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Norint užtikrinti gerą skirtingų rūšių kepinių kokybę, būtina nustatyti kvietinių miltų tešlos fizikines ir technologines savybes (vandens absorbciją, 

tešlos atsparumą minkant, praskydimo laipsnį, tąsumą, pasipriešinimą tempimui, miltų klampą ir fermento α-amilazės aktyvumą). 
Tirti žieminiai kviečiai ‛Zentos’, ‛Ada’, ‛Tauras’ ir ‛Seda’. Farinografiniais, ekstensografiniais ir amilografiniais tyrimais nustatyta, kad kviečiai 

‛Zentos’ ir jų perdirbimo produktai turi geriausias kepimo savybes: vandens absorbcija 56,9 %, tešlos praskydimo laipsnis 90,9 FV, tešlos tąsumas 170,3 
mm, pasipriešinimas tempimui 419,0 EV, α-amilazės aktyvumas 679 AV. Tiesioginės priklausomybės tarp trąšų normos ir kvietinių miltų tešlos fizikinių 
ir technologinių savybių nenustatyta. 

Kviečiai, baltymai, glitimas, krakmolas, fizikinės ir technologinės savybės. 

 
Įvadas 

 
Kviečiai yra labiausiai paplitę duoniniai javai. Nuo 

grūdų kokybės rodiklių ir iš jų paruoštos tešlos fizikinių ir 
technologinių savybių priklauso duonos išeiga, forma ir 
kokybė. 

Daugelis mokslininkų teigia, kad baltymų ir glitimo 
kiekis tiek kviečiuose, tiek iš jų pagamintuose miltuose yra 
vienas iš pagrindinių duonos kokybės kriterijų (Burghard, 
2003; Cauvin et al., 2007; Cauvin, 2003; Mašauskienė ir kt., 
2004; Mašauskienė ir kt., 2007). Baltymų kiekis kviečių 
grūduose priklauso nuo veislės genetinių savybių, gamtinių 
sąlygų grūdų brendimo metu, drėgnų grūdų džiovinimo re-
žimų, tręšimo azoto trąšomis ir kt. (Krištaponytė ir kt., 2004; 
Mašauskienė ir kt., 2008; Mašauskienė ir kt., 2007). 

Mokslininkai nustatė, kad glitimas padidina duonos ke-
palo tūrį, lemia tešlos lipnumą, elastingumą ir pasipriešinimą 
tempimui (Burghard, 2003; Cauvin et al., 2007; Cauvin, 
2003; Mašauskienė ir kt., 2004; Mašauskienė ir kt., 2009). 

Taip pat duonos kepinių kokybei turi įtakos ir fermen-
to α-amilazės aktyvumas, padidėjantis kai kviečiuose pra-
sideda dygimo biocheminiai procesai. Tokių kepinių ke-
pamoji vertė mažėja: atpalaiduojamas baltymų surištas 
vanduo, mažėja tešlos gebėjimas absorbuoti vandenį, tešlos 

elastingumas, blogėja duonos kokybė (Cauvin, 2003; Ma-
šauskienė ir kt., 2007). 

Norint užtikrinti gerą skirtingų rūšių kepinių kokybę, 
būtina nustatyti kvietinių miltų tešlos fizikines ir technolo-
gines savybes. Duonos gamybai labai svarbi kvietinių mil-
tų savybė įgerti vandenį (vandens absorbcija), taip pat re-
komenduojama nustatyti ruošiamos tešlos parametrus – te-
šlos susidarymo trukmę, stabilumą ir praskydimo laipsnį 
(Burghard, 2003; Cauvin et al., 2007; Cauvin, 2003). 

Tyrimų tikslas – nustatyti kviečių grūdų kokybės ro-
diklių įtaką tešlos fizikinėms ir technologinėms savybėms. 

Tyrimo uždaviniai: 1) nustatyti kviečių grūduose esan-
čių baltymų įtaką glitimo kiekiui ir kokybei, vandens ab-
sorbcijai, tešlos atsparumui minkymui ir praskydimo laips-
niui; 2) nustatyti glitimo bei azoto trąšų įtaką kvietinės te-
šlos reologinėms savybėms; 3) nustatyti krakmolo įtaką 
miltų klampai bei fermento α-amilazės aktyvumui. 

 
Tyrimų objektas ir metodika 

 
Tyrimo objektas – grūdai ir jų perdirbimo produktai. 

Tirti šių veislių kviečiai: ‛Ada’, ‛Zentos’, ‛Tauras’, 
‛Seda’, išauginti LŽŪU Bandymų stotyje pagal bandymo 
schemą, pateiktą 1 lentelėje. 

 
1 lentelė. Kviečių auginimo bandymo schema 

Table 1. Wheat production testing plan 
 

Veislė ‛Zentos’ ‛Ada’ ‛Tauras’ ‛Seda’ 

T
rę

ši
m

o 
 n

or
m

os
 N60+N0+N0 N60+N0+N0 N60+N0+N0 N60+N0+N0 

N60+N30+N30 N60+N30+N30 N60+N30+N30 N60+N30+N30 
N60+N30+N30+Delfanas N60+N30+N30+Delfanas N60+N30+N30+Delfanas N60+N30+N30+Delfanas 

N60+N40+N20 N60+N40+N20 N60+N40+N20 N60+N40+N20 
N80+N40+N30 N80+N40+N30 N80+N40+N30 N80+N40+N30 

 
Tyrimai atlikti: „AB Kauno grūdai“ malūno laboratorijo-

je; Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros žemės 
ūkio produktų laikymo ir perdirbimo technologijų tyrimo la-
boratorijoje. 

Tyrimų metodika. Iš nuimtų kviečių, pagal standarto 
LST ISO 13690:2000 Grūdai, ankštiniai ir jų malti produk-
tai. Ėminių ėmimas iš talpyklų reikalavimus, buvo imami 
2 kg grūdų ėminiai. AB „Kauno grūdai“ malūno laboratori-

joje iš turimų grūdų ėminių infraraudonosios spinduliuotės 
spektroskopijos metodu prietaisu Infratek-1275 buvo nusta-
tyti grūdų drėgnis, baltymų kiekis, glitimo kiekis, sedimen-
tacija bei krakmolo kiekis. Matavimai atlikti tris kartus, prie-
taiso rodmenys gauti su 0,1 – 0,2 proc. paklaidomis. 

Turimi kviečių ėminiai buvo drėkinami ir malami, o iš 
gautų miltų buvo atlikti tyrimai pagal sudarytą tyrimų sche-
mą, pateiktą 1 paveiksle. 
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1 pav. Kvietinių miltų fizikinių ir technologinių savybių tyrimų schema 

Fig. 1. Research scheme of wheat flour physical and technological qualities 

 
Grūdų drėkinimas. Prieš drėkinant grūdus jie buvo si-

jojami 3,5 ir 2 mm pločio pailgų akučių sietais. Ant 2 mm 
pailgų akučių sieto likę grūdai buvo drėkinami iki 15,0 – 
15,5 proc. drėgnio, kad būtų galima atskirti luobelę ir en-
dospermą. Drėkinti reikalingas vandens kiekis buvo ap-
skaičiuotas pagal lygtį: 
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čia  M – reikalingas vandens kiekis g;  
G1 – pradinio drėgnio grūdų masė g; 
w1 – pradinis grūdų drėgnis %; 
w2 – norimas grūdų drėgnis %. 
 
Grūdai buvo drėkinami apipurškiant distiliuotu vande-

niu ir laikomi induose tris paras šaldytuve, esant 1–3 °C 
temperatūrai (Railienė ,1997). 

Grūdų malimas. Sudrėkinti grūdai buvo malami firmos 
Brabender valciniu malūnu QUADRUMAT JUNIOR, at-
skiriančiu miltus ir sėlenas. Pagal pelenų kiekį sumalti mil-
tai atitiko aukščiausios rūšies 550 tipo miltų savybes. 

Kvietinių miltų tešlos fizikiniai ir technologiniai rodik-
liai (vandens absorbcija, tešlos susidarymo trukmė, stabi-
lumas ir praskydimo laipsnis) nustatyti trimis pakartoji-
mais firmos Brabender farinografu (ISO 5530-1:2004 
standartas). Atlikus farinogramų analizę (2 pav.) nustatyti 
technologiniai rodikliai. Duomenų tikslumas – 0,1ml/100g. 

 

 
 

Stabilumas 

Tešlos susidarymo trukmė 

Didžiausia konsistencija 

Kokybės skaičius 

Praskydimo laipsnis 

 
2 pav. Žieminių kviečių ‛Zentos’ (N80+N40+N30) tešlos fizikinių ir techno-

loginių savybių farinograma 
Fig. 2. Farinogramma of physical and technological qualities of winter 

wheat Zentos (N80+N40+N30) dough 

Kvietinių miltų tešlos reologinės savybės (pasiprieši-
nimas tempimui, tąsumas ir proporcingumo skaičius) nu-
statytos firmos Brabender ekstensografu (LST ISO 5530-
2:2004 standartas). Tyrimai atlikti trimis pakartojimais, 
skirtingame rūgimo tarpsnyje (45, 90, 135 min). Atlikus 
ekstensogramų analize nustatytos kviečių tešlos reologinės 
savybės (3 pav.). 

 

 
3 pav. Žieminių kviečių ‛Zentos’ (N60+N40+N20) tešlos reologinių savybių 

ekstensograma 
Fig. 3. Extensiogramma of rheological properties of winter wheat Zentos 

(N60+N40+N20) dough 

 
Kviečių fermentinis aktyvumas (temperatūra, kuriai 

esant pasiekiamas maksimalus kleisterizacijos taškas ir 
maksimalus klampumas) nustatytas firmos Brabender ami-
lografu. Tyrimai atlikti 3 kartus (kiekvienos veislės ir 
kiekvieno skirtingo tręšimo) pagal ISO 7973:2006 standar-
tą. Klampos vertė pateikiama 5 AV (amilogrfo vienetai) 
tikslumu ir analizuota pagal Brabender įrenginiu gautą 
amilogramą (4 pav.).  

Visi tyrimų duomenys buvo apdoroti naudojant Micro-
soft Excel analizės paketus. Naudojant šios programos pa-
ketus buvo apskaičiuojama: matavimo rezultatų aritmetinis 

vidurkis ( x ); paklaidos (skaičiuojamos naudojant Stjuden-
to kriterijų); vidurkio 0,95 lygmens pasikliaujamasis inter-
valas(apskaičiuotas naudojant ANOVA paprogramę). 
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4 pav. Žieminių kviečių ‛Tauras’ (N60+N0+N0) fermentinio aktyvumo 

amilograma 
Fig. 4. Amilogramma of the enzymatic activity of winter wheat Tauras 

(N60+N0+N0) 

Rezultatų aptarimas ir įvertinimas 

 
Farinografiniais tyrimais nustatyta kviečių grūduose 

esančių baltymų kiekio įtaka glitimo kiekiui ir kokybei, 
taip pat vandens absorbcijai, tešlos atsparumui ir tešlos 
praskydimo laipsniui. 

Atlikus bandymus nustatyta, kad pagal baltymų kiekį 
iš tirtų kviečių veislių duonai kepti geriausiai tinka kviečiai 
‛Zentos’, nes juose buvo 11,7 proc. baltymų, duonai kepti 
geriausi tinkami miltai, kurių baltymų kiekis yra 11,5 proc. 
ir daugiau (Burghard, 2003). Kviečiuose ‛Ada’ ir ‛Tauras’ 
yra 11,2 proc. baltymų, o kviečiuose ‛Seda’ – tik 10,5 proc. 
Kaip matyti iš 5 paveiksle pateiktų duomenų, daugiausia 
glitimo turėjo tie patys kviečiai, kuriuose daugiausia bal-
tymų, ir atvirkščiai. 
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5 pav. Veislės įtaka kviečių technologiniams rodikliams: 1 – tešlos atsparumas minkymui min; 2 – baltymai %; 3 – glitimas %; 4 – vandens absorcija %;  

5 tešlos praskydimo laipsnis FV 
Fig. 5. The influence of the variety on wheat technological characteristics: 1 – dough resistance to kneading, min; 2 – protein, %; 3 – gluten, %;  

4 – water absorption, %; 5 - the degree of softening, FV 
 

Vandens absorbcija didžiausia buvo tos veislės miltų, 
kuriuose buvo daugiausia baltymų. Didžiausia vandens ab-
sorbcija būdinga kviečiams ‛Zentos’ (56,9 proc.) ir ‛Ada’ 
(56,8 proc.) Mokslininkai  Burghard, 2003) nustatė, kad iš 
miltų, kurių vandens absorbcija yra didesnė kaip 56 proc., 
gaunama didelė tešlos išeiga, tešla lėtai formuojasi, duonos 
gaminiai ilgai išlieka švieži. Atlikus kviečių ‛Tauras’ 
(52,8 proc.) ir ‛Seda’ (49,4 proc.) matavimus, nustatyta, kad 
tešlos išeiga iš tokių miltų būtų maža, trumpa būtų tešlos 
minkymo trukmė, duonos gaminiai neilgai išliktų švieži. 

Tešlos atsparumas minkymui apskaičiuojamas sudedant 
tešlos susidarymo trukmę ir jos stabilumo trukmę. Tešlos at-
sparumas parodo minkymo aktyvumą: jeigu jis didesnis kaip 
3,5 min, reikia ypač aktyviai minkyti tešlą, jeigu jis mažesnis 
kaip 1,5 min, tai rodo prastą glitimo kokybę. Visų tirtų veis-
lių kviečių tešlos atsparumas minkymui viršijo 3,5 min, taigi 
galime teigti, jog kepant duoną reikia minkyti labai aktyviai. 

Dar viena kvietinių miltų tešlos fizikinė-technologinė 
savybė – tešlos praskydimo laipsnis, kuris neturi viršyti 
130 FV, kitaip tešla susmegs. Optimalus praskydimo laips-
nis – 80 FV (Burghard, 2003). Iš atliktų matavimų matyti, 

kad optimalų praskydimo laipsnį atitinka veislės ‛Tauras’ 
kvietiniai miltai (80 FV), artimi optimaliam rodikliui yra ir 
‛Zentos’ (90,9 FV) ir ‛Seda’ kvietiniai miltai (77,2). Kvie-
tinių miltų ‛Ada’ praskydimo laipsnis – 54,2 FV, tačiau to-
kie kviečiai dar yra tinkami kepti, nes rekomendacijose 
(Burghard, 2003) nurodyta, kad šis rodiklis neturėtų būti 
mažesnis kaip 40 FV. Pagal gautus duomenis, šis rodiklis 
menkai priklauso nuo baltymų kiekio grūduose. 

Nustatyta tręšimo įtaka kviečių technologinėms ir fizi-
kinėms savybėms (vandens absorbcijai, tešlos stabilumui, 
susidarymo laikui bei praskydimo laipsniui). 

Tyrimų duomenys parodė, kad miltų vandens absorb-
cija kito nenuosekliai, ir gauti rezultatai ne visada skyrėsi 
iš esmės. Todėl išanalizavus 2 lentelėje pateiktus duomenis 
galima teigti, kad skirtingas trąšų kiekis neturi esminės įta-
kos vandens absorbcijai. 

Kviečių veislės ‛Zentos’ tešlos stabilumas kito nuo 1,9 
iki 2,5, ‛Ada’ – nuo 1,7 iki 2,3 min., ‛Seda’ – 1,5–3,8 min 
ir ‛Tauras’ – 1,83–3,27 min tešlos stabilumas kito nenuo-
sekliai, tačiau visais atvejais stabiliausia buvo tų kvietinių 
miltų tešla, kuriuose azoto trąšų norma buvo didžiausia.
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2 lentelė. Tręšimo įtaka skirtingų kviečių veislių miltų vandens absorbcijai 
Table 2. Influence of fertilization on different wheat varieties flour water absorption 

 

Tirtų  
grūdų veislės 

Vandens absorbcija, proc. 
Azoto trąšų normos  

N60+N0+N0 N60+N30+N30 N60+N30+N30+delf N60+N40+N20 N80+N40+N30 R (A, B, C, D)* x  
‛Zentos’ 56,5±0,75 57,6±0,63 57,4±0,14 56,8±0,87 56,8±0,38 0,45 57,0±0,26 
‛Ada’ 57,0±0,63 58,0±0,63 56,0±0,5 56,4±0,14 56,4±0,38 0,36 56,8±0,41 
‛Seda’ 50,1±0,38 49,4±0,14 48,3±0,38 50,1±0,14 49,2±0,14 0,19 49,4±0,38 
‛Tauras’ 52,8±0,25 51,2±0,14 53,4±0,99 53,6±0,14 53,0±0,63 0,4 52,8±0,51 

*R(A, B, C, D)
 – duomenų patikimas skirtumas. 
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6 pav. Tręšimo įtaka skirtingų kviečių veislių tešlos praskydimo laipsniui 

Fig. 6. Influence of fertilization on the degree of dough softening of different wheat varieties 
 

Kaip matome iš pateiktų duomenų, 6 paveiksle tešlos 
praskydimo laipsnis kito nenuosekliai, todėl negalima tei-
gti, jog šiam kitimui įtakos turėjo skirtingas trąšų kiekis. 
Didžiausias tešlos praskydimo laipsnis buvo kviečių veis-
lės ‛Zentos’, tręštų N60+N0+N0 (102 FV), ir kviečių veislės 
‛Tauras’, tręštų N60+N30+N30+delfanas (99 FV). 

Visų veislių kviečių miltų tešlos susidarymo trukmė 
kito mažai, ir glaudaus koreliacinio ryšio tarp tręšimo te-
šlos susidarymo trukmės nebuvo nustatyta. Tešlos susida-
rymo trukmė kito nuo 1,2 iki 3,2 min. 

Ekstensografiniais tyrimais nustatyta kviečių grūduose 
esančių baltymų ir glitimo kiekio įtaka kvietinės tešlos reo-
loginėms savybėms (tešlos pasipriešinimui tempiant, tąsu-
mui ir proporcingumo skaičiui) esant skirtingai rūgimo 
trukmei 45 min, 90 min ir 135 min. 

Visų tirtų kviečių veislių pasipriešinimas tempimui, iš-
skyrus ‛Tauras’, atitinka reikšmes, kurios turi būti nuo 300 
iki 500 EV(7 pav.). Iš tokių miltų kepama duona tinkama re-
alizuoti (t. y. taisyklingos formos, jos minkštimas optima-
laus akėtumo). Iš kviečių ‛Tauras’ keptos duonos pluta gali 
įtrūkti, duonos forma būtų netaisyklinga (Burghard, 2003). 

Kaip matyti 7 paveiksle, tešlos tąsumas priklauso nuo 
baltymų kiekio: kuo didesnis baltymų kiekis, tuo didesnis 
ir tešlos tąsumas. Pagal tešlos tąsumą geriausios tešlos ke-
pimo savybės yra iš kviečių miltų ‛Zentos’ ir ‛Ada’. 

Taip pat tešlos pasipriešinimą tempimui ir jos tąsumą 
apibūdina proporcingumo skaičius, nustatomas kaip tešlos 
pasipriešinimo ir jos tąsumo santykis. Šis skaičius įvertina 
tešlos subalansuotumą ir turi didelę reikšmę tešlos savy-
bėms: kuo jis didesnis, tuo tešla tampresnė, kuo jis mažes-
nis tuo labiau tešla tęžta. 
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7 pav. Kviečių veislės įtaka tešlos reologinėms savybėms, kai tešlos rū-
gimo trukmė 135 min: 1 – baltymai %; 2 – glitimas %; 3 – tąumas mm;  

4 – pasipriešinimas tempimui EV 
Fig. 7. The influence of wheat variety on dough rheological properties 

when the dough ripening duration is 135 minutes: 
1– protein, %;2 – gluten, %; 3 -  viscosity, mm 4 - resistance to 

Extension, EV 

 
Kad tešla būtų normalaus tamprumo ir elastingumo, šis 

skaičius turi būti nuo 3 iki 4. Kaip matyti 8 paveiksle, pro-
porcingumo skaičius didėja didėjant ir rūgimo laikui.  

Kviečių veislės ‛Ada’ ir ‛Seda’ po 90 ir 135 min rūgi-
mo ir kviečių veislės ‛Tauras’ – po 45 min proporcingumo 
skaičius atitinka normalaus tamprumo ir elastingumo tešlos 
skaičių. Jei kviečių ‛Tauras’ tešlos rūgimo trukmė ilgesnė 
nei 45 min, tada kildama tešla gali sutrūkinėti ir sustandėti, 
kadangi proporcingumo skaičius didesnis nei 5. 
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8 pav. Kviečių veislės ir rūgimo trukmės įtaka tešlos proporcingumo 

skaičiui 
Fig. 8. Influence of wheat variety and ripening duration on the number of 

dough proportionality 

 

Kviečių veislės ‛Zentos’ nepriklausomai nuo rūgimo 
laiko ir kviečių veislės ‛Ada’ ir ‛Seda’ – po 45 min rūgimo 
proporcingumo skaičius yra šiek tiek mažesnis už 3, todėl 
tešla gali būti linkusi težti. Atlikus tyrimus ir išanalizavus 
gautus duomenis, nebuvo nustatyta skirtingų azoto trąšų 
normų įtakos kvietinių miltų tešlos reologinėms savybėms. 

Amilografiniais tyrimais įvertinamas miltų brinkimo 
procesas bei kleisterizavimosi ypatybės. Klampos didėji-
mas kleisterizuojantis krakmolui priklauso nuo temperatūros 
padidėjimo, mechaninio poveikio maišant ir miltuose esan-
čios α-amilazės aktyvumo. 

Atlikti tyrimai parodė, kad kviečiuose esantis krakmolas 
pradeda kleisterizuotis esant 61,7 °C temperatūrai. Iš 3 lente-
lėje pateiktų duomenų matyti, kad kleisterizavimosi pradžios 
temperatūrai įtakos neturėjo nei skirtingos kviečių veislės, nei 
skirtingos azoto trąšų normos, tačiau kleisterizacijos procesas 
prasidėdavo vidutiniškai šiek tiek žemesnėje temperatūroje 
negu 62,5 °C nei nurodyta literatūroje (Burghard, 2003; Cau-
vin et al., 2007; Cauvin, 2003; Mašauskienė ir kt., 2007). 

 
3 lentelė. Tręšimo įtaka skirtingų veislių kviečių kleisterizacijos pradžios temperatūrai. 

Table 3. The influence of different wheat varieties on the land paste starting temperature 
 

Tirtų grūdų  
veislės 

Kleisterizacijos pradžia 

Azoto trąšų normos  
N60+N0+N0 N60+N30+N30 N60+N30+N30+delf N60+N40+N20 N80+N40+N30 R (A, B, C, D)* x  

‛Zentos’ 62,13±0,14 61,67±0,76 61,60±0,25 61,50±0,25 61,40±0,25 0,29 61,7±0,33 
‛Ada’ 61,0±0,50 61,0±0,63 61,1±0,38 60,9±0,38 60,9±0,14 0,32 61,0±0,12 
‛Seda’ 61,5±2,21 62,7±0,63 62,5±0,14 62,4±0,87 62,7±1,12 0,89 62,4±0,58 
‛Tauras’ 61,9±0,38 61,5±0,50 62,0±0,25 61,6±0,25 61,9±0,38 0,27 61,8±0,25 

*R(A, B, C, D)
 – duomenų patikimas skirtumas. 

 
Atlikus tyrimus amilografu, galima vertinti α-amilazės 

aktyvumą miltuose, nuo kurio priklauso duonos kokybė 
(9 pav.). Maksimalus kleisterizacijos klampumas parodo α-
amilazės aktyvumą.  

 
 

9 pav. Skirtingo α-amilazės aktyvumo įtaka duonos formai (Burghard, 
2003): a) kai maksimalus kleisterizacijos klampumas 210 – 230 AV, duo-

nos kokybė labai bloga; b) kai maksimalus kleisterizacijos klampumas 
240 – 340 AV, duonos forma būna linkusi įplaukimą; c) kai maksimalus 
kleisterizacijos klampumas 350 – 750 AV, duonos kokybė labai gera; d) 
kai maksimalus kleisterizacijos klampumas 800 AV ir daugiau, duonos 

apimtis būna maža, plutos spalva blyški 
Fig. 9. Influence of different alpha-amylase activity on the form of bread 
(Burghard, 2003): a) when the maximum paste viscosity is 210 – 230 AV, 
a very bad quality of the bread; b) when the maximum paste viscosity is 
240 – 340 AV, the form of bread tends to squidgy; c) when the maximum 

paste viscosity is 350 – 750 AV, a very good quality of bread; d) when the 
maximum paste viscosity is 800 AV and more, bread is of small volume, 

pale color crust; 

Tinkamas α-amilazės aktyvumas buvo tik kviečių 
‛Zentos’ miltuose, iš kurių būtų kepama geros kokybės duo-
na, kitų tirtų miltų visų maksimalus kleisterizacijos klam-
pumas viršijo 800 AV (amilografo vienetai), todėl iš tokių 
miltų duonos kepaliukas būtų mažos apimties (9, d) pav.). 
Kai α-amilazės aktyvumas yra mažas duonos kokybė būna 
bloga, dažniausiai duonos pluta atšoka nuo minkštimo. Jeigu 
α-amilazės aktyvumas per didelis, tai duonos apimtis būna 
nedidelė, o plutos spalva blyški. 

Tinkamas α-amilazės aktyvumas buvo tik kviečių 
‛Zentos’ miltų, iš kurių būtų iškepta geros kokybės duona, 
kitų tirtų miltų visų maksimalus kleisterizacijos klampumas 
viršijo 800 AV (amilografo vienetai), – duonos kepaliukas 
būtų mažos apimties (9, d) pav.). Buvo nustatyta, kokią įtaką 
α-amilazės aktyvumui turi kviečiuose esantis krakmolo kie-
kis. Kaip matyti 10 paveiksle, krakmolo kiekiui mažėjant 
didėja miltų klampumas. Nors kviečiuose ‛Seda’ krakmolo 
kiekis buvo šiek tiek didesnis nei kviečiuose ‛Tauras’ esantį 
krakmolo kiekį, tačiau tarp šių duomenų nėra statistiškai pa-
tikimo skirtumo, todėl galima teigti, jog mažėjant krakmolo 
kiekiui kviečiuose, didėja jų α-amilazės aktyvumas. 

Taip pat nustatyta, kad kuo didesnis α-amilazės akty-
vumas, tuo aukštesnėje temperatūroje pasiekiamas didžiau-
sias kleisterizacijos klampumas.  

Tyrimų duomenimis, skirtingų azoto trąšų normų įta-
kos didžiausiam kleisterizacijos klampumui, nenustatyta.
 

a) b) 

c) d) 



56 

0

400

800

1200

1600

2000

2400

‛Zentos’ ‛Tauras’ ‛Seda’ ‛Ada’

Kviečių veislės
K

la
m

p
a
 A

V

60

62

64

66

68

70

72

K
ra

k
m

o
lo

 k
ie

k
is

 %

1 2

a a

 
10 pav. Krakmolo kiekio įtaka kvietinių miltų klampumui: 1 – krakmolo kiekis, R(A)=0,62; 2 – didžiausias klampumas, R(B)=1,55; 

a – tik tarp šia raide pažymėtų stulpelių nėra statistiškai patikimo skirtumo 
Fig. 10. Dependence of wheat flour maximum viscosity dependence on wheat starch content: 1-starch content, R(A)=0,62; 2-viscosity R(B)=1,55. 

a - no statistically reliable difference betweenthe columns, marked with this letter 

 
Temperatūra, kuriai esant kleisterizacijos klampumas 

maksimalus, negali būti mažesnė kaip 77 °C, visos veislės 
esant skirtingoms tręšimo normoms atitiko šį reikalavimą, 
išskyrus kviečių veislę ‛Zentos’. Kai tręšimo norma buvo 
N60+N0+N0, temperatūra buvo 74,6 °C, o didžiausias kleis-
terizacijos klampumas siekė tik 312 AV, tai rodo kad iš to-
kių kviečių duona būtų linkusi „težti“. 

 

Išvados 

 
- Kviečių ‛Zentos’ grūduose yra daugiausia baltymų, 

jų didžiausias glitimas, tešlos geriausios fizikinės ir techno-
loginės savybės: vandens absorbcija 56,9 %, tešlos prasky-
dimo laipsnis 90,9 FV, tešlos tąsumas 170,3 mm, pasiprieši-
nimas tempimui 419,0 EV ir α-amilazės aktyvumas 679 AV. 

- Tręšimo normos neturėjo įtakos kviečių ‛Zentos’, 
‛Ada’, ‛Seda’ ir ‛Tauras’ miltų tešlos fizikinėms ir technolo-
ginėms savybėms. 

- Kviečių ‛Zentos’ mažiausias α-amilazės aktyvumas 
(679,7 AV), nes krakmolo yra 65,8%. Optimalus α-amilazės 
aktyvumas yra 350 – 750 AV. 
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Marija Railienė, Aušra Čiplienė 
 

Influence of Wheat Grain Quality Indicators on Physical Technological Properties of Wheat Flour Dough  
 

Summary 
 

To ensure good quality bakery products it is important to establish the wheat flour dough physico-technological characteristics (water absorption, 
dough mixing dough, the degree of softening, stability, the resistance to extension, flour viscosity, and enzyme alpha-amylase activity).  

Farinographic, ekstensographic and amilographic analysis of winter wheat varieties Zentos, Ada, Tauras and Seda have established that wheat Zen-
tos and its processing products are of the best baking quality: water absorption (56,9%), the degree of softening (90,9 FV), stability of pasta (170,3 mm), 
resistance to extension (419,0 EV), alpha-amylase activity (679 AV). No direct dependence has been determined between wheat fertilization rates and 
physical technological properties of wheat flour dough.  

Wheat, gluten, starch, protein, physical-technological properties. 
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Мария Райлене, Аушра Чиплене  
 

Влияние качественных показателей зерна пшеницы на физические и технологические свойства теста 
 

Резюме 
 

Чтобы обеспечить хорошее качество выпечки отдельных видов мучных изделий, необходимо определить физические и технологические 
свойства теста из пшеничной муки: абсорбцию воды, сопротивление теста при замешивании, степень разжижения, растяжимость, сопротивле-
ние растягиванию, вязкость муки и активность фермента α-амилазы. 

Исследовано зерно озимой пшеницы сортов Zentos, Ada, Tauras и Sеdа. Фаринографическими, икстензографическими, амилографически-
ми методами установлено, что пшеница сорта Zentos и изготовленные из нее продукты обладают лучшими характеристиками выпечки: аб-
сорбция воды (56,9%), степень разжижения (90,9 FV), растяжимость (170,3 мм), сопротивление  растяжению (419,0 EV), активность фермента 
α-амилазы (679 AV). В процессе исследования не установлено существенного влияния применяемых норм удобрений на физические и техно-
логические свойства пшеничного теста. 

Пшеница, клейковина, крахмал, белок, физические и технологические свойства. 

 
Gauta 2010 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2010 m. birželio mėn.  
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