
- nowa metoda oznaczan·va Efektrof oreza 
odmianowego 

gliadyn 
skladu partii pszenic handlowych 

Od szeregu lat mlynarstwo przywi.1zuje rosm1c~ znaezenie 
do odmianowego eharakteru prze;;abiai1yeh pszcnie. Od cza
su ukazania si<: na rynku nowych odmian pszenic, wysoko 
wydajnych, z kt6ryeh :n11ki nadajq si~ do wypieku chleba 
tylko z wielkim trudcm (niekt6re w og6le nie nadaj& si<: 
do u:i:yeia), posrcdnde kryteria, na kt6ryeh podslawie mly
narze oeeniali dotychczas jakosé surowca okazaly si<: nie 
wystarczajitee, je:i:eli nie wr<:cz bl<:dnc. 

Powainie zaniepokojonc nadmiernym wzro:;tem produkeji 
takich pszenie, mlynarstwo ireprezentuje poglitd, :i:e m. in. 
ze wzgl~du na wahania powodowane w;;glqdami agro-klima
tyeznymi tylko kryterium odmiano-.vo;ei moie zagwaranto
waé poziom teehnologieznej jakosei. Tylko rozrôfoienie od
mian mo:i:e pozwolié na odr6:i:nit·nic pszenie nadaj!jcyeh si<: 
do produkcji chleba od i,nnyeh, do wylE)cznego skarmienia 
zwierz<:tami. 

Wydaje si<:, :i:e przyj<:la si<: JUZ koncupcja oparcia stosun
k6w mi~dzy produeentami i przechowalniami a.raz mii:dzy 
przechowalniami i mlynarzami na dck!arowaniu skladu od
mianowego poszczegôlnych pairtii pszenic. Odpowiednic de
klaracje, pociérnaiitce za sobEJ nieunik.nlone zr6:i:nicowanie 
cen, muszit byé oczywiscie przedmiote:-n odpowiedniej kon
troli, w celu zagwarantowania pelnej prawdzlwosei wysta
wianyeh atest6w. Problem nabral szezeg6lnego znaezenia dla 
gospodarki franeuskiej od chwili zniesienia wszelkich ogra
niczcri w IL-nie EWG. Sh1d wic;e; pszcnicc dopuszczone we 
Franeji do uprawy i handlu (bylo ich dotyehezas 80 od
mian) powic::kszyly sic: o dalszyeh 150-160 odmian pszenicy 
bc::diteych przedmiotem uprawy i obrotu w innych krajach 
wsp61noty. 

Rozpoznawanic odmian nif! jest problemem nowym. Opra
cowano liczne metody, pozwalajqee na badanic bitdz c:oâlin 
bitdz ziarna, a niektôre sposr6d nich >tosowaJlle sit po dzien 
dzisiejszy. Jdentyfikacja w trnkele wegetacji na podstawie 
niekt6rych wlaseiwosci botankmyeh, np. pokroju rosliny, 
uwlosienia li.Sei ezy barwy pylnik6w jest zapewne metodit 
najoblcktywn;icjszEj, ale wymagajqe!j od praeownik6w wiel
kiego doswiadezenia l rutyny. W doswiadczalnyeh szklar
niaeh moinn tcz posluzyé 'sic: kryleriami fizjologicznymi, np. -
reakej<1 roslin na nickt6re fungicydy, Laborutoryjnc bada
nia zarodk6w po wykiclkowa·r.iu opÎC'i'ajq si~ na takieh 
S7.ezeg61nych wlasciwost'iach, jak uwlosicnie dwu pierwszyeh 
li.Sei czy tci zabarwicnic kolcoptylu w szlucznym swietle, 
kt6re to zabarwicnie obcjmuje gamc:: od bezbarwnosci a:i: 
po purpurc::. 

Mdody badania samego 1.iarna pszenky wykorzystujit nl<.'
kt6re wlnsciwosei morfologiezne i fizy::z.nc: dlugosé i szcro
kC'sé ziarna, dlugosé tarczld i br6dki, barw~ (czerwonq Iub 
bialEj), strukturr<: (mitczystit lub szklistEj), lwardosé, mas~ 
1000 ziarn. Wybarwianie ziarn fenolem pozwala na podzlal 
()dmian na eztery kateg.Jrie (klasy), na podstawie ;:aobserwo
\"Janego zabarwienia: czarnego, eiemr:cibrunatnego, brunat
nego i jasnobritzowego. Metoda ta z11ajduje szerokie zasto
sowanie zw!aszcza do kontroll czyslosci odmia·nowej mate
rialu sie,vinego. 

Wszystkie wymienione metody SEI e7.aso- i praeoehlonne. 
1\iekt6re sppsr6d badanych cech i wlasciwosci, a szczeg6lnie 
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morfologiczne i fizyeznc wlaseiwosci zia•.ma w wyso!:im 
stopniu zale:i:it od ezynnik6w srodowisko\••yeh (ugrô-klima
tyeznych ild.). Ponadto, mctoùy te pozwalajq tylko na roz
rô:i:nienic klas (kalegorii) odmim1, sl<}d tei. ich sp~e;y fic: 1.

nosé jest w wysokim stopniu ograuiczona. Jcst hrr.dcm 
oczywiste, :i:e eztcry klasy, kt6rych rozr6.l!1ic11ic jc:sl moi.li
wc za pomoeq teslu fcnolowcgo, nie: p".lz\vulajq na r0zpm~na
nie ka:i:dej sposr6d 80 odmian figurttj<}cych w rcjcsLr7.c 
pszenie !rancuskieh,. a tym bardzit?j mic:szanin odmianowych, 
z jakich sklada siQ ogromna wii:kszosé skladowanyc:h padii. 
Niedostatcczna specyficznosé tyeh test6w sprawia, ie daj:1 
one wskazania pozostaj11ee wylqeznie w sfcrz'e przypui:z
ezen i zawsze pozbawione pewno5ci wypowicdzi. 
Rozpoznanie odmian nie jest zalem lat\vym problemem do 
rozwiE)zania, poniewa:i: wymaga m. in. bardzo wysokiego 
poziomu specjalizaeji·, kryteri6w do zasto.;C1wania i kdno
czesnie calkowitej niezale:i:nosei od czynnik6w srodowisko
wyeh. W tej sytuacji rozwiE)zania probh:mu wypndalo sw
kaf: w skladnikaeh zianna o wlasciwo.kiach fir.sl:ochcn1icz
nyeh genetyeznie (przypuszczalnie) niczmic1111ych. Zc: \\-1.glç
du na zlo:i:onosé ehemicznq i strukturalnq oraz nu p;·zcno
szenie eeeh dziedzicznyeh, najpodatniejsze do tyeh CC'l6w 
wydaly si<: byé bialka. Za ich wykorzystaniEm p:zemnwi;;la 
poza tym praktyezmie nieograniczona mo:i:liwosé rozmaitych 
kombinaeji, jakie mog11 tworzyé oraz ich rola jako znaezni
k6w genetycmych. 
Lileralura cstatniego 15-lccia szcroko \VYmie11ia liC"1.11c pr:1-
c-c poswii::eone spceyfieznosei genC'lyczacj hialka r.i;;lii111l'~o. 

n szezeg6lnie bialek zb6i. i psz(·nicy. Wlasne pracc wylrn
nane w tym samym okresic wykazaly, zc nie wszyi:Lkie 
bialka pszenicy charakteryzttjél siQ tym samym poziomcm 
specyficznosci genetycznej. 
Por6wmmie histon6w wyizolowanyeh ~ zarodk6w rozmaitych 
odmian pszen~cy mi<:kkiej i poddanych füakcjonowaniu elek
troforetycznemu, \VYkazalo wielkic podobie1\slwo budowy 
(rys. 1) (Autran, Bourdet 1971). Nie stwicrdza siç lei wiçccj 
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Rys. 1. Sldnd elektrororetyczny histon6w znrodkn pszcnicy (ici 
p'oliakryloamidowy, pll 3,2) 

•) Inslltut Notlon11J de Io Recherche Agronomique (Pat\stwowy Jn
stytut Bad ai' Rolniczych). ~aborntoire de Rechcrl'hc~ sur la qu ~
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' 'r67.nî~ znacz9cych, gdy p or6wnujc: si<: histony r6:lnych psze
nic twardych. Podobne stwierdzenia obser wuje sic: takze 
u innych r odzaj6w 'l'riticum (T. compactum) oraz u Aegi
l ops, Hor deum i Secale. Swiadczy to o calkowitym braku 
gcnetyc;:nc j specy!icznoscî takich bialck (Auiran 19'13). 

Eia!ka ,.rozpuszczalnc" typu ajbum in i globulin r6wnici. nie 
wylrnzuj9 specyficzngsci odmianowej. Rozma ite odmiany 
pszenicy mi<:kkiej dajq elektroforcgram:i- calkowicic do sic
ble podobne (Feillet, Bourdet 1967). To samo podobienstwo 
obserwuje siE: takze w przypadku pszenic twardych. Nato
miast por6wnanie na tym samyrr. e lektrof<>regramie rozpusz
czalnyc.h bialek pszenicy m iE:kkie j i twardeJ wskazuje na 
r6znice ko'nstytucyjne mic:dzy T . aestivum i T. dur um 
(rys. 2). Na podstawie tych wlasnie rô:Znic niektorzy auto
r zy zaproponowali e lek troforczE: rozpuszczalnych bialek do 
wykrywanfo obccnosci pszenîc mic:kkich w partiach psze
nicy twardej, przeznaczonej do produkcji kaszek m akaro
nowych. Spccy ficznosé gcnctyczna bialck typu a lgumi 11 
i globulin w pszenicy ogranicza s ic: wiE:c wylqcznie do ro
dzaj6w. 

Badanie nit!kt6rych bialek enzymaty1;znych wykaza lo roz
maite poziomy specyficznoSci odmianowej. Fr akcjonowanic 
elektroforetyczne esteraz ekstrahowanych z r6znych odmian 
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Rys. 2. Sklad eleklroforetyczny albumin glohulin pszcnlc mlçk
k lch i twnrdych (:le i skroblowy, pli 8,9) 

doprowadzilo do identycznych elektroforcgramôw. Pcroksy
dazy kwasowe wykazaly 7 odrE:bnych typ6w (Kobre hel, C01l 
1974). Elektroforegramy fl- amylaz pozwolily rozr 6ini6 5 ty
pôw (Jourdrier 1974) (rys. 3). Wykorzystanie niekt6rych bia
lek funkcjonalnych jako znacznik6w genetycznych p : owadzi 
do specy!icznosci wysoce niewyslarczajqcej - podobn ie juk 
w przypadku fenolu - do indywi<lualnego rozpoznanla po
szczeg6l~1ych odmian. 

Na obecnym etapie znajomosci zagadnienia wyl<1cznie glia
dynowa frakcja bialka ziarna wydajc ;: i~ mieé specyficznos6 
dostatecznie duzq do rozpoznawanio i identyiikacji odmian. 
Pierwsze proby elektroforetycznego frakcjonowania gliadyn 
podje:lismy ok. 1960 r. PoslugiwaliSmy s i~ w6wczas bibulii, 
kt6ra p ozwalala na scharakteryZJwani<:, ,nie bez trudu, 3 lub 
4 pasm bialkowych. Bibul~ zast<1pil:smy szybko zelem skrn
biowym, zaproponowanym ok. 1955 r. przcz Smithies'a. Za
stosowanie metody Smithies·a ào gliadyn pszenicy bylo 
lnteresujqce juz na podstawie pierwszych prac angielskich 
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~ . --· (Coulson i Sim 1961, Elton i Ewart 1962) i amcrykaùsk1ch 
(Woychick i Coll 1961). Nasz;i picnvszn informacjn (Dot:rdet 
i Coll) o clcktroforelycznym zatl10\\"ill!tU si~ prolamin p.;ze
nicy na zelu skrobiowy m zosta!a opubli kowana w J!J6:1 r., 
l j. w ty m samym c7.asie, w klôrym auslrulijczyc:y Lcc
i Wirglcy oglos ili wy111iki pierwsr.ych p:6b na zclu poliakr -
loan1idowym. 

Ddmiany 
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Rys. 3. Typ pollmorfiz mu izocnzy m6w D- amylaz, obscnvowany 
w pszenlcach mlçkkich 1 twardych (ici polinkryloamldowy, pli 
3,2) 

W dalszym cictgu pozostawalo do wyknzania, ze protcinogra 
my gliacyny by ly constans w odnicsicniu do ka7.dej odmiany 
i nie ulegaly zmianom an; pod wplywem \Varunk(Jw agro
klimatycznych (miejsce i rok uprnwy), ani wskutck zabit' 
guw uprawowych (nawoicnic azotowc, gçslosé sicwu , za:;to
s::iwanie fungicyd6w itd.). Wykresy gliadyn pozostawaly 
wreszcie identyczne bcz wzgl~u na histologiczne pochodze
nie r ozmaitych czc:sci ziarna (bielmo, lupina, zarodek) (Bour
det, Autran 1974). 
Frakcjonowania uzyskane w cictgu minionych JO lat przcz 
r6i.ne zespoly ameu-ykanskic, radzieckie, angielsk ie i holen
derskie, ze zm ie nnymi zreszlct wynikami c0 do rozdzielczo
sci, wykorzystano przede wszystkim do badan podstawo
wych, z pomini~cicm wszclld<' j aplikacji. Stwierdzo110 
wprawdzic , :le diagramy gliadyn sq jakosciowo r67.ne w za
leznosci od odmiany, napotkano jcdnak na lrudnosci w wy
korzystaniu ich do ccl6w prak tycznyc:h. Poszuk iwanicm 
moZliwo§ci takiego wykorzystan ia zajql sic: Autran w 1971 r. 
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Przede w~zystldm sprawdzil 011 wsz:rstkic paramel!ry do-
swiadczalne w ce lu ustalenia posli:;powania gwaran tuj~ccgo 
'Closkonalq powtarzalnosé metody. W dalszym ciqgu dokoual 
on inwentaryzacji jakosciowej pasm gliadyny spotykanych 
w bardzo zr6znicowanym zcspQle odmian (poi"lad -!OO r0i.nych 
pr6bek). W ten spos6b udalo mu siq zin wentaryzowaé 43 
skladniki z111aczéjco rozr6znialne dzic;ki ic.h ruchliwosci. 

Uzyskane dane jakosciowe skwant:rfikowano pr7.e7. densy 
tometri<: wykres6w w celu okrcslenia wzglc;dnej koncentra
cji kaidego ze skladnik6w. W ten sposôb dla kazdej z bada
nych odmian otirzymano typowy wykres gliadynowy, zdefi
niowany ruchliwosciëj i wzglc:dn.vmi konccntracjami rc'>inych 
skladnik6w. W nast~pnym etapie wykres typowy ulegl 
uproszczeniu przez zastosowanie skali oznaczen ilosciowych 
Crys. 4); inspiracj!'} do tcgo uproszczenia byl system Dedio 
i Coll'a (19û9), stosowany do pclifenolowych .zwi!'}zk6w ro
fünnych. 

Na podstawie wyl!'}cznie zaobserwowunych r6i.nic znacz!'}
cych ustalono wreszcie system, zbudowany na wzôr klucza 
botanicz,nego, pozwalaj'ICY na jednomaczne znalezicnie naz
wy odmiany tylko wedlug wizualncj oceny olrzymanego 
wykresu. Dia wszystkich pszenic mi<:kkich i twardych fi
gurujqcych w rejeslJrze francuskim (89 odmian) sporzéjdzono 
label~ chemotaksonomicznq (Autrn~ , Dourdct 1975)_ Tabel1; 
takq sporzqdzono tei dla glciwnych odmian (80) uprawia
nych w paitstwach wsp6lnoty gospodarczej (Autran 1975). 
Okolo 95% zbadanych odmian d<ije wykresy znaczëjco zr6i
nicowane; moina je identyfikowaé na podstawie wylëjcz
nie ,,pr6by gliadynowej"'. Jest tylko kilka od:nian rzadko 
wystE:pUjqcych, genetycznie bardzc bliskich, ktorych nie 
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Rys. S. Skl:id e le ktroforetyczn y i;tiady n rfri n ych odmi an pszenic 
mi~kklch 1 twnrtlych ("i:el sl<robiowy, pli 3,2) 

mo7.na rozpoznaé indywidualnie. Trzeba wreszcic dodaé, i:e 
metod<: moina stosowaé do wszyslkich pszenic b~d<}cych w 
uprawie, zarûwno mir;:kkich, stosowa•nych w piekairstwic, jak 
i twardych przeznaczonych do produkcji mc.karon6w (rys. 5)~;/"' 
IVIetoda clcktroforezy gliadyn, tak jak iél aktualnie siQ okrrl"" 
s!a, pozwala ina potwierdzenie idcntycznosci oczekiwa11ej od
wiany w partii jednolitcj odmic.nowo, bqàz na zidentyfiko
wanie niez.nanej odmiany. Przedmiotem badania jest w6w
czas odpowicdnia ilosc zcsrutowancgo ziarna lub m11k i. 
W przypadku wyst~powania micszani!;y o skladzic odmia
nowo nieznanym, co jest powszechne w odniesieniu do parlii 
skladowanych po zbiorach, mo7.na zidentyfikowac poszczc
g6lne odmiany wyst<:pUjqce w partii CY:az ich udzial w mie
szaninie. W lym celu naleiy pobraC:: re prczcnlatywnëj mikro
pr6bk<: i badaé jëj ziar:-io po ziarnie. Precyzja \vy nik6w ta
kich okresleit rosnie oczywiscie z wielkosciq pr6bki (liczbq 
badanych ziarn). Jeieli pragnie si'i wykryé w micszaninic 
przynajmnicj jedno ziarno odmiany najslabiej rcprezento-.va
uej w pair tii (granica 5-6%) z prawdopo·dobicùstwcm U5%, 
przedmiotem badaniq musi byé ok. 50 ziarn. 
W obecnej fazie zastosowaù lab:.iratory j11ych wy11 ik i za 
pomocëj opisanej metody olrzymuje siç po 2·1 ... 3(l godzinach. 
W cié}gu takiego czasu moZlla zbadaé do 48 p r6bek odmia
nowo jednolitych. W tym samym czasic moi:liwe jest zbada
nie jednej pr6bki 48-ziarnowej lub 6 probck 8-ziarnowych 
z partii micszanych; \VielkosC:: badanych probek zalezy wy
lé!cznie od i!'}danej, z g6ry zaloionej precyzji. 
Koszt wyposai.enia laboratorium w sprzc:t do a11alizy od
miun jest s\<iromny i zamyka si~ kwotq ok. 10 000 F (ok. 
2000 $). Liczba zatrudnionych i Z\\"i<i znne z tym kos<.ty, za 
leine sé} od liczby analiz i cz<:stosci icfa wyko11ywania. 
Wedlug posiadanych informacji, w chwili obecnej \Vylqcznie 
autralijskie prace CIRO w North Ryde sq p olraklowane 
podobnic praktycznie jak i francuskie i Sq przcdmiolem 
upowszechnienia (Wrigley, Baxter 1974). 

Projekty automatyzacjl, b~d<ice w chwili obecnej przcd mio
tem rozwaiall wsp6lnych z firm!'} TF:CENICON, zakladajq 
skr6cenie operacji i dwudziesickrolne 7.Wit::kszen ie aklual
nych mozliwosci. 

T rzeba wszakie podku·eslié, ie sama za~ada ninicjszcj mc
tody i pcw.ne nakazy wynika jqce z z'lstosowancj tc~hniki, 

nie pozwalajëj na blyskawiczm1 kontro!<: odmian w momC'll ·· 
cie dosiuw ziarna do przechowalni. MetodE; moz11a zatem 
traktowaé wyléjcznie jako spos6b badania a post€riori. 
W miar~ wprowadzaŒ1ia kon troli odmian bczposrcdnio na 
(1bszarach uprawnych elektroforcza gliadyn oddzialywaé b~
dzie w spo56b zapewne dostutecznic przekonujéjcy, b:; jui 
w trakcie skupu oddzielaé odm:any przcznaczone na m<1ki 
dia piekarstwa, od odmian do ska·rniienia zwierzc:tami. 
Przed mni€:j wic:cej 20 laty wykorzystano w medycynie 
elektrofc1;,ez~ w celu wykrywania - drogé} badania bialek -
zmian r 6i.nych srodowisk biologicznych, wywolywanych 
przez ro1111aite choroby. Zastosow;:inic clcklroforczy do ba
t!Pn ia pszcnic jcs t osiéjgniçcicm taki.c wiclkicj miary. P o
zwala ono bowiem wykluczyé z przetw6rstwa ziarno nicod
powicdnicj jakosci, z k t6rego mé}ka nie nad a je si<: do p :o
dukcji pieczywa, a tym samym :iie dopuscié do pogorszcnia 
jakosct jednego z najwai:niejszych artykui6w iywnosrio
wych. 
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S'polszczyt 1 opracotval A. Hanftwurcel 

z pracowni nàukowych · 

Badania nad ustaleniem warunk6w ofrzymywania mqk wysokobialkowych 
z grochu metodq suchq 

Jedn11 z podstawowych dr6g wyr6w
r.ywania niedoboru bialka w wielu re
jonarh swiata jest racjonalne wyko
;:zystanic surowc6w roslinnych jako 
zr6dla bialka. Na szczegôln11 uwagç ja
ko potencjalne zr6dlo bialka rofünnego 
zasluguj11 w klimacie umiarkowanym 
zbofa oraz roSllny strqczkowc jadalnc. 
3posr6d roslin str11czkowych malo 
uwagi poswiçcono dotychczas nasionom 
J.(rochu. 

Uprawianc obecnie odmiany grochu za
wiprajl} 22-26% bialka i plonuj11 na 
poziomic 20-30 q/ha. Na wysoktt przy
datnosé grochu do cel6w zywieniowych 
sidada sic: ponadto znaczna ilosé w 
biallrn tych nasion aminokwas6w 
egzogcnnych, ustçpujfica spo{;r6d ro
slîn uprawnych tylko bialku soi 1. Do 
czynnik6w ograniczaj11cych dotychcza
sowe spozycie grochu nalezy stosunko
wo wysoka znwarto!;é blonnika, pento
zi:1116w i hemiceluloz oraz obecnosé wç
&lowodan6w powodujj\cych zaburzenia 
jc~litowe. 

Wzrost spozycia grochu jest moZliwy 
n·. in. w przypadku takiego przerobu, 
ktory pozwolilby na otrzymanie pro
du:ttu o wyzszej zawartosci bialka i o 
nïzszej zawartosci skladnik6w niepoz11-
danych. Jerlntt z mozliwosci jest otrzy
mywanîe koncentrat6w bialkowych z 
grochu 111. in. na drodze suchej. 
Pîerwsze pracè z tego zakresu prze
prowadzil Hess 1, a w latach 1951-5~ 
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rozdrabniajj\c groch w mlynie udaro
wym lub kulowym, a nastçpnie roz
frakcjonowujric mlewo za pomocq 
pncumatyczncgo sortownika. Na pod
stawie tych hadan ustalono, ze 1.ll me
todq latwiej jc,>st wyodrçbnié blalko z 
nasion roslîn motylkowych niz z ziar
na zb6z, m. in. ze wzglc:du na: 
- wyzsut zawartosé bialka, 
- grubsze elementy anatomiczne biel-
1n-1, 

-- wlçkszy slosunek biafüa wypclnia
j11ccgo do bialka przylegajqccgo. 
Hczultatami badail Hessa zaintcreso
;•rali sic: w picrwszej kolejnosci spc
t ja:iîsci z przcmyslu zbozowo-mlynar
s:dt'go, w zwiqzku z wykazaniem przcz 
nicgo, zc na drodw suchcj scptU"acji 
in)ki pszcnnej mofoa uzyskaé Zl\dane 
ct•chy technologicznc produktu, nawet 
;: nurowca o niskicj wartoâci utytko
wej. Do dzisiaj wykonano dziesi!ltki 
prvc z zakresu powictrzncj scgrcgacji 
mj\ki pszennej 2. ~ •. 1, a, o, 10, 13, t1, 1e, kt6-
rych tcmatyka konccntrowala siç gl6w
nie wok61 nastc:pujqcych zagadnicn: 
- oceny przydatnosci, r6znych mlyn6w 
i separator6w pneumatycznych do pro
dukcji mqk nisko i wysoko-bialkowych, 

-· mechaniki sortowania mttld pszen
nej na frakcje nisko- i wysokobialko
v.;e, 

- oceny r6znych odmian pszenicy ja
ko surowca do produkcji m11k wysoko
bialkowych, 

- ustalanic sposob6w otrzymywanla 
mrik wysoko- i niskobialkowych w 
wanmkach lradycyjnego p1·zemialu i 
trnnsportu mriki, 
- annlizy wartosci odzywczcj mQk 
uzyskiwauych rra drodze pnC'umatycz
iieJ scparacji, 
- zastosowanla m11k wysokobialko
wych w przemyslè spozywczym. 
Pr6by pneumatycznego sortowania mj\
ki grochowej w skali wic:kszcj niz la
boratoryjna podjçto dopiero kilka lat 
temu 12• 17• Istotnc rezultaty w tej dzic
tlzinic osiqgnql osrodck National Rc
scarch Council w Kanadzie 11. Mctoda 
sucha, opracowana przez ww osrodek, 
polega na rozclrabnianiu grochu w mly-
1ii<.' bijnkowym, a nnstc:pniC' un sorto
wnniu uzyskancgo mlcwa nu 2 frak
cjc w sortowniku pneumatycznym. 
Frakcj~ skrobiowq (kt6rej uzyskano 
ok. 75%) o zawartosci bialka ok. 8% po
nownic ro7.drnbniano i sorlowano. Osta
tccznic uzyskiwnno w tcn sposob 35% 
konct>nlratu bialkov.·cgo o zawartosci 
50--60% binlka i 65% koncenlralu skro
biowcgo o zawartosci 2,5% bialka. Do 
otrzymywania ww produkt6w na skalP, 
pn .. emyfilowri wykorzystywano urzqdzc
d n p:.-odukowanc pyrzez firme: Alpine 
A:neric~ln Corporation. 
Czynionè sri takze pr6by otrzymywa
nia lwncentrat6w hialkowyrh na dro
dze such!'j z wielu innych surowc6w 
ro!;linnyt'l1. Tookey i wsp6lpr. 10, pro
wadZE\C badania nad mozliwoki!l otrzy-




