glutenínové podjednotky predstavujú malú časť celkového glutenínu, ale 

sú obzvlásť dôležitými zložkami lepkového komplexu, ktorý ovplyvňuje vlastnosti cesta [30]. 

Naproti tomu, nízkomolekulárne glutenínové podjednotky sú v lepku prítomné približne 

v trojnásobnom množstve ako HMW podjednotky. LMW podjednotky sa ťažko separujú pri 

SDS-PAGE elektroforéze z dôvodu ich zložitosti, heterogenity a prekrývania s inými 

polypeptidmi. LMW podjednotky sú významnými prispievateľmi pri určovaní vlastností 

cesta [31]. Väčšina LMW podjednotiek pozostáva z 250 až 300 aminokyselinových zvyškov 

[32]. Cysteínové zvyšky prítomné v glutenínových podjednotkách sú ich príspevkom 

a kľúčovými vlastnosťami pri tvorbe intra- alebo intermolekulárnych disulfidických väzieb. Ich 

počet ovplyvňuje tvorbu glutenínového polyméru, a tým aj prispieva k funkčným vlastnostiam 

cesta. Čísla cysteínových zvyškov v primárnej štruktúre LMW podjednotiek umožňujú 

identifikovať dve rôzne podjednotky tvoriace polymér, a to predlžovače reťazca a terminárory 

reťazca. Predlžovače reťazca umožňujú rast glutenínových polymérov. 

Terminátory reťazca majú opačný účinok [33].  

Nízkomolekulárne glutenínové podjednotky sa obvykle vyznačujú prítomnosťou troch 

vnútromolekulárnych disulfidických väzieb zahŕňajúcich šesť z ôsmich cysteínových zvyškov. 

Zvyšné dva tvoria intermolekulárne disulfidické väzby s inými LMW alebo HMW 

podjednotkami. Intermolekulárne disulfidické väzby sa môžu tvoriť medzi N – koncami [34] 

alebo C - koncami dvoch LMW podjednotiek. Ďalšie disulfidické väzby sa môžu tvoriť medzi 

gliadínmi s mutovaným cysteínom a LMW podjednotkami a medzi LMW a HMW 

podjednotkami. Funkčné štúdie jednotlivých glutenínových podjednotiek zahŕňajúce čiastočnú 

redukciu proteínov z múky a následné začlenenie proteínov do polymérnej glutenínovej 

štruktúry reoxidáciou dokázali vplyv konkrétnych podjednotiek na funkčné vlastnosti cesta 

[35]. Účinky začlenenia LMW podjednotiek sú menej zreteľné ako účinky pozorované, keď sa 

do cesta začlenili HMW podjednotky. Jednoduché pridanie proteínov LMW podjednotiek 

spôsobí zníženie času miešania. Pridanie monomérnych proteínov taktiež spôsobuje zníženie 

hodnôt parametrov miešania cesta. Preto LMW proteíny pôsobia  rovnako ako monomérne 

proteíny. Ak sa LMW proteíny zabudovali do múky redukciou a reoxidáciou, bol pozorovaný 

zvýšený čas miešania [8]. Aj napriek podobnej aminokyselinovej sekvencií, sa dve LMW 

podjednotky správali výrazne odlišne. 

Jedinečnosť vlastností cesta a kvalita výrobku z pšenice súvisia hlavne s polymérnou 

štruktúrou glutenínu. Natívne gluteníny patria medzi najkomplexnejšie proteínové siete 

v prírode kvôli veľkému množstvu rôznych podjednotiek a disulfidických väzieb, ktoré sa 

zúčastňujú na polymerizácií a vedú k variabilite spôsobenej genotypom, podmienkami 

pestovania a technologickými procesmi. Štruktúra glutenínov nie je stabilná, ale prechádza 

plynulou zmenou v priebehu spracovania zrna od jeho zrenia až po konečný produkt.  Okrem 

štruktúry je množstvo proteínu v danom systéme spojené s jeho funkčnosťou. Preto je množstvo 

glutenínu v múke dôležitým faktorom pre vlastnosti cesta [36]. Funkčné vlastnosti glutenínov 

sú ovplyvňované ďalšími zložkami múky, napríklad gliadínmi a LMW tiolovými zlúčeninami. 
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Pomer gliadínu a glutenínu sa považuje sa hlavný faktor ovplyvňujúci vlastností cesta. 

Napríklad Uthayakumaran a kol. [37] preukázali jasné účinky na reologické vlastnosti cesta 

keď sa pomer gliadínov a glutenínov systematicky menil primiešavaním týchto frakcií do 

pôvodnej múky. „Staré pšenice“, ako napríklad jednozrná a špaldová pšenica, o ktorých je 

známe, že majú mäkké a niekedy lepkavé cestá, majú pomery gliadínov a glutenínov oveľa 

vyššie ako pomery dnešných chlebových a tvrdých pšeníc, ktoré sa vyvinuli šľachtením [38]. 

Kvantifikáciu glutenínov je možné dosiahnúť rôznymi metódami. Jednou z nich je metóda 

pomocou Osbornovej frakcionácie kombinovanej s RP-HPLC analýzou [39]. Stanovenie je 

možné aj pomocou kontrolovanej sonikácie múky suspendovanej s roztoku SDS a následne  

SE-HPLC .  

Natívne gluteníny, glutenínové podjednotky a gliadíny nie sú rozpustné vo vode a ani v soľných 

roztokoch. Avšak všetky tieto zložky obsahujú vysoké podiely zvyškov glutamínu, o ktorom je 

známe, že viaže molekuly vody vodíkovými väzbami. Aj napriek tomu lepkové proteíny nie sú 

rozpustné vo vode. Nepolárne bočné reťazce aminokyselinových zvyškov sú často zodpovedné 

za nerozpustnosť proteínov, avšak gliadíny a gluteníny neobsahujú vysoký podiel týchto 

zvyškov v porovnaní s inými proteínmi [40]. Veľké rozdiely sú však vo frekvencii nabitých 

skupín, ktoré silno interagujú s vodou. Nízka frekvencia týchto skupín je preto limitujúcim 

faktorom v rozpustnosti lepkových proteínov. Makromolekula sa stáva menej rozpustnou, 

pretože sa zväčšuje. Preto rozpustnosť glutenínov v klasických proteínových rozpúšťadlách, 

ako je močovina a SDS, klesá so zvyšujúcou sa molekulovou hmotnosťou [41]. 

Extrahovateľnosť glutenínov z múky závisí od mnohých premenných pri extrakčných 

postupoch, konkrétne od použitých rozpúšťadiel, pomeru vzorky k rozpúšťadlu, počtu extrakcií 

a ich načasovania, teploty extrakcie a druhu homogenizácie. Natívne gluteníny sa extrahujú 

kyselinami alebo zásadami, s alebo bez alkoholov. Alkalické extrakčné látky podporujú 

narúšanie disulfidických väzieb a ničia natívnu štruktúru glutenínov. Extrakcia kyselinou 

octovou je neúplná a značná časť zostáva v zvyšku. Boli navrhnuté rôzne mechanizmy na 

zvýšenie extrahovateľnosti. Počas miešania sa veľkosť proteínových zoskupení znižuje 

fyzickou separáciou týchto zoskupení a rozbíjaním nekovalentných alebo kovalentných väzieb 

[42]. Ak sa nemieša, dochádza k zníženiu extrahovateľnosti a k repolymerizácií glutenínov 

[43]. Extrahovateľnosť glutenínov sa znižuje zahrievaním. Prvý typ polypeptidov prítomný 

v glutenínovej frakcii je LMW-GS, ktorého podiel predstavuje 60 %. Druhým typom je HMW-

GS s podielom asi 30 %. Zvyšných 10 % tvoria modifikované gliadíny, ktoré majú nepárny 

počet cysteínových zvyškov. Sú kovalentne viazané na gluteníny prostredníctvom 

medzireťazcovej disulfidickej väzby a pôsobia ako terminátory polymerizácie glutenínu [8]. 

Pomery týchto typov proteínov sú ovplyvnené genotypom a tiež podmienkami prostredia. 

Napríklad nedostatok síry počas vegetačného obdobia vedie k výraznému zvýšeniu pomeru 

HMW podjednotiek k LMW podjednotkám [44]. Podiely glutenínových podjednotiek 

ovplyvňujú molekulové hmotnosti polymérov. Pomer HMW-GS k LMW-GS sa zvyšuje so 

zvyšujúcou sa molekulovou hmotnosťou [45]. Rozdelenie glutenínov podľa molekulovej 

hmotnosti je jedným z hlavných ukazovateľov fyzikálych vlastností cesta. Tie najväčšie 
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polyméry najviac prispievajú k vlastnostiam cesta. Ich množstvá v múke korelujú s pevnosťou 

cesta a objemom chleba.  

Disulfidové väzby zohrávajú kľúčovú úlohu pri určovaní štruktúry a vlastností lepkových 

proteínov. Tvoria sa v rámci jedného proteínu alebo medzi proteínmi. Sú dôležité pri stabilizácií 

konformácie proteínov a určujú veľkosť glutenínových polymérov. Disulfidická tvorba začína 

po syntéze proteínov v endoplazmatickom retikule ako neoddeliteľná súčasť proteínovej 

tvorby. Môže byť podporovaná enzýmom disulfid izomeráza [30]. Je pravdepodobné, že 

vnútroreťazcové disulfidické väzby sa tvoria rýchlejšie ako medzireťazcové disulfidické väzby.  

Množstvo štúdií ukazuje, že redoxný stav múky a cesta závisí od štruktúry a funkčnosti 

glutenínov. Počas výroby chleba je tvorba veľkých glutenínových zoskupení charakterizovaná 

tromi reakciami [46]:  

1) oxidáciou voľných SH skupín, ktoré podporujú tvorbu veľkých agregátov;  

2) prítomnosťou terminátorov, ktoré zastavujú polymerizáciu glutenínov; 

3) SH-SS výmennými reakciami medzi glutenínmi a malými tiolovými zlúčeninami, ktoré 

depolymerizujú agregáty. 

Molekulárny kyslík je nevyhnutný pre optimálny vývoj cesta. Miešanie cesta za prítomnosti 

vzduchu má za následok lepok so silnejšími reologickými vlastnosťami ako lepok z cesta, ktoré 

bolo miešané za prítomnosti dusíka [47]. Podiel veľkých glutenínových polymérov je vyšší 

v zmesi cesta miešanom so vzduchom.  

Peptidové väzby medzi aminokyselinovými zvyškami sú základnými štruktúrnymi prvkami 

proteínov. Preto štiepenie peptidových väzieb proteázami ovplyvňuje vlastnosti cesta znížením 

priemernej molekulovej hmotnosti glutenínových polymérov. Nadmerná aktivita proteáz môže 

viesť k drastickému zhoršeniu reologických vlastností cesta [23]. Biotické faktory, ako 

proteázy zanechané hmyzom, môžu taktiež zmeniť stupeň polymerizácie glutenínu [16].  

Kovalentná štruktúra je doplnená nekovalentnými väzbami. Aj keď je táto trieda väzieb menej 

energetická ako kovalentné väzby, jednoznačne sa podieľajú na agregácií lepok-proteín a na 

štruktúre cesta. Glutamín je najviac vyskytujúcim sa aminokyselinovým zvyškom v lepkových 

proteínoch a je predurčený pre vnútroreťazcové a medzireťazcové vodíkové väzby, ktoré 

prispievajú k súdržnosti lepkových proteínov v ceste. Je známe, že soli ako NaCl, zosilňujú 

cesto a sú dôležité pri podpore usporiadania interakcií glutenínov s gliadínmi a lipidmi [48]. 

Okrem toho, dôležitosť iónových väzieb je preukázaná účinkom bipolárnych iónov, ako sú 

aminokyseliny alebo dikarboxylové kyseliny. Obe triedy posilňujú lepok získaný z cesta, čo 

naznačuje, že pôsobia ako medzerníky a vytvárajú ďalšie iónové väzby v lepku [47]. 

Hydrofóbne väzby môžu taktiež prispieť k stabilizácií glutenínovej polymérnej štruktúry. Líšia 

sa od iných väzieb, pretože ich energia sa zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou. To poskytuje 

stabilitu počas fázy pečenia, kedy je cesto vystavené vysokému ťahovému napätiu [23].  

Teplo pôsobiace počas plnenia zŕn má vplyv na molekulovú hmotnosť glutenínov a vlastnosti 

cesta. Vo vzorkách pšenice, ktorá podliehala tepelnému stresu chýbajú gluteníny s najvyšším 
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rozsahom veľkosti, čo môže vysvetľovať slabšie cestá z týchto zŕn [8]. Na druhej strane, tepelné 

spracovanie, ako je sušenie múky, lepku alebo pečenie, vedie k dramatickým zmenám 

v štruktúre a funkčnosti glutenínu. Charakteristickou zmenou je znížená extrahovateľnosť 

lepkových proteínov. Citlivosť lepku na vysoké teploty je závislá na zložení HMW 

podjednotiek a obsahu vlhkosti. 

2.4 Ďalšie proteíny 

Proteíny, ktoré súvisia s kvalitou múky nie sú len gliadíny a gluteníny. Aj vodou premytý lepok 

obsahuje viac ako tieto dve triedy bielkovín. Špecifické proteíny, ktoré spolupracujú 

s gliadínmi a glutenínmi zohrávajú tiež dôležitú úlohu pri určovaní funkčných vlastností múky. 

Lepkové proteíny sú nepochybne hlavnými prispievateľmi, ktorí definujú reologické vlastnosti 

cesta. Približne 70 % zmien vlastností cesta sa dá vysvetliť množstvom gliadínov 

a glutenínov. Zvyšných 30 % súvisí s ostatnými zložkami múky [8].  

Albumíny s vysokou molekulárnou hmotnosťou sú proteíny kovalentne naviazané na lepkovú 

matricu [49].  

Medzi proteíny, ktoré určujú tvrdosť zrna patria napríklad friabilín a puroindolíny. Tvrdosť 

zrna je kľúčovým faktorom kvality zrń a múky. Zohráva úlohu pri mletí a obchodovaní 

s pšenicou a to najmä vďaka svojej úlohe pri určovaní správania pri mletí a absorpcii vody 

počas tvorby cesta. Pôsobenie proteináz na lepkové proteíny môže znížiť veľkosť ich molekúl, 

a tak modifikovať vlastnosti cesta. Počas druhej fázy vývoja pšeničného zrna sú formované 

asparagové proteinázy, ktoré hydrolyzujú gliadíny [50]. Keď začne klíčenie, proteolytická 

aktivita stúpa a zloženie zmesi proteináz sa mení z asparagových enzýmov na cysteínové 

proteázy, ktoré degradujú svoje zásobné proteíny. Existuje mnoho druhov hmyzu, ktorý 

spôsobuje poškodenia vstreknutím enzýmov do pšenice. Tieto enzýmy napádajú zásobné 

proteíny pšeničného zrna, čo môže pri použití viesť k problémom so spracovaním [51]. Medzi 

tento hmyz patria najmä ploštice. Štúdium ich proteáz ukázalo, že hydrolyzujú lepkové proteíny 

na polypeptidy [16]. Niektoré odrody pšenice sú citlivejšie na účinky enzýmu ako iné. 

S pribudajúcimi rokmi sa mení aj pohľad na zloženie a fungovanie lepku a jeho vplyv na kvalitu 

produktov z pšenice. Menil sa pohľad na komplexnosť a rôznorodosť gliadínov a glutenínov. 

2.5 Technologická akosť pšenice  

Kvalita múky je ovplyvnená na základe akosti spracovanej pšenice a jej zrna. Na kvalitu 

pšeničného zrna má vplyv počasie, klimatické podmienky, pestovaná odroda, kvalita pôdy, ale 

aj agrotechniky, medzi ktoré patrí hnojenie, ošetrovanie, zber úrody a iné [52].  Akosť múky je 

súhrn jej vlastností, ktoré umožňujú vytvoriť z múky výrobok s dobrým objemom, pekným 

vzhľadom, s dobrou chuťou a vôňou. Akosť sa vyjadruje silou múky, ktorá je charakterizovaná 

množstvom a kvalitou bielkovín, špeciálne lepku. Taktiež sa vyjadruje plynotvornou 

schopnosťou múky, ktorá je daná stavom škrobu. Na základe akosti môžeme múky deliť na 

slabé a silné múky. K dosiahnutiu vyrovnanej akosti sa využíva buď miešanie múk alebo 

pridávanie aditívnych látok. Pridáva sa napríklad kyselina askorbová, enzýmy, emulgátory 

a iné.  
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Odrody pšenice sa zaraďujú podľa pekárskej akosti do niekoľkých skupín [52]: 

elitná (E) – veľmi dobrá 

kvalitná (A) – dobrá, samostatne spracovateľná 

chlebová (B) – doplnková, spracovateľná v zmesi 

ostatné (C) – málo vhodné až nevhodné 

Odrody sú rozdelené do skupín podľa fyzikálno-chemických kritérií, ktoré súvisia 

s požiadavkami na vhodnosť zrna k ďalšiemu spracovaniu. Odroda je zaradená do akostnej 

skupiny podľa znaku, v ktorom dosahuje najnižšiu úroveň [53].  

 

Tabuľka 1: Minimálne požiadavky na zaradenie odrôd do skupín akosti [54] 

Akostná skupina elitná – E kvalitná – A chlebová – B 

vyjadrenie hodnoty absolútne 
body 

(1–9) 
absolútne 

body 

(1–9) 
absolútne 

body 

(1–9) 

objemová výťažnosť (ml) 530 8 500 6 470 4 

obsah hrubých bielkovín (%) 12,6 6 11,8 4 11 2 

Zelenyho test (ml) 49 7 35 5 21 3 

číslo poklesu (s) 286 6 226 4 196 3 

objemová hmotnosť (g/l) 790 7 780 6 760 4 

väznosť múky (%) 55,4 7 53,2 5 52,1 4 

 

2.5.1 Objemová výťažnosť (Rapid Max Test) 

Ide o štandardnú metódu pekárskeho pokusu. Slúži na posúdenie pšeničnej múky a na 

hodnotenie odrôd pšenice. Cesto sa intenzívne miesi, nechá sa odležať. Následne sa tvaruje 

a pečie. Hodnotí sa objem pečiva, ktorý sa prepočíta na 100 g múky. Okrem objemovej 

výťažnosti sa sleduje napríklad aj pružnosť cesta, pevnosť kôrky, hnednutie pečiva a jeho chuť. 

Pekársky pokus je väčšinou najdôležitejší pri hodnotení akosti pšenice a jej rozdeľovaní do 

akostných skupín [55]. 
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2.5.2 Obsah hrubej bielkoviny 

V pšeničnej múke sa taktiež stanovuje obsah hrubej bielkoviny alebo obsah dusíkatých látok. 

Na ich obsah má vplyv hnojenie, podmienky pestovania a odrody [52]. Čím je obsah hrubej 

bielkoviny väčší, tým je lepšia kvalita výsledného cesta a väčší objem pečiva [52].  

Využíva sa niekoľko metód stanovenia. Analytická metóda blízkej červenej spektrometrie 

(NIR) je najrýchlejšia. Touto metódou je možné, okrem obsahu dusíkatých látok, stanoviť aj 

ďalšie zložky v múke, napr. popol, škrob, vlhkosť [4]. Ďalší spôsob stanovenia hrubej 

bielkoviny je Kjeldahlova metóda. Stanovený obsah dusíku sa prepočíta na obsah hrubej 

bielkoviny vynásobením faktorom 5,7 [4]. 

2.5.3 Zelenyho test  

Na stanovenie sedimentačnej hodnoty sa využíva Zelenyho test. Podstatou je schopnosť 

bielkovín pšenice tvoriť viskoelastickú sieť v kyslom prostredí, ktorej prejavom je bobtnanie. 

Pri Zelenyho teste sa pripraví suspenzia múky s vodou a po premiešaní s roztokom kyseliny 

mliečnej, suspenzia sedimentuje. Výsledná hodnota hovorí o množstve a akosti pšeničného 

lepku. Vyšší obsah bielkovín spomaľuje proces sedimentácie a zvyšuje sedimentačnú hodnotu 

múky [56]. 

2.5.4 Číslo poklesu 

Metóda, ktorou sa určuje miera poškodenia zásobných látok endospermu pšeničného zrna je 

stanovenie čísla poklesu. K poškodeniu môže dochádzať pred zberom alebo počas neho, keď 

vplyvom nadmernej vlhkosti dochádza ku klíčeniu. Nízke číslo poklesu má vplyv na zníženie 

kvality cesta v dôsledku vysokej aktivity α–amylázy. Schopnosť cesta viazať vodu sa znižuje, 

čo sa prejaví lepivosťou a ťažkým spracovaním [52]. Číslo poklesu predstavuje celkový čas 

stekutenia škrobu, ku ktorému dochádza vplyvom aktivity α–amyláz prítomných vo vzorke.  

2.5.5 Objemová hmotnosť 

Objemová hmotnosť predstavuje hmotnosť obilia v jednom litri. Vypovedá o mlynárskej 

akosti. Je daná požiadavkami normy ČSN EN ISO 7971-3 [57]. Závisí na podmienkach 

pestovania pšenice, odrode a ročníku. Po daždivom počasí objemová hmotnosť zrna klesá. 

Nepovažuje sa za objektívne meradlo kvality, pretože ovplyvňujúce faktory nie sú 

jednoznačné [52]. 

2.5.6 Väznosť múky 

Väzbovosť múky závisí na množstve bielkovín a na bobtnavosti lepku. V menšej miere je 

ovplyvnená aj obsahom pentózanov a poškodeného škrobu. Poškodené škrobové zrná sú 

schopné viazať viac vody. Väzbovosť múky udáva, koľko percent vody je múka schopná 

viazať. Hodnota je udávaná v percentách. Väznosť múky je dôležitým pekárskym kritériom, 

pretože je merítkom výťažnosti a stability cesta [52]. 
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2.5.7 Doplnkové kritéria 

Medzi doplnkové kritéria sa zaraďuje obsah mokrého lepku, obsah popola, tvrdosť zrna, 

hmotnosť 1000 zŕn a výťažnosť múky [52].  

Obsah mokrého lepku sa stanoví vypieraním cesta, až do odstránenia prebytočnej vody. 

Následne sa mokrý lepok zváži a prepočíta sa na percentuálne zastúpenie mokrého lepku 

v sušine múky [4]. 

Množstvo popola v sušine zrna sa stanovuje spaľovaním v peci alebo pomocou metódy NIR. 

2.6 Vplyv klimatických zmien na výnosy a technologickú akosť pšenice 

V súčasnosti dochádza k zmenám klimatických podmienok. Produkcia obilnín je závislá na 

vhodných podmienkach pre pestovanie. Klimatické zmeny sú aktuálnym problémom a ich 

riešenie je dôležité pri zabezpečení produkcie potravín. Klimatický systém Zeme sa mení, a to 

čoraz viac s pribudajúcimi rokmi. Hlavnú zodpovednosť má najmä tzv. skleníkový efekt 

spôsobený produkciou plynov, napr. oxidu uhličitého, metánu, oxidu dusného, freónov a rady 

ďalších. K zmenám klimatických podmienok však prispieva aj urbanizácia, výrub lesov, 

intenzívne poľnohospodárstvo. Výsledkom týchto zmien je globálne otepľovanie. Dochádza 

k zmenám zrážok, teplôt, nastávajú povodne alebo obdobia sucha. To všetko má negatívny 

ekonomický efekt, ktorý je problémom vo svete. Už aj malý rozsah globálneho otepľovania 

vedie k významnému zníženiu úrody poľnohospodárskych plodín a k výkyvom vo výnosoch 

[58].   

Vplyv sucha a jeho dopady na poľnohospodárstvo sú aktuálnou témou vo svete. Miliónove 

hospodárske straty za posledné roky sa týkajú aj Českej republiky [58]. Nižšie zrážky a vyššie 

teploty budú komplikovať rozklad zvyškov po zbere a zhoršovať kvalitu pôdy. Taktiež 

dochádza k zasoleniu pôdy, čo má negatívny vplyv na produktivitu. Vyvolaný stres sa prejavuje 

rôznou veľkosťou obiliek, počtom zrna, jeho veľkosťou a tým aj výťažnosťou múky. V období 

nalievania zrna dochádza k zvyšovaniu obsahu bielkovín v dôsledku tepla a sucha. Avšak pri 

pretrvávaní podmienok sa zloženie bielkovín a škrobu v zrne mení, čím sa zhoršuje kvalita cesta 

pri pekárenských výrobkoch.  Sucho znižuje vlhkosť zrna, a tým zvyšuje obsah dusíka v sušine. 

Pšenica pestovaná za vyšších teplotných a suchších podmienok môže dosiahnúť vyššie výnosy 

ako pšenica pestovaná v chladných a vlhkých podmienkach. Singh a kol. [59] uvádzajú, že 

efekt sucha sa prejavuje podľa nastavených podmienok a je veľmi špecifický. Menší zisk zrna 

je spôsobený nižšou syntézou škrobu, v dôsledku čoho sa zvyšuje koncentrácia proteínov [60]. 

Vplyv sucha závisí na dĺžke pretrvávania obdobia sucha, na jeho načasovaní podľa vývoja 

obilniny a taktiež na odrode [61]. Výsledky štúdií Zhanga a kol. [62] ukazujú, že skoré sucho 

by mohlo zmierniť stresové javy počas reprodukčného rastu, čo dokazuje nižšia strata úrody 

zŕn a vyšší výťažok pri pôsobení sucha počas kvitnutia v porovnaní s kontrolovaným 

množstvom vlhka pri raste. To naznačuje, že sucho počas vegetatívneho rastu môže mať za 

následok aklimatizáciu. Dôjde k prestavbe buniek a k zmenám metabolizmu, ktorých 

výsledkom je syntéza špecifických stresových bielkovín [61].  Skoré sucho, po ktorom 
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nasledovalo zavlažovanie, vedie k vyšším výnosom. Vyššia produktivita môže byť spôsobená 

bohatým a rovnomerným kvitnutím, čo vedie k väčšiemu množstvu klasov a zŕn pri zbere. 

Zvýšený výnos je spôsobený zvýšením vegetatívneho rastu, rýchlosti rastu klasov a rýchlosti 

rastu zŕn. Neskoré sucho je sucho pôsobiace na konci sezóny pestovania. Ovplyvňuje vývoj 

zrna, čo znižuje produktivitu klasu. Avšak dôsledkom neskorého sucha sa zvyšuje celkové 

množstvo proteínov. Stres vyvolaný vlhkom má za následok zníženie celkovej biomasy. Stres 

z vlhka pri kvitnutí znižuje opelenie, a tak sa vytvára menší počet zŕn, čo vedie k zníženiu 

množstva úrody pšenice. Vplyvom silného stresu môže dôjsť až k úhynu rastliny [61]. Na 

druhej strane, rýchlosť fotosyntézy sa zvyšuje, ak je k dispozícií dostatočné množstvo vody 

počas kvitnutia alebo po ňom, čím sa zvyšuje veľkosť zŕn a tým sa zvýši výťažok zŕn. 

Nedostatok vody má taktiež za následok zmeny v zložení zásobných proteínov a v kvalite 

lepku. Pretrvávajúce sucho spôsobuje pokles veľkosti a hmotnosti zŕn, čo naznačuje, že syntéza 

škrobu vo vyvíjajúcich sa zrnách je ovplyvnená suchom. Výskum z roku 2018 [63] ukazuje, že 

sucho spôsobuje nadmerné zvýšenie proteínov, čím sa zlepší pevnosť cesta a kvalita chleba. 

Okrem zvýšenia proteínov, sa zvýši aj množstvo lepku v pšenici. Odroda s lepšou kvalitou 

vďaka väčšiemu množstvu bielkovín má naopak menšie výnosy. Stres zo sucha ovplyvňuje 

syntézu a akumuláciu materiálov chrániacich zrno a zvyčajne spôsobuje scvrkávanie semien 

a zníženie obsahu vlhkosti v zrne [63]. Spôsob zvládania stresu zo sucha závisí aj od 

jednotlivých odrôd pšenice. Niektoré odrody sú odolnejšie voči suchu ako iné, čím sa mení aj 

ich reakcia na stres.  
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3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

3.1 Materiál  

Experiment prebiehal  na experimentálnom pracovisku ekofyziológie rastlín Ústavu výzkumu 

globální změny Akademie věd České republiky v Domanínku (časť Bystřice nad Pernštejnem). 

Lokalita leží na Českomoravské vrchovine v nadmorskej výške 590 m.n.m. Poloha je 

charakterizovaná priemernou ročnou teplotou 7,2 °C a priemerným ročným úhrnom zrážok 609 

mm. Vedeckú stanicu tvorí 24 automaticky ovládaných komôr, ktoré je možné vidieť na 

obrázku 2.  

 

Obrázok 2: Experimentálna stanica Domanínek [64] 

Presklenné komory majú pôdorys šesťhranu, merajú v priemere tri metre. Sú vybavené 

ventilačnou jednotkou, sadou čidiel a analyzátorov. Strešné lamely komôr majú tri základné 

pozície nastavení. Prvou pozíciou je chladenie, kedy  je strecha otvorená pre ventiláciu komory 

a ventilátor funguje na plný výkon. Druhou pozíciou je sucho, kedy strecha neprepúšťa zrážky, 

ventilátor funguje na minimum a vzduch recirkuluje. Tretia pozícia značí vlhko, dážď 

prechádza strechou, ventilátor beží na minimum a vzduch recirkuluje.  

V komorách sú kombinované klimatické faktory, a to zvýšená a normálna koncentrácia CO2, 

skoré, neskoré sucho a vlhko, odtienené a normálne UV žiarenie a dusíkom hnojená 

a nehnojená pôda. Každá kombinácia je zopakovaná trikrát. Skoré sucho prichádza v období 

kvitnutia, neskoré sucho prichádza v dobre zrenia. Koncentrácia CO2 je 400 a 700 ppm. 

Hnojenie dusíkom je 0 a 200 kg N/ha. Každá komora bola rozdelená na dusíkom hnojenú 

a nehnojenú časť (obrázok 3). Usporiadanie komôr a jednotlivé kombinácie klimatických 

faktorov je možné vidieť na obrázku 4.   
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Obrázok 3: Experimentálna stanica Domanínek – pohľad do komory [65] 

 

 

Obrázok 4: Usporiadanie komôr s rôznou kombináciou podmienok [65]. AC je normálna 

koncentrácia CO2 (400 ppm), EC je zvýšená koncentrácia CO2 (700 ppm). UV- je odtienené 

UV žiarenie a UV+ je normálne UV žiarenie. 

V komorách bola pestovaná pšenica ozimná (Triticum aestivum L.). Boli použité dve odrody 

pšenice: skorá Avenue a neskorá Tobak odroda. Avenue odroda je nízkeho vzrastu s vysokou 

regeneračnou schopnosťou na jar. Je to najskoršia odroda z veľmi skorých odrôd, ktorá je 

odolná proti poliehaniu. Odroda Tobak je stredne vysoká až nízka so strednou odolnosťou proti 
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poliehaniu. Je vhodná do všetkých oblastí pestovania pšenice a dosahuje vysoké výnosy, hlavne 

vďaka dobrému zdravotnému stavu, plastickosti a tolerancii ku klimatickým podmienkam.  

Po dozretí a následnom zbere, boli zrná pšenice rozomleté a následne bola získaná múka 

spracovaná v rámci experimentálnej časti tejto bakalárskej práce. Vzorky bolo podrobené 

analýzam, ktoré sú popísané v ďalších kapitolách tejto bakalárskej práce. 

Na stanovenie bolo použitých 12 vzoriek oboch odrôd, u ktorých boli skombinované jednotlivé 

podmienky. Vzorky boli pestované za vlhka, skorého a neskorého sucha, hnojené (200 kg N/ha) 

aj nehnojené dusíkom a za normálnej koncentrácie CO2 (400 ppm) a  UV žiarenia. 

 

3.2 Stanovenie obsahu mokrého lepku 

Stanovenie bolo prevedené podľa normy ISO 21415-1:2006(E). Z múky a roztoku chloridu 

sodného sa pripravilo cesto, z ktorého sa po odležaní izoloval lepok vypieraním roztokom 

chloridu sodného.  

3.2.1 Prístroje a pomôcky  

Analytické váhy HR-120-EC, firma A&D INSTRUMENTS LTD  

3.2.2 Chemikálie 

Chlorid sodný  

Jodid draselný  

Jód  

3.2.3 Príprava roztokov 

Roztok chloridu sodného: 200 g chloridu sodného bolo rozpustených vo vode a doplnených 

vodou na 10 l. 

Lugolov roztok: 2,54 g jodidu draselného bolo rozpustených vo vode. Bolo pridaných 1,27 g 

jódu do roztoku a po rozpustení celých častí bol doplnený vodou na  ml.  

3.2.4 Príprava cesta  

Boli navážené 3 g múky do porcelánovej misky. Pipetou bolo pridaných 1,5 ml roztoku chloridu 

sodného za kontinuálneho miešania múky špachtlou. Po pridaní roztoku chloridu sodného bola 

zmes miesená a bola vytvorená gulička cesta tak, aby sa vyhlo stratám múky. Zvyšky, ktoré sa 

priľnuli na steny misky a na špachtli boli pridané ku guličke cesta. Cesto sa nechalo odležať na 

30 minút v miske prikrytej hodinovým sklom.  
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3.2.5 Vypieranie cesta 

Vypieranie cesta bolo vykonané cez sito, aby sa vyhlo možným stratám cesta. Počas procesu 

boli ruky pokryté gumenými rukavicami, aby sa cesto chránilo pred teplom a potom z rúk. 

Gulička cesta bola vložená do dlane jednej ruky a roztok chloridu sodného kvapkal z nádoby 

na guličku cesta. Počas tohto bola gulička cesta stláčaná, naťahovaná a tvarovaná s palcom 

druhej ruky. Odplavené čiastočky cesta zachytené na site boli spojené s hlavným podielom. 

Vypieranie sa považuje za ukončené, ak roztok chloridu sodného vytlačený z lepku je bez 

škrobu. Na zistenie prítomnosti škrobu bolo vytlačených pár kvapiek z lepku na hodinové 

sklíčko, ku ktorým bolo pridaných pár kvapiek Lugolovho roztoku. Ak sa farba roztoku 

nezmenila, vypieranie bolo ukončené. Ak bola farba roztoku zmenená na modrú, značilo to, že 

škrob bol stále prítomný a vypieranie pokračovalo, až kým nebola zistená neprítomnosť škrobu. 

Doba vypierania závisí na obsahu lepku, ale všeobecne sa pohybuje okolo 8 minút. Po ukončení 

vypierania bola prebytočná voda odstránená držaním lepku medzi prstami jednej ruky a jeho 

stláčaním, ktoré bolo zopakované trikrát. Lepok bol položený medzi dve sklenené dosky. Dosky 

boli pritlačené k sebe a po 5 sekundách boli oddelené. Dosky boli osušené. Lepok bol presunutý 

na suchú časť skla a dosky boli opäť spojené na 5 sekúnd. Tento postup bol zopakovaný 15 

krát.  Lepok zbavený prebytočnej vody bol ihneď zvážený na analytických váhach.  

3.2.6 Výpočet a spracovanie výsledkov  

Obsah mokrého lepku (X) v hmotnostných percentách v sušine výrobku bol vypočítaný podľa 

vzťahu: 

 𝑋 =
𝑚1 ∙ 100

𝑚2
 (1) 

kde m1 je hmotnosť mokrého lepku v gramoch a m2 je hmotnosť naváženej múky v gramoch. 

Spracovanie dát bolo prevedené v programe MS Excel. Výsledky boli graficky spracované vo 

forme stĺpcových grafov. 

3.3 Extrakcia glutenínov podľa Singha 

3.3.1 Prístroje a pomôcky 

Analytické váhy HR-120-EC, firma A&D INSTRUMENTS LTD  

Vortex – stuart, firma MERCI 

Termoblok TDB-100, firma BIOSAN 

Centrifuga 5430 R, firma EPPENDORF 

Sušiareň Memmert UFE550, firma Memmert, Nemecko 

3.3.2 Chemikálie 

Isopropanol (LACH-NER)  

Kyselina chlorovodíková (LACH-NER)  
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DTT – dithiothreitol (SIGMA ALDRICH) 

TRIS – tris(hydroxymethyl)aminomethan (SIGMA ALDRICH) 

3.3.3 Príprava roztokov 

Roztok A: Isopropanol bol zmiešaný s destilovanou vodou v pomere 1:1. Roztok sa uchováva 

pri laboratórnej teplote. 

Roztok B: 2,423 g 0,08 M TRIS bolo rozpustených v 200 ml 50% vodného roztoku 

isopropanolu. Po rozpustení bolo upravené pH pomocou koncentrovanej kyseliny 

chlorovodíkovej na 8,0. Následne bol roztok doplnený 50% isopropanolom na 250 ml.  

3.3.4 Extrakcia gliadínov 

Do mikroskúmavky Eppendorf bolo odvážených 20 mg múky a bol pridaný 1 ml roztoku A. 

Zmes bola premiešaná špachtlou a extrahovaná 30 minút pri 65 °C. Každých 10 minút bola 

zmes vortexovaná a usadená múka bola premiešaná špachtlou. Po 30 minútach bola zmes 

centrifugovaná pri 10 000 g 1 min. Supernatant bol odliatý a celý postup bol zopakovaný. 

Zrazenina bola premytá 1 ml roztoku A, znovu zcentrifugovaná a supernatant odliatý. Nakoniec 

bola zrazenina premytá 0,5 ml roztoku A, roztok bol centrifugovaný 5 minút a supernatant bol 

odliatý.  

3.3.5 Extrakcia glutenínov  

K zrazenine vytvorenej pri extrakcii gliadínov bol pridaný 1 ml roztoku B s čerstvo pridaným 

DTT tak, aby celková koncentrácia DTT bola 1%. Zmes bola vortexovaná a extrahovaná 30 

minút pri 65 °C. Každých 10 minút bola zmes vortexovaná a premiešaná špachtlou. Po 

extrahovaní bola zmes centrifugovaná 5 min pri 10 000 g. Supernantant bol odliatý 

a k zrazenine bol opäť pridaný 1 ml roztoku B s DTT. Zrazenina bola extrahovaná 30 minút 

a vortexovaná každých 10 minút. Následne bola zmes centrifugovaná po dobu 5 minút. 

Supernatant bol odliatý a k zrazenine bolo pridaných 0,5 ml roztoku B s DTT. Vzorka bola 

scentrifugovaná po dobu 5 minút.  

3.3.6 Výpočet a spracovanie výsledkov 

Výsledná zrazenina bola vysušená, zvážená a obsah gliadínov alebo glutenínov (X) 

v hmotnostných percentách v sušine bol vypočítaný podľa vzťahu: 

 𝑋 =
𝑚1 ∙ 100

𝑚2
 (2) 

kde m1 je hmotnosť extrahovaných gliadínov alebo glutenínov v gramoch a m2 je hmotnosť 

navážky suchého lepku v gramoch.  

Spracovanie dát bolo prevedené v programe MS Excel. Každá vzorka bola premeraná trikrát 
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a z týchto hodnôt bola získaná priemerná hodnota. Výsledky boli graficky spracované vo forme 

stĺpcových grafov s chybovými úsečkami, ktoré znázorňujú smerodatné odchylky.  

 

3.4 Stanovenie hrubej bielkoviny podľa Kjeldahla 

3.4.1 Prístroje a pomôcky 

Analytické váhy HR-120-EC, firma A&D INSTRUMENTS LTD  

VAPODEST, firma Gerhardt, Nemecko 

Mineralizačná jednotka KT-8s, firma C. GERHARDT GMBH & CO. KG, Nemecko 

Sušiareň Memmert UFE550, firma Memmert, Nemecko 

3.4.2 Chemikálie 

Kyselina sírová konc. (LACH-NER) 

Kyselína sírová, c = 0,05 mol l-1 (LACH-NER) 

Hydroxid sodný, c = 0,1 mol l-1 (LACH-NER) 

33% hydroxid sodný  

Weiningerov katalyzátor (síran sodný, síran meďnatý, síran ortuťnatý, selén) 

Roztok fenolftaleínu  

Tashirov indikátor  

3.4.3 Postup stanovenia 

Do mineralizačnej trubice bol navážený 1 g vzorky múky. Boli navážené 2 g Weiningerovho 

katalyzátoru, ktorý bol pridaný k vzorke múky. Následne bolo pridaných 10 ml koncentrovanej 

kyseliny sírovej. Trubice boli vložené do mineralizačného bloku. Mineralizácia prebiehala 90 

minút. Po skončení sa mineralizát nechal vychladnúť. Následne bola vzorka zriedená 

destilovanou vodou a boli pridané tri kvapky fenolftaleínu. Mineralizačná trubica bola vložená 

do destilačného prístroja, v ktorom prebiehala destilácia a bol pridávaný 33% hydroxid sodný. 

Uvoľnený amoniak bol predestilovaný do titračnej banky s 25 ml štandardizovanej kyseliny 

sírovej (c = 0,05 mol l-1). Po ukončení destilácie bol opláchnutý vývod chladiča destilovanou 

vodou do titračnej banky s kyselinou sírovou. Do destilátu boli pridané tri kvapky Tashirovho 

indikátoru a bol titrovaný odmerným roztokom hydroxidu sodného (c = 0,1 mol l-1) do prvého 

trvalého žltého sfarbenia.  
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3.4.4 Výpočet a spracovanie výsledkov  

Hmotnostný zlomok celkového dusíku vo vzorke wN bol vypočítaný podľa vzorca: 

 
𝑤𝑁 =

2 ∙ (𝑐𝐻2𝑆𝑂4 ∙ 𝑉𝐻2𝑆𝑂4 −
𝑐𝑁𝑎𝑂𝐻 ∙ 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻

2 ) ∙ 𝑀𝑁

𝑚𝑛𝑎𝑣
 

(3) 

kde 𝑐𝐻2𝑆𝑂4  je koncentrácia kyseliny sírovej, 𝑉𝐻2𝑆𝑂4  je objem kyseliny sírovej, 𝑐𝑁𝑎𝑂𝐻  je koncentrácia 

hydroxidu sodného, 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 je objem hydroxidu sodného, 𝑀𝑁 je atómová hmotnosť 

dusíka, 𝑚𝑛𝑎𝑣 je hmotnosť naváženej múky.  

Obsah dusíka bol prepočítaný na obsah hrubej bielkoviny v múke vynásobením faktorom 5,70.  

Spracovanie dát bolo prevedené v programe MS Excel. Výsledky boli graficky spracované vo 

forme stĺpcových grafov s chybovými úsečkami, ktoré znázorňujú smerodatné odchylky.  
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4 VÝSLEDKY 

Boli skúmané dve odrody pšenice, a to Avenue a Tobak. Analyzované vzorky boli pestované 

za vlhka, skorého a neskorého sucha, hnojené (200 kg N/ha) aj nehnojené dusíkom a za 

normálnej koncentrácie CO2 (400 ppm) a  UV žiarenia, tak ako to už bolo spomenuté v kapitole 

3.1. Vzorky boli použité na stanovenie mokrého lepku, hrubej bielkoviny a na extrakciu 

gliadínov a glutenínov, výsledky je možné vidieť na obrázkoch 5 až 10. Bola uskutočnená 

analýza rozptylu (ANOVA). Následne bol realizovaný Fisherov LSD test s hladinou 

významnosti p = 0,05, pri ktorom boli testované rozdiely medzi priemermi, ktoré sú v grafoch 

vyznačené pomocou malých písmen určujúcich homogénne skupiny.   

 

 

Obrázok 5: Vplyv skorého, neskorého sucha a hnojenia na obsah mokrého lepku v pšenici 

ozimnej u odrody Avenue a Tobak. Graf zobrazuje porovnanie množstva mokrého lepku zo 

vzoriek pšenice pestovanej za vlhka (W), skorého sucha (ED) a neskorého sucha (LD), 

s prídavkom dusíkatého hnojenia (N+) a bez dusíkatého hnojenia (N-). Stĺpce znázorňujú 

aritmetický priemer a chybové úsečky smerodatnú odchylku z troch opakovaní.  

Stanovenie mokrého lepku bolo uskutočnené pre každý variant iba raz, a to kvôli malému 

množstvu vzoriek. V dôsledku toho nebolo možné výsledky štatisticky vyhodnotiť. V rámci 

oboch odrôd boli pozorované rozdiely (obrázok 5). Variant neskorého sucha u hnojených rastlín 

odrody Avenue obsahoval o 12,5 % viac lepku než variant skorého sucha a o 11,0 % viac lepku 

ako variant vlhka. U odrody Avenue bola zistená odlišnosť medzi hnojeným a nehnojeným 

variantom. Najväčší rozdiel bol pozorovaný u rastlín vystavených skorému suchu, kedy 

hnojený variant obsahoval o 5,7 % viac lepku ako nehnojený variant. Na druhej strane, najväčší 

nárast mokrého lepku  bol pozorovaný u variantu neskorého sucha. Prekvapivo malý vplyv 

malo hnojenie dusíkom u odrody Tobak s výnimkou variantu neskorého sucha. Z obrázku je 

pozorovateľné, že obsah mokrého lepku závisí na odrode a pôsobení sucha.  
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Obrázok 6: Vplyv skorého, neskorého sucha a hnojenia na obsah gliadínov v pšenici ozimnej 

u odrody Avenue a Tobak. Graf zobrazuje porovnanie množstva extrahovaných gliadínov zo 

vzoriek pšenice pestovanej za vlhka (W), za skorého sucha (ED), za neskorého sucha (LD), 

s prídavkom dusíkatého hnojenia (N+) a bez dusíkatého hnojenia (N-). Stĺpce znázorňujú 

aritmetický priemer a chybové úsečky smerodatnú odchylku z troch opakovaní. 

Pri porovnaní vplyvu vlhka, skorého, neskorého sucha a hnojenia na obsah extrahovaných 

gliadínov (obrázok 6) u odrôd pšenice Avenue a Tobak môžeme vidieť, že obe odrody reagujú 

na sucho rozdielne. U nehnojenej odrody Avenue nebol štatisticky významný rozdiel medzi 

obsahom gliadínov u pšenice pestovanej za vlhka a pšenice pestovanej za skorého či neskorého 

sucha. U hnojenej varianty bol obsah gliadínov štatisticky významne väčší pre pšenicu 

pestovanú za neskorého sucha vzhľadom k pšenici pestovanej za skorého sucha.  

U odrody Tobak bola zistená citlivosť na skoré sucho, kedy došlo k poklesu gliadínov. Medzi 

hnojeným a nehnojeným variantom nebol zistený štatisticky významný rozdiel.  
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Obrázok 7: Vplyv skorého, neskorého sucha a hnojenia na obsah glutenínov v pšenici ozimnej 

u odrody Avenue a Tobak. Graf zobrazuje porovnanie množstva extrahovaných glutenínov zo 

vzoriek pšenice pestovanej za vlhka (W), za skorého sucha (ED), za neskorého sucha (LD), 

s prídavkom dusíkatého hnojenia (N+) a bez dusíkatého hnojenia (N-). Stĺpce znázorňujú 

aritmetický priemer a chybové úsečky smerodatnú odchylku z troch opakovaní. 

U odrody Avenue bol obsah glutenínov významne vyšší pri pestovaní za skorého sucha 

(obrázok 7). Je možné predpokladať, že syntéza škrobu prebieha neskôr. U oboch variantov 

hnojenia je množstvo glutenínov najmenšie u zavlažovanej pšenice. Naopak, najväčšie 

množstvo glutenínov je u pšenice pestovanej za skorého sucha. U odrody Tobak bol zistený 

štatisticky významný rozdiel pri hnojenom variante medzi obsahom glutenínov pre pšenicu 

pestovanú za vlhka vzhľadom na pšenicu stresovanú skorým suchom. Pri porovnaní oboch 

odrôd je možné pozorovať odlišnosť reagovania na vlhko a sucho v rámci hnojenia. Taktiež, čo 

je prekvapivé, rozdiel medzi hnojeným a nehnojeným variantom je štatisticky významný len 

u odrody Tobak.  
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Obrázok 8: Vplyv skorého, neskorého sucha a hnojenia na celkový obsah gliadínov a glutenínov 

v pšenici ozimnej u odrody Avenue a Tobak. Graf zobrazuje porovnanie množstva 

extrahovaných gliadínov a glutenínov zo vzoriek pšenice pestovanej za vlhka (W), za skorého 

sucha (ED), za neskorého sucha (LD), s prídavkom dusíkatého hnojenia (N+) a bez dusíkatého 

hnojenia (N-). Stĺpce znázorňujú aritmetický priemer a chybové úsečky smerodatnú odchylku 

z troch opakovaní. 

Porovnaním celkového obsahu gliadínov a glutenínov u oboch odrôd je možné pozorovať, že 

hnojenie, ale aj vlhko a sucho nemajú vplyv na celkový obsah týchto zložiek (obrázok 8). 

U odrody Avenue nie je štatisticky významný žiadny rozdiel medzi hnojeným a nehnojeným 

variantom. U odrody Tobak je významný rozdiel medzi hnojeným a nehnojeným variantom len 

u pšenice pestovanej za skorého sucha.  
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Obrázok 9: Vplyv skorého, neskorého sucha a hnojenia na pomer obsahu gliadínov ku 

glutenínom v pšenici ozimnej u odrody Avenue a Tobak. Graf zobrazuje porovnanie pomeru 

množstva extrahovaných gliadínov ku glutenínom zo vzoriek pšenice pestovanej za vlhka (W), 

za skorého sucha (ED), za neskorého sucha (LD), s prídavkom dusíkatého hnojenia (N+) a bez 

dusíkatého hnojenia (N-). Stĺpce znázorňujú aritmetický priemer a chybové úsečky smerodatnú 

odchylku z troch opakovaní. 

Pomer gliadínov a glutenínov sa mení vplyvom odrody a podmienok pestovania, ako to vyplýva 

z obrázku 9. Vplyvom sucha (skorého aj neskorého) došlo k poklesu hodnoty pomeru gliadíny 

: gluteníny. U odrody Avenue je štatisticky významný rozdiel medzi hnojeným a nehnojeným 

variantom pre pšenicu pestovanú za neskorého sucha. U odrody Tobak bol pozorovaný nárast 

u hnojenej pšenice pestovanej za neskorého sucha oproti nehnojenému variantu. Naopak 

u hnojenej pšenice pestovanej za skorého sucha bol pozorovaný pokles vzhľadom na nehnojený 

variant. U odrody Tobak sa pomer gliadínov a glutenínov vplyvom skorého a neskorého sucha 

mení výraznejšie ako u odrody Avenue. Zmena pomeru gliadínov a glutenínov vplyvom sucha 

má za následok zmeny v reológií cesta.  
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Obrázok 10: Vplyv skorého, neskorého sucha a hnojenia na obsah hrubej bielkoviny v pšenici 

ozimnej u odrody Avenue a Tobak. Graf zobrazuje porovnanie množstva hrubej bielkoviny zo 

vzoriek pšenice pestovanej za vlhka (W), za skorého sucha (ED), za neskorého sucha (LD), 

s prídavkom dusíkatého hnojenia (N+) a bez dusíkatého hnojenia (N-). Stĺpce znázorňujú 

aritmetický priemer a chybové úsečky smerodatnú odchylku z troch opakovaní. 

Rozdiel v obsahu hrubej bielkoviny bol významný medzi variantmi hnojenia, ale taktiež aj 

medzi variantmi vlhka, skorého a neskorého sucha. U odrody Avenue je rozdiel medzi 

hnojeným a nehnojeným variantom menej významný, ako by sa očakávalo. U odrody Tobak je 

množstvo hrubej bielkoviny najnižšie pre pšenicu pestovanú za skorého sucha. Z toho je možné 

vyvodiť záver, že skoré sucho limituje syntézu proteínov bez ohľadu na dusíkatú výživu, zatiaľ 

čo neskoré sucho vedie k nárastu obsahu proteínov, pretože rastlina v strese syntetizuje menej 

škrobu a tým sa zvýši percentové zastúpenie proteínov.   
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Obrázok 11: Zhrnutie vplyvu environmentálnych faktorov na obsah gliadínov a glutenínov 

v pšenici ozimnej u odrody Avenue a Tobak.  

Graf (obrázok 11) bol získaný pomocou redundačnej analýzy (RDA), ktorá je formou 

viacrozmernej analýzy hlavných komponentov (PCA). Pomocou modrých šípok sú zobrazené 

environmentálne faktory. Ich vplyv na jednotlivé frakcie gliadinových a glutenínových 

proteínov u jednotlivých odrôd  je zobrazený červenými šípkami. Ak šípky majú súhlasný smer, 

obsah gliadínov a glutenínov je stimulovaný príslušným faktorom, pri opačnom smere šípok 

má príslušný environmentálny faktor negatívny vplyv. Ak šípky zvierajú pravý uhol, príslušný 

faktor nemá na obsah a zloženie lepku vplyv.  

Na obsah gliadínov a glutenínov nemala v našom prípade vplyv odroda, keďže šípky navzájom 

zvierajú pravý uhol. Naopak, odroda má značný vplyv na obsah hrubej bielkoviny, čo značia 

šípky približne v rovnakom smere. U odrody Avenue je tento vplyv vyšší. Ďalej z  obrázku 11 

môžeme pozorovať, že neskoré sucho má vysoko pozitívny vplyv na obsah hrubej bielkoviny. 

Hnojenie dusíkom ovplyvnilo obsah gliadínov a aj glutenínov len v malej 

miere. Avšak obsah hrubej bielkoviny je stimulovaný hnojením.  

Obsah gliadínov je negatívne ovplyvnený skorým suchom a zároveň vlhko má na ich obsah 

celkom pozitívny vplyv. Naopak, skoré sucho má pozitívny vplyv na obsah glutenínov, pričom 

neskoré sucho nemá takmer žiadny vplyv. Pomer gliadínov a glutenínov je negatívne 

ovplyvnený skorým suchom. Skoré sucho má najväčší vplyv na obsah gliadínov a zároveň na 

pomer gliadínov ku glutenínom. Neskoré sucho najviac ovplyvňuje obsah hrubej bielkoviny.  
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5 DISKUSIA 

Sucho významne rozhoduje o obsahu a zložení proteínov v pšeničnom zrne. Okrem toho, 

ovplyvnený je aj výnos zrna. Pomer bielkovín a škrobu sa líši podľa času, kedy sucho na 

pšenicu pôsobí. Počas zrenia sa ukladajú najskôr bielkoviny a následne škrob [60]. Je 

pravdepodobné, že v prípade skorého sucha je ovplyvnené ukladanie bielkovín, a tým pádom 

sa ich zloženie mení.  

V tomto experimente bol sledovaný vplyv skorého a neskorého sucha na obsah a zloženie 

proteínov u skorej odrody Avenue a neskorej odrody Tobak. Taktiež sa sledoval vplyv 

dusíkatého hnojenia na pôsobenie sucha. Pšenica bola pestovaná za podmienok skorého sucha, 

neskorého sucha a vlhka. V komorách bola polovica pšenice hnojená dusíkom (200 kg N/ha) 

a druhá polovica hnojená nebola. Na základe štatistického stanovenia bolo možné sledovať 

rozdiely medzi jednotlivými odrodami, ktoré boli pestované za odlišných podmienok sucha 

a hnojenia.  

Efekt sucha je veľmi špecifický.  Singh a kol. [59] uvádzajú, že sucho pri pestovaní rastlín vedie 

k menšiemu zisku zrna, čo je spôsobené nižšou syntézou škrobu. V dôsledku toho sa 

koncentrácia proteínov zvyšuje [60]. Naše výsledky potvrdzujú túto teóriu v prípade neskorého 

sucha, skoré sucho viedlo naopak k značnej redukcii obsahu proteínov. U oboch odrôd boli 

reakcie na sucho rozdielne. U odrody Avenue bolo množstvo bielkovín najväčšie práve 

u neskorého sucha. U odrody Tobak bol vplyv neskorého sucha menej výrazný.  

Podľa Zhanga a kol. [62] by skoré sucho mohlo zmierniť stres počas kvitnutia, čo by sa 

prejavilo na menšej strate úrody a tým pádom väčšom výťažku v porovnaní s kontrolovaným 

množstvom vlhka pri raste. Taktiež by bola ovplyvnená kvalita pšenice zmenou koncentrácií 

bielkovín a kľúčových HMW glutenínov. V súlade s týmto tvrdením bolo aj v tejto práci 

sledované zvýšenie obsahu glutenínov pre skoré sucho. Množstvo gliadínov bolo naopak 

menšie pre variant skorého sucha.   

Výskum z roku 2018 [63] ukazuje, že sucho spôsobuje nadmerné zvýšenie obsahu proteínov, 

čím sa zlepší pevnosť cesta a kvalita chleba. Okrem zvýšenia obsahu proteínov, sa zvyšuje aj 

množstvo lepku v pšenici. Výsledky nášho experimentu ukazujú, že obsah mokrého lepku bol 

najvyšší pre variant neskorého sucha, čo je v súlade s literatúrou. Výnimkou bola pšenica 

nehnojenej odrody Tobak, kedy bolo množstvo mokrého lepku vyššie u zavlažovaných rastlín. 

Avšak, vplyvom skorého sucha sa obsah mokrého lepku znížil v porovnaní s vlhkom.  

Rovnako, Zhou a kol. [63] pozorovali významne vyšší nárast gliadínov za podmienok sucha 

v porovnaní s variantom za vlhka. Zároveň, podobný vplyv sucha sa preukázal aj na množstve 

HMW a LMW glutenínov. Za sucha bolo množstvo glutenínov vyššie ako za vlhka. Tieto 

tvrdenia o gliadínoch sú v rozpore s našou prácou, kedy naopak množstvo gliadínov pokleslo 

vplyvom skorého sucha, a to najmä u odrody Tobak. Vplyvom neskorého sucha sa zvýšilo 

množstvo gliadínov iba u hnojeného variantu odrody Avenue. Avšak, obsah glutenínov sa 

zvýšil za podmienok skorého aj neskorého sucha, čo je v súlade s výskumom podľa Zhoua. 
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Najväčšie množstvo glutenínov bolo preukázané   za skorého sucha, s výnimkou nehnojeného 

variantu odrody Tobak, kedy bol obsah glutenínov vyšší u neskorého sucha.  

Randall a Wrigley [17] tvrdia, že dusíkaté hnojenie zvyšuje obsah bielkovín zŕn. Obsah hrubej 

bielkoviny sa vplyvom hnojenia zvyšoval u oboch odrôd. U odrody Tobak bol rozdiel medzi 

variantmi hnojenia významnejší ako u odrody Avenue.  

Daniel a Triboi [66] uvádzajú, že sucho vyvoláva syntézu gliadínov na úkor glutenínov 

v pšenici. Rovnako tak pôsobí aj dusíkaté hnojenie, ktoré zvyšuje množstvo gliadínov. 

Výsledky tejto práce sú opačné, obsah glutenínov narastal na úkor gliadínov, pričom zmena 

pomeru sa prejavovala najviac za skorého sucha. Pomer gliadínov a glutenínov sa menil za 

sucha výraznejšie u odrody Tobak. Zmeny v pomere gliadínov a glutenínov majú najväčší 

vplyv na reológiu cesta. Hnojenie dusíkom spôsobilo zvýšenie gliadínov u rastlín oboch odrôd 

pestovaných za neskorého sucha. Naopak, u pšenice pestovanej za skorého sucha bol tento 

vplyv opačný a obsah gliadínov sa znížil. 

Podľa Saint Pierre a kol. [67] sa množstvo gliadínov zvyšuje pôsobením sucha na rastliny. 

Zvýšenie obsahu gliadínov vplyvom sucha je spôsobené tvorbou väčšieho množstva bielkovín 

na úkor škrobu. Naopak, vplyvom vlhka sa tvorí viac škrobu na úkor bielkovín. V našej práci 

u odrody Avenue pre hnojený variant neskorého sucha bol v súlade s týmto záverom najvyšší 

obsah gliadínov. U nehnojeného variantu odrody Avenue nebol významný rozdiel v obsahu 

gliadínov medzi jednotlivými variantmi sucha a vlhka. U oboch odrôd sme sledovali pokles 

gliadínov za podmienok skorého sucha, čo je v rozpore s výsledkami Saint Pierre.  

Práca Dai a kol. [60] uvádza, že vplyvom vlhka sa obsah glutenínov zvyšuje. Nižšia vlhkosť 

pôdy pri pestovaní vedie k zníženiu výnosu zŕn, čo je spôsobené hlavne znížením akumulácie 

škrobu. Naše výsledky ukazujú, že za podmienok vlhka bolo množstvo glutenínov najmenšie 

u oboch variantov hnojenia odrody Avenue a Tobak, čo je v rozpore s prácou Dai a kol. 

V našom experimente je možné pozorovať oneskorenú syntézu škrobu, kedže obsah glutenínov 

bol najvyšší u variantu skorého sucha.  

Podľa literatúry Švédskej univerzity poľnohospodárskych vied [25] sa pomer gliadínov ku 

glutenínom zvyšuje u rastlín pestovaných za podmienok sucha. Dusíkaté hnojenie má taktiež 

vplyv na zvýšenie pomeru gliadínov a glutenínov. Tieto tvrdenia sú v rozpore s našou prácou, 

kedy sa pomer gliadínov a glutenínov zvyšoval najmä   za vlhka. Vplyvom sucha dochádzalo 

k poklesu pomeru gliadíny : gluteníny. Za podmienok neskorého sucha sa pomer gliadínov 

a glutenínov zvýšil vplyvom hnojenia, čo odpovedá literatúre. Avšak, u variantu skorého sucha 

sa pomer gliadínov a glutenínov znížil u hnojených rastlín.  

Wieser vo svojej práci [24] tvrdí, že množstvo a pomer proteínov v lepku závisí od odrody 

pšenice a od podmienok pestovania. Hnojenie dusíkom má výraznejší vplyv na gliadíny 

v porovnaní s glutenínmi. Náš experiment ukazuje, že obsah gliadínov sa výrazne nemenil 

vplyvom odrôd. Rovnako, dusíkaté hnojenie nemalo za následok významné zmeny u gliadínov. 
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Pomer gliadínov a glutenínov sa vplyvom hnojenia výrazne menil len u rastlín pestovaných za 

podmienok sucha.  

Žilic a kol. [9] uvádza, že kvalita pšeničného proteínu je určená odrodou. Najväčší vplyv 

odrody je na pomer gliadínov ku glutenínom. Pri výrobe cesta je dôležitá rovnováha medzi 

viskozitou, ktorú zabezpečujú gliadíny a elasticitou, za ktorú sú zodpovedné gluteníny. V našej 

práci bola použitá skorá odroda pšenice, ktorá je citlivá na hnojenie. To sa preukázalo 

u variantov sucha, kedy sa pomer gliadínov ku glutenínom menil vplyvom hnojenia. Odroda 

Tobak je tolerantnejšia ku klimatickým podmienkam, avšak pomer gliadínov a glutenínov sa 

vplyvom sucha menil výraznejšie ako u odrody Avenue.  
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6 ZÁVER 

Cieľom tejto práce bolo sledovať zmeny v obsahu a zložení proteínov pšeničného zrna u dvoch 

odrôd pšenice ozimnej v závislosti od skorého, neskorého sucha a hnojenia.  

Pre experiment bola použitá skorá odroda Avenue a neskorá odroda Tobak. Vzorky boli 

poskytnuté Ústavom výzkumu globální změny AV ČR, konkrétne z experimentálneho 

pracoviska ekofyziológie rastlín v Domanínku. Pšenica bola pestovaná v komorách za 

podmienok vlhka, skorého a neskorého sucha. Časť rastlín bola hnojená dusíkom (200 kg 

N/ha), druhá časť bola bez dusíkatého hnojenia (0 kg N/ha).  

Zrná pšenice boli rozomleté a následne boli vzorky múky spracované postupmi, ktoré sú 

popísané v experimentálnej časti tejto bakalárskej práce. Bol stanovený obsah mokrého lepku, 

hrubej bielkoviny a zároveň boli extrahované gliadíny a gluteníny. Výsledky boli štatisticky 

vyhodnotené pomocou analýzy rozptylu.  

U oboch odrôd neskoré sucho výrazne zvýšilo obsah mokrého lepku u hnojeného aj 

nehnojeného variantu, naopak skoré sucho nemalo na obsah lepku významný vplyv. Skoré 

sucho významne znížilo obsah gliadínov, s výnimkou nehnojeného variantu odrody Avenue. 

Naopak, skoré sucho významne zvýšilo obsah glutenínov u oboch odrôd. Neskoré sucho 

rovnako zvýšilo obsah glutenínov u oboch odrôd, avšak len u nehnojeného variantu. 

Najvýraznejšie sa pôsobenie sucha prejavilo v pomere gliadínov ku glutenínom. Nárast obsahu 

glutenínov viedol k významnému poklesu gliadínov ku glutenínom v podmienkach skorého 

sucha, pričom výraznejší bol tento efekt u hnojeného variantu. Rovnako, neskoré sucho 

spôsobilo pokles pomeru gliadínov ku glutenínom s výnimkou hnojeného variantu odrody 

Tobak.  

Obsah hrubej bielkoviny sa významne zvýšil v podmienkach neskorého sucha s výnimkou 

nehnojeného variantu odrody Tobak. Naopak, skoré sucho znižovalo obsah hrubej bielkoviny, 

pričom tento pokles bol výraznejší u nehnojeného variantu. Obsah hrubej bielkoviny približne 

koreloval s obsahom mokrého lepku.  

Uvedené výsledky nás opravňujú k týmto záverom: 

1. Odroda Tobak je tolerantnejšia ku klimatickým podmienkam, avšak pomer gliadínov 

a glutenínov sa vplyvom sucha menil výraznejšie ako u odrody Avenue.  

2. Sucho významne mení pomer obsahu gliadínov ku glutenínom, a teda aj reologické 

vlastnosti cesta. 

3. Neskoré sucho zvyšuje obsah hrubej bielkoviny, naopak skoré sucho znižuje obsah hrubej 

bielkoviny. Tento poznatok nás vedie k hypotéze, že v ontogenetickom vývoji zrna sa 

najprv syntetizuje škrob a v neskorších fázach prednostne proteíny.  
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8 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

AV ČR                     Akademie věd České republiky 

DTT                         dithiotreitol   

HMW GS                High molecular weight glutenin subunit 

LMW GS                 Low molecular weight glutenin subunit  

RP-HPLC                reverse-phase high-performance liquid chromatography 

SDS                         sodium dodecyl sulfate  

SDS-PAGE             elektroforéza v polyakrylamidovom géli v prítomnosti SDS 

SE-HPLC                size-exclusion high-performance liquid chromatography 

TRIS                        tris(hydroxymethyl)aminomethane 

 


