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SÚHRN
Vhodnosť zrna jačmeňa na výrobu sladu závisí od množstva kvalitatívnych parametrov, ktoré sú rozhodujúce pri výbere
kvalitných odrôd sladovníckeho jačmeňa. Cieľom práce bolo analyzovať technologickú kvalitu zrna jačmeňa a sladu piatich
vzoriek štyroch odrôd sladovníckeho jačmeňa jarného za účelom detekcie ich sladovníckeho potenciálu. Skúmané odrody
jačmeňa sa ukázali ako vyhovujúce z hľadiska analyzovaných technologických parametrov. Podiel zrna prvej triedy sa
pohyboval od 80,4 do 94,6 %. Objemová hmotnosť dosahovala hodnoty 634 - 737 g.dm-3. Analyzované vzorky jačmeňa
preukázali aj relatívne vysoký obsah škrobu 63 až 68 %. Všetky odrody splnili požiadavku na obsah dusíkatých látok v zrne 9,9
do 11,3 %. Následne boli vzorky zosladované a výsledný slad bol podrobený analýzam. Všetky vzorky sladu preukázali vysoký
a vyhovujúci obsah extraktu 82,4 - 83,4 %. Štatisticky významne (p<0,05) najvyšší obsah extraktu bol potvrdený u odrody LG
Tosca (84,3 %). Priemerná hodnota friability bola 98 %. Úroveň proteolytickej modifikácie medzi odrodami bola vyhovujúca
(Kolbachovo číslo 39,18 – 47,17 %). Viskozita sladiny dosiahla hodnoty 1,4 - 1,5 mPa.s-1. Na základe získaných výsledkov
kvalitatívnych parametrov zrna a sladu možno konštatovať, že všetky testované odrody jačmeňa sú vhodné pre proces
sladovania.
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Tabuľka 2: Priemerné hodnoty a homogénne skupiny technologických parametrov

vzoriek sladu na základe mnohonásobného porovnávania priemerov z LSD testu

Tabuľka 1: Priemerné hodnoty a homogénne skupiny technologických parametrov

vzoriek jačmeňa na základe mnohonásobného porovnávania priemerov z LSD testu

Technologické 

ukazovatele

Overture

(SK)

Malz

(SK )

Malz 

(HU)

LG Tosca 

(SK)

Odyssey 

(SK)

Vlhkosť (%) 11,81 12,40 11,90 11,72 11,71

Podiel zŕn prvej triedy 

(%)
85,42 a 84,90 a 85,21 a 94,63 c 88,32 b

Objemová hmotnosť 

(g.dm-3) 
634,29 a 718,20 d 737,19 e 681,01 c 655,11 b

Hmotnosť tisíc zŕn (g) 36,00a 35,00 a 38,07 b 42,20 c 39,01 b

Dusíkaté látky (%) 11,30 d 11,00 c 10,10 ab 10,30 b 9,90 a

Škrob (%) 63,01 a 65,01 b 63,20 a 68,01 c 65,00 b

Klíčivosť (%) 98,33 a 98,00 a 98,00 a 98,33 a 98,00 a

Sladovnícke 

ukazovatele

Overture

(SK)

Malz

(SK )

Malz 

(HU)

LG Tosca 

(SK)

Odyssey 

(SK)

Vlhkosť (%) 4,3 4,47 3,92 4,15 4,23
Objemová hmotnosť 

(g.dm -3) 
483,02 ab 473,03 a 499,00 abc 512,02 bc 530,09 c

Friabilita (%) 98,00 b 98,15 b 98,01 b 97,02 a 98,01 b
Extrakt (%) 82,50 a 83,41 b 82,40 a 84,30 c 83,10 ab
Kolbachovo číslo (%) 44,20 c 46,00 d 43,10 b 47,17 e 39,18 a
Relatívny extrakt 45 °C 

(%)
42,60 b 48,01 d 41,80 a 41,80 a 43,20 c

Viskozita sladiny 

(mPa.s-1)
1,42 b 1,41 a 1,41 a 1,45 c 1,47 d

Zákal sladiny 90° (j. 

EBC)
3,01 b 3,80 e 2,60 a 3,50 c 3,71 d

Farba sladiny (j. EBC) 5,10 d 4,90 c 4,20 a 4,70 b 4,20 a
Sciedzanie (min.) <60 <60 <60 <60 <60
Scukrenie (min.) <10 <10 <10 <10 <10

ZÁVER

V súčasnosti sú na sladovníkov kladené striktné požiadavky za účelom výroby vysokokvalitného jačmenného sladu s cieľom uspokojiť potreby

pivovarníckeho segmentu. Výsledky preukázali, že skúmané odrody jačmeňa sa ukázali ako vyhovujúce z hľadiska analyzovaných technologických

parametrov. Odroda LG Tosca preukázala najlepšiu technologickú kvalitu z hľadiska vysokých hodnôt obsahu extraktu, HTZ, obsahu škrobu ako aj

optimálneho zastúpenia dusíkatých látok. Celkovo možno konštatovať, že na základe výsledkov kvalitatívnych parametrov jačmeňa a sladu sú

všetky testované odrody jarného jačmeňa vhodné pre sladovnícky proces.
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