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Z. KANIUGA 

Ka.tedra Biocheimii SGGW 

Uwagi w zwi&zku z polskimi badaniami nad obiektywnym 
oznaczaniem dojrzalosci grochu na konserwy 

(w odpowiedzi na artykul mgr H. Woyke) 

·Prowadzone u nas przez kilka zakla
d6w naukowych badania nad przydat
noscü:i wa.r:zy,w 1I1a lko.n,serwy nie znalazJy 

' j.a:k dot<1d odzwi e:r.ciedlenia w publikacja,ch 
nalllkowych, an i w airtylkula•ch przegl9do
wy.ch czy dyskusj a,ch, mimo ze s9 dla nas 
no-wq dziedzi1n9 baidan. Z tym wi-~kszym 
·zadowoleniem nalei.y przyj 9c podj~t9 
pTrzez H. Woylke (26) iklI'y1ykG oznaczania 
dojrzalo-sci g1rochu na lkonse,rwy na pod
stawie ,ci~zaru 1-QOO rziarn (7,8) . 

Na,J.eiy podkrre-slic, ze mimo i·stn ie.ni a 
wielu metod (pa.trz IIlii.ej) proiblem szyb
kiej, prostej i taniej metody oznaczania 
doj1tzalosci gr0ichu jest -ci 91gJe aktualny, 
czego przyklade.m mog9 byc nie tyliko pra
ce s-tale og-la,szain.e za grani,c9 na ten ternat, 
aJe tak.ze 12amies-2Jcz.enie stresizczen polskiej 
pr,a.cy (7) w dwu eizasopiismach rzagrranicz
ny,ch (9, 10). 

,Kiry1tyka. H. Woyke, poparta szeiregicm 
, cyd:r z lat 19·52-1954 z doswiadczen wyko

nany,ch 1gl6w.nie w Skierniewi-cach, w uj~

ci,u a.u1torlki Tzelkomo .obafa. lkoncep-cjG ozna
czania do,j.rzaJosci grochu na podstawie 
ciGi.ar/U 1000 z-iarn danej odmiany. Wypo
wi-edz H . Woyke (26) wy1kazaJa , ze w do
swiaidicza1nictwie nas-zym przyj~to sze.reg 
b1~9-.ny.ch .zaJ:oi.en 1ab failszywq interpre
tacj~ pewnych zjawi.sk. Zagadtnien tych 
nie moz.na- pomin9c milczeniem ze wzglG
du na da'1sze badania. 

W ,s.woich uiwagaich ograrniczq siq tylko 
do p ,rob:lemu ob-iektywnego oznaczania 
dojirzalosci groohu. Na tym przykradz1-e 
spr61buj~ wykazac, i.e ba<lania naukowe 
nie mo,gq opierac siG tylko na wynikach 
wla1s1nyich „be2iposredni·ch doc;wiadczef1", 
ze ,szahlonowe i powierzchowne traktowa
nie ziaigadini,en prowadzi do b?Gdnej inter-

pretacji i w konsekwencji do falszywych 
wnio,sk6w. 

1. W ARTOSC STOSUNKU SKROBIA/CUKI:CR 

W GROCHU O DOJRZALOSCI TECHNICZNEJ 

Obok zawartosci skladnilk6-w nierozipusz
czal.ny,ch w alikohohi wedlug metody za
proponowanej pirzez Ke:rtesza (12) stosu
nek skrobi do cukiru w ziarnie zielone,go 
gro,chu j.est bardzo dobrym chemi:cznym 
miernikiem jakosci zia,rna, gdy:i charakite
ryzuje dwa najistotniej,sze skfadni!ki. lVIi er
nitk ten 12acze1rpni~ty 'Z ksi9z,k1 : Winto~ 
i Winton (27) byl przeze mnie dwukrotnie 
cytowany (6,7 ). W doslownym Uumaczeniu 
brzmi on nast~puj 9 co: ,,M a k s y m a In q 
g ir a n i c q d 11 a g r o ,c h u rp, u s· z
k 0 1 w e .g -o rw y ,s o k i e j j a k o s c i 
{podkr. moje Z. K.) s9 nast~puj 9ce warto
sci: stosunelk skirobia/,cukier = 1, stosunek 
N - :nierozpusziczai1ny/N -roZjpusziczaLny -
3, twardosc ziarna - 40 ,g/mm 2 ; za.war
tosc cao w swieQ:ej ~k6rce - 0,06 % ". 

A wiGc w z.iamie girochu o wysokiej ja
kosci wairtosc .sitosUJn.kiu ,skrioibia/cukie,r nie 
powi,nna ·byc -wyi:z-sza oid jedrnosci. Z przy
toczonych wyzej danych mozna, moim zda
niem, wnioskowac, ze w ,grochu o dobrej 
i siredniej jako'sici rwartosc ,stosunlku skir-o
bi-afic,Ulkier b~dzie wyzsza od jednosci. Na
tomiast H. Woyke podaje, (25,26), ze prze
my1sl wyma,ga ,giro:ehu., w :kt6rym !Srtosunek 
skrO'bia/cukier jest ir6w,ny jednos-ci i war
tose ,t~ ·lqCZy z „opitymawnie dojirzalym 
zia.rnem". 

,]nni a'll!to,rzy nie fo-rmulutct wymagan 
przemys1u tak 1Precy.zyjin.ie. Tatk 1Il!P, W•a
renco,w (23) oiraz Wa1ren,co·w i Ciechomska
ja (24) podajq, ze ,gro·ch w optfanum ,dojrza-
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losci' technologiczmej (Posiadal stosunek 
skrobia/cUJkier otko-lo 1,70 na •sta,cji krym
&kiej .i- okolo 1,20 ,na sta,cji mosiki,ewskiej. 

Wa,rencow i' Ciechomskaj'a (24) po,dajq 

Ta,bela 1 

Ci~zar wlasciwy oraz stosunek skrobiafcu
kier w ziarnie grochu w okresie dojrzewa

nia Warencow i Ciechomskaja (24) 

::, ... 
* 0 ·- =- ...:.:: 

..0 3 QJ cc,-
Odmiana N ... ·- ~-- ~ ctl u 

::, ~ ·-et, ·N'{IJ 1:/J o...:.:: - Q.)' CC, ctl ·-- 0'"'::, 
Q U3 .... ...:,:: u 

00 1:/)._, 

Cud l{elwedonu 2.VI. 1,02 1,7 

5.VI. 1,03 1,7 

7.VI. 1.04 2,4 

Cud Ameryki 8.VI. 1,02 1,7 

10.VI. 1,03 1,6 

12. VI. 1,04 2,1 

Belladonna 13.VI. 1,02 1,6 
= Senator (1) 15.VI. 1,03 1,8 

17. VI. 1,04 1,8 

* Oznaczono piknometrycznie. 

row.niez, 1ze oi~za,r wlasciwy ziarna grochu 
o ,dojrrzalosci techmi,cz.nej powm1en byc 
nizs:zy od 1,04. W 1tabeli 1 ,podano p,rzy'k.1a
dowo wzrost cü=rzaru wlasciwego ziarna 
grochu w okresie dojrzewania oraz odpo
wiednie zmiany wartosci stosunku skrobia/ 
/cukier. 

Badacze radzieccy uwazadcl wi~c groch 
o wartosci' .stosunlklu 9krobia/cukier poni
zej okolo 1,8 1za surowiec o oiptymalnej 
dqjrzalosci rt;e,chnologi1cz.nej . Cyfry te Sei 

zgo,dne r6winiez z wyma,ganiami p,rze,mysJu 
konse,rwowego na ziaohodzie. Bitting (2) 

poda.je, ze I Jda,sa •gro•chu tzw. ,.Fa1ncy" po
winna plywac w roztworze chlorku sodo
wego o ci~zarze wlasciwym 1,04, a II klasa 
tzw. ,,Standard" w 1,07. 

H. Woyke twierd,zi r6wniez , ze g,roch o 
wantosci istoisunlklu s'krobia/cukier inp. 0,72 
jest ,,,iza mlody", 1a o wantos'Ci tego stosun
ku 1,22 - ,,,za, st:Ja,ry" . Tak precyzyjnie 
sfor.mulowane kryte,ria dojrzalosci grochu 
powi.nny oczy,wisöe znalezc ipotwierdzenie 
w ocenie onganole1Ptycznej ko,nserw grochu. 
Z 1tabeli .2 :p,rzed,stawiajc1cej ,punktowq oce
n~ onganole,ptycz,nq oraz wartosc stosun'ku 
skrobia/c.ukier w lko,nserwa,ch kilku od-

Tabela 2 

Ocena organoleptyczna oraz stosunek skrobia/cukier w konserwach kilku odmian 
grochu (19) 

Miejscowosc 
Stosunek skrobia/cuk1er 

Rok Odmiana Punkt6w* 
a*• 

1 
a*** 

Szlachetna 
Skierniewlce 1Y'.'>0 Perla 18.0 2,70 - 2,10 

Cud z Witham 17,5 1,15 0 80 

Zi~bice 1950 Alaska 16,2 3,95 2,58 
Cud Kelwedonu 19,2 0,86 0,57 

Delikates 19,0 1,84 -
Skierniewice 1951 Szlachetna 

Peda 17.0 0,97 -

* Oceniano systemem 20-punktowym prof. E. Pijanov.rskiego (18). W sy~temie tym 6 punk- • 
t6w, tj. prawie 1/3 wszystkich punkt6w przypada na ocen~ smaku. 

""" Obliczono z bezposrednich wynik6w anailizy konserwy. 
**"' Uwzgl~dniono r6zny stopien napelnienia puszek grochem oraz rozcienczenie konser

wy zalewq (patrz nizej). 

-
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mian grochu, wyniika , ze ,groch niawet „za 
stary" (o wartosci sito,sunlku skrobia/cukier: 
2,70, 3,95, 1,84) moze uzyrskac z.nacznq ilosc 
pu~t6w i ,eo ,najwazniej:srze nie tylko nie 
mniej , a-le cza,sem na,wet wi~cej niz groch 
o wartosci ,stois t.m'k.u ·skirobia/cukier okolo 
jedlnosd. 

Stlanowisko H. Woyke (26) j1alko,by ziarno 
grochu o ,,·optymallnej waritosci rtechnolo
g~cznej ", we .,wlasc i..wym momencie doj
rzalosici techni.c,znej " , ,, optymaLnie dojrza
le ziar:no" powinno p·osiadac rwartosc sto
sunku skrobia/cukier r6wnq je<lnosci, jest 
nieUJZaisadini01I1e zar6wno w swietle przy
tocz-onych wyä,ej <lainy1ch literatury, ja.tk 
i oceny organoleptycz.nej. 

2. OZN ACZANIE W ARTOSCI STOSUNKU 

SKROBIA/CUKIER 

Stosunelk ·SJkrobi do ,cukr6w jest jednym 
z najlerr).szy,ch chemicz.ny,ch mier.ni1k6w ja
kosci zia,rina ~rochu, ale szereig czyinnik6w 
warun'kuje jego obiektywnosc. Niestety, 
nie tylko H . Woyke (26) pomija milczeniem 

sposob pobranli.a prob do analizy ,groch6w 
z Z.i,~biic, Pudli1szelk i Kw~dzy,nia w r . 1953 
(doswiadczenia Zakladu Warzywmctwa 
W'SR Poznan). Takze pirawie w,szyscy inni 
polscy autorzy bqidz nie podajq ,eo bylo 
anafüzowane, bqidz 1z d,auiych iich wyni'ka, 
ze iproby (zwyk,le konserw) do, oznaczen sc1 
bardzo cz~sto zle pobiera1ne. 

Zwr6c~ tUJtaJj uwag~ 1nia :killka · zasadni
czy,ch momenit6w, kt,ore w badani,u .skladu 
chemic21nego ziarna •gr0ichu Sq warunkiem 
porowny.wa'lnosci wyni1k6w ,r6z.nyich da
s w i·a die Zlen. 

A. Wplyw wielkosci ziarn na wyniki 

analizy surowca i konserw grochu 

Jedny.m z najcz~sciej 1popetnia,nych bl~
d6w pirzy einalizie kon,serw jeist niep,rze
sitrzega,nie faktu , ze sklad ,chemiczny ziar
na gro-chu tej sa,mej odmiany bardzo 
znacz.ni-e ir6,zni ,si~ w va.leznosc-i od wielko
sd (fra'k,cjli) ziarn. Ta1bela 3 przed:s,tawia te 
rözni,ce, 1kit6re w zawartorsci &kliadnik6w 
takich jak ·cuikry ,mogq si~ac 250 %-

Tabela 3 

Sldad chemiczny g rochu zaleznie od wielkosci ziarn odmiany überreich -
wg Schuphana (21) (w % swiezej masy) 

\Viel kose zia.rn w mm 6,3 6,6 7,2 8,2 8,8 8,8 
Maksymalne 

wahania 

Ilosc ziarna w % 
0,7* 2,2 5,2 21,4 52,3 18,2 w % 

28,8 70,5 

Sucha masa 17 ,20 18,50 23,30 30,30 34,40 100 

250 

50 

Cukry og61em 

Kwas askorbinowy 

• Nie analizowano. 

4,48 

30,94 

Z ty,ch w~gl~d6w, badajqc konserwy gro
chu powirnno· brac sj~ do analizy frakcj~ 
najhczniejszq - 1w ,tym p·rzypad:ku (tabe
la 3) frakcj~ o wie-llkosci' ,zJiaru1 8,8 mm, sta-

• nowiqcq 52,3 % plonlll ziarna. Ten mo,ment 
jest ,S1zczeg6Lnie wazny przy ainalizie od
mian ,gro-chu o ziiarnie .dirobnym 'Jub sred
nim, iponiewaz w 1pl0tnie ziarna ty-ch ad-

4,53 

30,55 

3,56 2,00 

24,13 25,02 

1,82 

20,49 

mia,n przewaza jedlna Uub dwie frarkcje (ta
be-la 3) '-i pra1kity1c21nie lty~ko one m1a.jc1 zna
czenie handlowe. U odmian o ziairn1e du
zy,m i bardzo, duzym ziagadnienie to nie 
istnieje, gdy~ wy1st~µje ,tu zwykle jedna 
fra.kcja ziar,n o wieUko:siCi iponad 10 mm 
(patrz labela 4, 4---'5). 

Pobieranie sredniej !I)1r6by (tzw. pr6bY 
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reprezentatywnej) 'baidan·ego materia.Ju, 
stosowane .zwytkue w anahzie wil.~kszosci 
surowcow iros'liinny,ch, nie wyd•aje si~ naj
lep:szym 1Sp0isobem w ,przypad!ku grochu, 
s-zcze.g6J,nie odmiarn o ZJiar.nie drobnym 
i srednim. Ainaliza l'epreze.nitatywnej pr6b
ki gr.ochu ;ty.ch odmian za,oiera. wlasciwy 
obraz na .sikutek :znra,cmie wyz.szej ,zawa,r-

tosci •cuk,r6w w ziar1nie droibny1m i nizszej 
w duzy·m (tabela 3) {Przy odlwrotnyoh sto
sunkiach w odnies1ieniu do skirobi. 

W tabeli 4 prrze,dista wiono wartosci sto
sunku sikroibi,a/i~uk!ier uzyska.ne z analizy 
pr6by reprezentatywnej swiezego ziarna 
grochu oraz z analizy najliczniejszej frak
cji tego samego materialu wyjsciowego. 

Tabela 4 

Stosunek skrobia/cukier w pr6bie reprezen tatywnej oraz w frakcji najliczniejszej tej 
samej pr6by wyjsciowej 

Charakterystyka ziarna grochu _I Stosunek skrobia (cukier) 

·-N 

frakcja najliczniej
sz~ ziarna 

Odmiana 

1 

Szlachetna Perla 
Delisa 

Cud Kelvedonu 

Cud z Witham 

Senator 

0 
0 
0 -... 
«! 
·N t:i0 
Q)I 

"ü 3 

2 

411 

419 

483 

552 

6('0 

3 

-u 
'UJ 
0 8 
::: 8 

<1) 

"§ 3 

4 1 

§rednie 9 - 10 
(500-440) 9-10 

duie > 10 
(440-540) 

bardzo > 10 
duze 

( > 540) > 10 

• W obliczeniach uwzglE:;dniono rozcienczenie 
nia puszek grochem i zalewq. 

Z •tabeli 4 widiac, ze rwa,rtosc 1stosunk,u 
skrobia/oUlkier w ziiarnie firakcji ;najlicz
niej:sizej odmi-an o .zia,rnie sredniej wiel
kosci jest 'tirzykroltnie wyzsza, natomiast 
u odm1an o ~i1am'ie duzym t b. duzym tylko 
dwukrotnie wyzsza niiz 1pr6by re1Prezenta
tywnej. R6znke te spowodowane :Sc\ prze
de wszystk1im wi~~•ym Z!r6znkowaniem 
wiellkosci, ZJi1ar:na .odttnian o dirobnym i sred
ni•m ziairnie i rw zwiq:zkiu z tym znacznymi 
r6zn·i1cami w skladzie chemi,cznym przed
stawiony,mi w .tabeli 3·.. Z . ttych wz,g,l~d6w 
analiza pr6by ,r€jprezentatywnej, jakct sto
sowaJa H. Woyke (26), n/ie je-s,t najlepszym 

5 

46,9 
48,2 

64,6 

76,7 

81,7 

konserwy zalewc1 i 

6 

0,74 
0,93 

0,58 

0,52 

0,56 

r6zny 

7 

2, t 0 
2,92 

1,24 

0,80 

1,03 

stopien napelnie-

rozwiqzaniem tego zagadnienia jak by si~ 
po.zornie ,mog.J:o. 1wyidawac, ,tym ba.rdziej , ze 
'analizowano zi1a.rno z kolejny,ch zbioir6rw w 
ciq1gu okTeisu dojrzewa,nia, a wi~c w ok•re
si~ ciqglej zmiany wielkosci ziarna 1 pro
cenitoweigo ud'zialu pos,zczeg61my,ch firakcji 
w püonie og61nym. 

ZutPelinie iniaczej to .sa·mo za,gardnienie 
p,rzed~ltawi'a isi~ rw ,przypaidlku odmian o 
duzym, ia szczeig6lnie bairdzo duzym ziar
nie, u kt6iryich pr.&ba reipirezen,tatywna 
i frakoja najlik,zniejs21a zia-r1na ;pra'kty·cznie 
jest tq tSa.mq 1pr6bq (1tabela 5 poz. 5). 
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B. Zmiany stosunku skrobia/cukier 
w konserwach 

W wielu dotychczasowych badan iach 
analizowano nie surowiec lecz konserwy z 
grochtu i dla,tego, [POdawa1ne ,przez autor6w 
wartosci sto1sunku 1skrobia/cUJki·er sci zn acz
nie ·wyzsze ,niz rw [Przyipa•dlku anallzy swie
zego materiatu. Wiplywajci ,na ,to -cztery za
saidnicze czynniiki : 

1. Stiraity 1cuikr6w ·w ,czasie bJa,nszowania 
.grochu. Diehl i in . (4) podajq, ze juz w cza
sie jednominutowego blanszowania g•rochu 
zawar.tose cuikru spadla z 7 na 6 % , a wed
lug Kertesza i Greena (29) po 5 minu.tach 
blanJSizowania s'tra1ty ·mogq wynosie do 25 % 
zawartos-ci cukr6w. 

2. Pr'zechodzenie cukr6w do zalewy, 
3. R02iny stopien napetnienia puszek 

grochem i zalewq. 
4. Analiza perwrnej fira kcji zi ar,na gro.chu 

a nie pir6by sredniej (taibela 4). 
Bez1Po·sredniie warrtosci -stoisunku sikrobia/ 

cu:kier uzyisi~a.ne rz analiiz lkonrse,rw \Sq wyz
sze o okolo 20-25 % (.tabela 2) od wa,rtosci 
tego sto1sunku, w 1k:Jt6,rym pTzy obliczaniu 
uwZJg.l~dniono om6'wione wyzej czynniki 
2 i' 3. 

C. Blf;dy analizy 

Przyjql si~ u nas poglqd, ze wyniki ana
lizy chemi,cznej nie pod1le,gajq dysikusji i Sq 
U1k0ironowaniem doswiadczen hodowlanych 
lub uprawowych. Z poglqdem takim moz
na si~ zgodzie pod warunkiem, ze anali
za chemiczna zostala wykonana prawidlo
wo (pdbranie pr6by, jej ,prrzygoto wanie do 
oznaczania oraz samo oznaczenie). 

JesH chodzi o groch, to bl~dy analizy 
moma· <lose la/two ~ykrye na podstawie 
pewmyd1 zinanych i 1staly,ch p:rawädlowosci. 

1Po.niiZej przy,to,cz~ ,p.rzyklady wynik6w 
analli:z chemicznych, eo do lk!torych mozna 
m1ee wqitptlilwosoi •O Lch pra1wid1lowym wy
konan!LU. 

H. Woyke (25) IPOdade, ze w ·r. 1953 w 
ziar.nie grochu odlmli1any Szila•chetna, PerJ•a 
stosunek sikrobia/cukier wynosil: [Pieorw
szego d ,nia ,ZJbio,r6w - 0,72, drugie.go -

0,46, ,trzeciego - !0,75 (1Por. rry,s. 2). Poir6w
nujq,c cyfry 1z li..omymi dainymi' iZ liiteiratury 
(5, 11, 23, 24) nie tr,udno stwierdzie, ze war
tose stosunku: skrobia/cukier w okresie 
dojrzewania 1gro1ohiu :stale ,rosnie, ni·gdy zas 
nie opada. Wynik analizy z drugie.go dnia 
zbior6w jest wi~c bardzo Wqtpliwy. 

Z ana,lo1gicznym przY1Padikiiem -mozna si~ 
s,potkae w a:rty!kiUJle H. Woyke (26), w ktö
ryim au1torka podaje, ze 1w -r. 19153 rw g,rochu 
odun1iany De1ilkartes o ci~za,rze 100-0 ziam 
450 ,g sto:5iunek ,s1krobia/cu1kier wynoisil 1,03, 
a w 1p1rzypad'ku ci~zaru 1000 •z.iann 475 g (a 
wi~c na,s'tfWnego dnia , :gdyz c1~zar 1000 
ziarn wzr6sl) isto,sunek ,ten opadJ do 0,74. 
Przyjmujqc :tera.z spo;56b in:terpretacji 
H . Woyke trzeba 1by powriedziec, ze groch 
o wa,rto,sci ,stosuniku is{k•robia/cukJer wyma
ga ny,rn pr,ze,z pr.zemysl ( = 1) na'S't@nego 
dn1iai okaz.:ail tsi~ ,,za mlo,dy". Niewqitpliwie 
ro21bieznos,ci te wyrnikajq z bl~d6w meito
dycznych. 

Lninym iprzyklaidem b1~d.6w tego typu Sq 
niekt6re wynhki anali'z zie.lonego grochu, 
wylkonane (Przez Zaklad WaTzywndc•twa 
U. P . (32). Anal1i:zy .te wykazu'j 9, ze ziar
na grochu 1(1surowiec) odmian S.zlachetna 
Perla (ci~zar 1-000 ziarn 405 g) oraz Lincoln 
(d~z-a1r WOO ziar:n 38'2 :g), a iwi~c w mome,n
cie dojrzalosci techn,i:cznej, ni•e izawieraly 
skrobi lub ty1llko jej siladyi. P.rzeoiwko ta
'kim wy.niikom JPrzemawia•q: 

1) wyni:k.1 1anailiz konserrw 1grochu z tego 
same.go surow,ca, kt6re wykaz'aly, ze Szla
chetna Perla zawier·aia skrobi 3,48 % , a 
Lincoln 2,15% ; 

2) dane Panko,w,slkiej-Ozaro•wskiej (16), 

kt6ra wyikaza,l'a , ze w zi.airni·e zielo.nego 
grochiu w -momen,cie dojr~alosci techni·cz
ne,j ,stosunek ~1krobia/cukier wyno,si!J: sred
nio dJla 7 odcrnian o .na:sionach pomarsz;czo.
nych - 0,711 :(skrobi ,s,rednio 4,65 %~ cukir6w 
srednio, 6,58%); 

3) dane z liiteratuiry, n'P(. Cha.tJfieid (3) po
daje dla zie:lone,go · grochu sikrobi 3,9%, 
cukn6,w 3,.3 ,(sto1sUJnelk ,skroibia/culkd.ea- 1,18). 

Prz·eidlst'a·wione wyzej uwagi i przykladY 
(tylko nielkt6re, jaikie epoik!alem i tylko 
sdsle ,zwiq-zane rz ornawianym za,gadnie
niem) wyikazujc4, ,ze wyn1i!lü anaU:z ·chemicz-
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ny1ch z dotychcza1sowych doswiadczen nie 
zarwSize mogq byc podls,taw•q do wy,ciqgania 
Wini01sk6w. 

3. OPTIMUM DOJRZALOSCI TECHNICZNEJ 
A W ARTOSC STOSUNKU SKROBIA/CUKIER 

Optimum dojrzalosci technicznej gro
chu nazywamy momenit, w iklt6rym przy 
wysokiej jaikooci zianna otrzymuje si~ 
mozliwie •wyiSoiki ij ~go p1lon'. 

O.ma,wiajqc ,wyma,gania iprzemysilu kon
ser,woweigo H. Woy1ke (26) IPOdkres[a stale 
tylko ,stosuneik 1sJkirobi do m11k1ru. Na1tomiast 
dla rolnik6w wie]kosci ploniu Sc\ tak samo 
waz r. e jak dla ,przemyslu jakosc ziarna, 
chyiba ze przeimy:sl: h~dtzie pil:a,aic nie tyllko 
za i,losc ,grochu, ·ale .takize i 1za jego jakosc. 

W ceLu wyjasni·enia zagadinienia, czy 
warfosc ,sto;sunJkru 1skrobiafcukier moze byc 
mierni.kiem dojrzalosci ,grochu, SIPO,rzqdzo
no n'a podstawie ,cyf,r H. Woyke (25) wy
kresy 1 i 2. z irysunku 1 widac, ze u od
mian o nasionach ,g!ladkich (np. Alaska) w 
mial!'~ doj,rzewania· gwaltownie w12rasta 
zar6wno sitoisuineik slkrobia/,cukier, j'ak 
i plon (a wi~c i d~za·r 1000 ziarn) , nato-

Alaska 28 
25 · 

Z6 

w 

20 
05 

(8 

2 3 4 5 6 
Dni znior6w 

Ry,s. 1. Wz.rost wartosci istosunkiu skrobia/ 
CUkier 0oraz pfonu ziarna w okres,ie -dojrz•e
Wania ,grochu odmiany Alaska (na podsta-

'Wie danych H. Woyke (;~5) 

miast u o•dmian o nais ionach pomarszczo
nych (rys. 2) przy stalym ls.Zybkim wzrosde 
plonu wa:rtosc is tosun!ku skro1bia/,ciukier w 
I ok:resie doj,rze,waini1a rosnie powoli, w II 
zas oikresie -znacz.me szyibciej . 
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Rys , 2. Wzr-ost wartosci stosunku skrobia/ 
cukier oraz plonu z i-arna w okresie doj
rzewa1nia grochu odmiany Szlachetna Per
la (na podstawie danych H . Woyke (25) 

UsitaJenie .zaJeimosc,i ·mi~d,zy wielkosciq 
plo.n6w a warlos.ciq ,sltoisunkiu skrobia/cu
kier w grankach pozqdany,ch iprzez prze
my1sl jest s~cze1g6Lnie wazne dla odmian o 
zia1rna,ch dui:ych i hardzo, duzy,ch (zwykle 
odmiany o naisiona,ch ,pomarszczony,ch), po
niewaz u ty,ch odmia n wartosc tego sto
sunku w 1Pierwszym okresie dojrzewania 
w.zras,ta bardzo powodi , ,podczas gidy wzrost 
plonu (a tym samym i ci~z.a1ru 1000 -ziarn) 
jest gwaMo,wny. Zaleznosci te wy.sit~pujq 
zuipelnie wy:raznie ju:z u odmia1n o sred
nim zi•arinie, ,jak np. Szlachetna Peirla (rys . 
2). u ikt6rej w ci91gu 6 dni do;jnzeiwanda sto
sunek skroibia/cukier wzr6sl tylko o 0,28 
(z 0,72 .na 1,0!0), podcza1s 1gdy w .ty,m sarnym 
cza1s:ie ipk1n wzr61sil z 22,9 q na 61 ,2 q/ha; 
(oko•lo 7 q dzie,m·.:ie) , a wi~c iprawie trzy
krotnie. Czy w ty1ch wairunkach dowodze
nie rolnikoan, ze ,,,ze wzgjl~du na wartosc 
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techncJogicznq ziarna leps.zy jest sprz~t 
za wczesny 1rüz .za p6zny" (25) ma <l1a nich 
jakies uzasadnienie ekonomiczne? 

U odmian o ziarnie duzym i bardzo du
zym dzienne przy['osty p-lonu ziarna Sq 
bardzo duze i zbi6r za w czesny moze po
wodowac jeszcze wi~ksze straty. 

Zupelnie inaczej przedsta,w.ia siE: to za
gad:nienie u odmi'an o narsionach gfadkich 
i drobnym ziarn ie, np. Alaska (rys. 1), u 
kt6rych dzienne przyrosty plonu ziarna s9 
maile (okolo 3 q dzieninie) i zaga:dnienie 
plennosci UJst~uje ,m'iejsca jakos.ci ziarna 
na :skutek 1szybki€1go wz,ros,tu s'tosunku 
skrobia/cUJkier w czasie do.j rze,wani'a gro
chu. 

Z IPTZ€!dstawionych wyzej rozwazan wy
nika, ze <lila odmian o 1na-sio.nach [)omar
siz.czony,ch o ziarnie srednim, duzym i bar
dzo duzym stosunek -s:krobi·a /cUJkier w ziar
nie grochu ze'bra,nym w I okresie dojrze
wania jest ty,])ko m·iernikiem jakosci ziar
na (z wyjq1tkiem rbard:zo. w,czesnego .zbioru) . 
Szybkie p;rzyrosty ,plonu ziarna w tym 
oikiresie Sq il1iews.p6lm·ierne z ipowolnym 
wzro.stem .s'to:s.uruku ,sikrobia/cuk,ier i' dla
tego wartosc ta inie ,moze byc miernikiem 
dojrzalosci lecz ,tylko jakosd ziarna„ 

N•a,tomiast w II okresie do,jrzewania 
gro.chu stosunek sk,robia/cUJkier rosnie 
szybko, podobnie j.ak u odmian o nasio
nach ·gladkich j wa·rtosc ,ta moze juz byc 
mierniki'em idojrzaloisci ,grochu . Z tych 
wzgl~6w 1po•gil9d j,akoby na podstawie 
tylko ana,lizy chemic21nej konserw grochu 
wz,gl~d,ni-e suro.wca mozna byilo okreslic 
moment zbioru Ggrochu ,znajdujq•cego siE: 
lub z•e'bra,n.ego w I Olk•resie <lojirzewania) 
jest bl~dny. Ci~zar 1000 ziarn danej odmia
ny jest natomiast miel'lnillüem zar6wno ja
kosci, jak i jego dojrzalosci. 

4. PODST A WY NOWEJ KONCEPCJI 
OZNACZANIA DOJRZALOSCI GROCHU 

Omawiaj 9c warunki powstania mojej 
koncepcji oznaczania stopnia dojrzalosci 
zielone.go grochu na konserwy H. Woyke 
(26) stwierdza , ze: 

1. ,,S![),rz~t ws:zy.sitkiah odmian we wszys.t
ki,ch 3 punktach robiony ,by~ ,,ina oko" w 

bardzo r6znych okreisach dojr.zalosC'i strc1-
k6w". 

2. ,,W ,rezultaci.e Kaniuga o.pa,rl swojij_ 
hiiPOtezE: n,a 2mik0imej 1ilosci. wy1nilkiow, W 

kt6rej groch 'byJ: zrbieramy we wJ:asdwym 
mo.mencie dojrzailosci technolo,gicznej ... , 
a wartosci, kt6re podaje jako graniczne dla 
ci~zaru 100-0 swiezych ziarn grochu dobrego 
dla przemy,slu, s9 tylko wydeidiUJkowane, 
wyhczon,e rna po-ds,ta,wie wyrniik6-w uzy,ska
ny1ch z ·grochami .zbieranymi 1na og6l z·by,t 
wczesnie Jiub ZJbyt p6zno". 

3. ,,W doswia.dczeniach ,powyiszych na 
8 odmian w ,5 .rzeczywiscie ,w miar~ wzro
stu ci~aru 1000 s.wiez,ych zia•r1n rrosnie i sto
sunek 1sikrobi do ,cll!kru, z tym jed1nakze, 
ze wzro1st obu tych .cech ni,e zachodzi zu
peln,ie. ,projpo:rcjonaOinie. U pozoista~ych 3 
odmian zal~nosc rta nie zachodzi" . 

1Pos taram siE: wykazac po,nizej, ze wszyst
kie trzy ,twieridzenia Sq bl~dne. 

A. Dojrzewanie grochu 

Pierwszym blE:'dem H. Woyke jeist po
gl9d, ze wyniki uzy51kiane dla .grochow zbie
rany1ch ,na oko", 21by,t wczesrnie .Jub .p6zno 
s9 zle i 1nie mog9 'byc ipoostaw9 do wycici
gania ,wila1sciiwych w1nios1k6w i tiworzenia 
hipotezy. Stw.ierdze.nie to, jpozornie ·slus~
ne, je.st wr~cz fa:llszywe , poniewa.z wni•oslki 

1 d " o tS.topil1iu dojr.zalo,sci g.rochu (,,za m o Y 
p,rzy ~biorze za wczel$n,ym, -czy „za ,stary" 
przy zbiO'rze .zby,t p-6:znym) wyci9ga si~ nie 

k " na prnds•tawie subiektywnej oceny „na o 0 

w momenoie zlbioru, lecz w opa:nciu o obiek
tywine mierniki diojrzalosci i jakasd, ja
ki.mi rs.q: ci~za,r l.0100 swiezych ziarn oraz 
wa,rtosc sto1st.Ln!kiu Slk!rohiaf,cwkier. 

0 tym, czy 1grioch zostal zebrany za 
wczesnie, czy .za p6zno H. Woyike wnio
skuje tak samo jak i ja, chociaz nie zdaje 
sobie z tego sprawy i p~zeczy ·sama sobie 
p ils.zqc: ,,.,.jiak wylkazaly 1P6zniej analizY 
chemiczne konserw (podkr. moje Z. K.), w 
ZiE:bicaich 1s1p,rz91taino MT1szyistki,e pirawie io.d· 
mia,ny za 1W,czesnie .... , ,a w Skiern.iewicac~ 
wi~kszosc odmiia1n zos,tala s,prz9'tni~•ta z~Y 
p6zno". A wiE:c o momenic1e zibio:ru wnio
skuje siiE~ 1na po,d1stawie obiektywny.ch 
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mierini-kow, porui.ewaz mne.go sposobu nie 
ma. Gdyby tak nie bylo, na jakiej podsta
wi.e H. Woyike m10.gla,by twi,erdzic, ze groch 
byl zbie-rainy za w,cze:snie IJ.u'b za ip6zno? 
'Slqid' 1wie'dzialaby, w jakim momencie pi~c 
la1t te.mu byily 21bie.!"la;ne raine odmiany 
gro-c'hu ·w :r6ZJnych miej1scowoscia1ch? 

Nie2igodinosc naiszyich stanowisk w tej 
sprawie wyIIükla ,ty]ko z n1eu.w:zigl~dnienia 
faktu , ,ze 1s.kllad cheimicz.iny zia,rna ,grochu, 
ja1k i je,go z,miainy w mian~ dojrzewainia, 
do·konuijci si~ nieza.le·imie od ruaszej swia
domosci i me,tod' (,suJbiektywne czy obiek
tywne), jatkimi poslugujemy .sj~ w momen
cie zfuioru. ,Metody te mniej lUJb bardzi.ej 
dokfadnie odzwie,rciedlajci te z.rrniany, ale 
nie Wjplywaj.ci na ,nie i <lilatego wyciciganie 
w.nio.sik6w eo do momer1Jtiu zlbio•ru 111a pod
stawie ci~zaru Ii0100 zia.rm. o:raz wyJliik6w 
analizy chemicznej jest prawidlowe. 

B. Dedukcja jako naukowa metoda 
badania 

Drugim bl~dem H. Woyike jest negacja 
me1tody dedukcyjnej. 

Opracowujc1c wyniki doswiadczen z r. 
1950 z Zi~bic, Pudliszek i Sikierniewic 1 

doszeid1lem do w1n.iosku~ ze dla zjawi,sk 
wzrostu wa1r,tosci 1sto1siunku 1skrobia/,cukier 
w miar~ wzrostu ·ci~zaru 1000 ziarn danej 

. odmiany ,na1ezy iprzyij,qc <llwie alternatywy: 
a) za1le2mosc tai za1chod1;qc,a zupel:nie, wy
raznie u ·5 -odmi,an ,jest p,rzeja,wem ja'kiejs 
Prawidlo,wosci, •b) a1]bo rtywko p.r.zypadkiem, 
71biegiem 1okoliczno,sci. Wyniiki1 anaHzy che
mic2inej koniserw grochu z doswiadczen w 
Zi~bi1cach, PuJd.li:s:zikach i Skienniewica,ch 
w sipos6b ,p-rzek0inywajqcy wyka.zaJy, ze nie 
j.es,t 1o ,przyjpiade1k, lecz 1Pewna JPrawidlo
Wosc mimo 1r6imych warnmtk6w glebowy.ch 
i klimatycznyich. Tabela 5 p .rzed.s,ta,wia 
r6zni,ce ·w skla<lzie chemicznym ,grochu od
miany EJqpress ,uwarunko,wane ci~zarem 
lOOO zia,rn (,tij. stop;niem doj1rza,losd). Z ta
beH tej wid'ac, .ze i.m wyzszy j.e.st ci~zar 

1 1 Doswiadczenia te zostaly zorganizowane 
le ~Yly fina~sowane przez Zaklad Badawczy by

J Centrah ogrodniciej, 

1000 zia rn , tym wy,zisza je,s1t zawartosc su
chej masy, S1kr1obi , cz.~sd nierozpuiszczal
nych, a m.niejsza cUJkr6w. 

Tabela 5 

Sklad chemiczny (w %) konse.rw grochu od
miany Ex press w zaleznosci od ', ci~zaru 
1000 z iarn. Cyfry z doswiadczen z r. 1950 
z Zi~bic, Pudliszek i Skierniewic. Analiz~ 

wykonal S. Mrozewski (30) 

Miejscowosc 

Ci~zar 1000 ziarn wg 

Sucha masa 

Cz~sci nierozpus,z-
czalne 

Skrobia 

Substar,cje azotowe 
(N x 6,25) 

Cukier og6lem 

Stosunek skrobia/cu-
kier 

Zi~- Pudli- S~ier_
mew1-

bice 1'Zki te 

174 240 280 

15,83 17,47 24,69 

9,73 11,97 18,59 

5,63 6,76 11,29 

3,65 5,93 5,35 

1 2,181 1,86 1,74 

1,69 2,41 4,64 

Za·leznosc •mi~dzy ci~zarem 1000 ziarn a 
sk1aldem ,chemicz.ny m mozna bylo obser
wowac :i u pozo,staly,ch odcrnian . Tyl,ko u 3 
odmiain z,aleznosc ta byla ,mniej wyrazna 
na s1k'llltek bl~daw metodycznych. 

iRy,s. 3 (a , b, c) (Przeds.tawia za,leznosc 
mi~dzy ciE~za:re,m 10·00 zi,a nn a sto.sunkiem 
skrobia/cukier. Tak wi~c odmiany Ex,pre,ss, 
Sena,tor i Cui z Witha,m zebra.ne w Zi~bi
cach wczesnie maj 9 ,niski d~za,r 10-00 zi-airn 
i w.y1k:azujc1 ni.~1ki ,stO'sunek .skr1obia/cukier, 
r.atomias.t Express zebrany p6zno w Skier
niewicach oraz •W Pudhszikach Senato·r i 
Culd z WHiham majq wy,soki ci~ar 1000 

ziarn -oraz wysoki stosunek skrobia/cukier. 

Z •taibeli 5 i rys . 3 (a, b, c) wy,nfäa, ze 
niska wartosc ·st,osunku :Skrobia/cukier dla 
groch6w z Zü~bic nie j€1S1t ,rezulta•tem s(Pe
cjalnie lkorzy.s1tnych warunkow gle1bowych 
czy kliima1ty,c21nych1 ale uwa-runko,wa-na 
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jest p.rzede w,szystlkim wczesnym zbiorem, 
kt6re,go .moment olkres:la ci~zar 1'000 ziarn 
grochu danej odm1iarny. 

,9 l... 
-Q ClJ 

~ 

5.0 

4.0 

J.O 

20 

1.0 

t: 
~ 8 15 

' 
~ 
QJ 
t::: 1.0 ;:j 
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Cl 

1--' 
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1,0 

075 

a Express SJüernLewicg 

170 240 280 

b Senator PudUszkt 

460 600 700 

C 
PudliszJ<.i 

Cud z Witham 

SkLermrw,ce 
Ziqblce 

530 550 
Cir;iar t 000,- ziarn wg 

640 

Rys. 3. Zaleznosc mi~dzy ·Cl~arem 1000 
ziarn -gro•chu a wartos.ciq, ,stosunku skro
bia/icuikier u odunian: -a) -Expres!S, 'b) Sena
tor, c) Cud z Wiitiham •(<wlg dany-_ch Z:b. Ka-

niugi) (6) 

W celu uipewinienia si~, ·czy 1cyfry te mie 
sq przypadkow,e, p.rzeain-alizowaae,m cechy 
morfologiczne ro-sli1n , illosc iSitrqkow na ros
linie, ich wie[kosc, .ilo-sc ziarna w s•trqJku, 
plony iZ ha i z· jec:iinej rosliny, wy,n1iki .sor,to
wainia• ziair.nia na sita,ch i doszedlem do 
w,nio·sku, ze czynini•kiem decydujqcym o 
sldad.ziie. chemicznym ziar.na je,s,t moment 
zbioru, 1klt6ry mozna rwyraz1c -c1~zarem 
1-000 zia:r.n. P,o tyich rozwa~ainfach, s'tosuj 9c 

•dedukcj~ i wyli1czenie, :kt6re w przecLwien-

stwie do .stano-wiska H . Woyke uwazam 
za n,auko-we meitody badania , okresli'lem 
wariosci granicz,ae ci~zaru 10-00 ziarn w 
op,timum dojrzalrn3ci techn1i.cznej,. 

Ogloszeinie -tych wy-nikow ,w 1952 r. (7) 

o.p-racowa,nych -teoretycz,ni,e i w powic4za:. 
niu 12 obszermi ,li'teiratur9 bynajmniej nie 
uwa,zam za przed1wiczesne. Jatk -wiadomo 
po.st~p w nauce polega na ·tworzeniu i 
spra,wdzaniu nowych lhi1Potez, s,zukan:u no
wych ,rozwi·9zan, a nie na s1ta:lym powta
rza,niu irzeczy j uz :z.nanyich. 

A. Zaleznosc mü~dzy zmianami ci~zaru 
1000 ziarn i stosunkiem skrobia/cukier 

Trze:ci,m ,bl~d e,m jest do1S zU'ki·wa1nie si~ 
zupelnej rprcrpo-rcjona.Jnosci we wzroscie 
ci~zaru 1000 zi.arin i ·waritos.c.i, st.0isunku 
s.krobia/cu.Jüe-r w okresie ,doj-rzewainia gro
chu. Sfo,rmul,owanie ta-k:ie mog.Joby suge
rowac, ze je-st to niezlb~dny warunek prak
tycizmego wy,ko.rzystania tych zaleznosci. 
H. Woyke, zdaje ,mi :si~, nie zwr6cila wi~k
s,zej uwagi .na, wy,niki chocia,zby wlasnych 
doswi.a-dczen (25) (rys. 1 •i 2) , z kt6ryich rwy

nika, ze tylko u odmian o nasio.na1ch glad
kiich w mia~ wzrostu ci~zaru rnoo ziarn 
wzra,sta jedino.czesnie „zurpelnie .proporcjo
nalnie" stosunek s,krobia/cukier, natomiaiSt 
u odmian o ,nasiona,ch pomarszczony,ch 
(rys. 2) 1szyhka,sc w~ro,stu 1stoisunk,u SkirO

b i.a/cukier w pierwiszym i dmgim okresie 
dojrzewa,nia g.rochu jerst r6zna . PowolnY 
wzrost S1to;suruku 1slkrobia/cU1kier w pierw
szyim okresie i ,s,zyibiki rw drugim ,okre'.s1ie wY

kaz-ujq -r61wni.e.z doswiadczenia Warencowa 
i Ci.echo,m·skiej (24), K eirtesz,ai ( 11) oraz Bis
sona i J o:neisa (5). Szy'biko-sc tyich zmian jeist 

cech9 cha,rakitery,stycz·nq danej odmialilY 
i za1lezy ,r.6wri:ie1z od rw.a.runk6w wegetacji. 
Na ry,s. 2 ,p-oda,no r6wniez ci~zar 100'0 ziarn 
5 i- 6 dnia z,bior6w o:raz pion0iwym.i liniarni 
zaznaczono war,tosci' graniiczme w o,p,timum 
dojrzalosci ,,wy,de:dukowane" ,na, ,po,d,stawie 
doswiaidczen z r. 1950. Jak widac, mirnO 
braku „zupelinej proporcjonalnosci" we 
wzrosci.e iplo.nu (.= ci~zaru 1000 ziarn) i sto
sunikiu is:krobia/cukie,r, mozna _ok,re.§llic za 



Vwagi w zwiqzku z potskimi badaniami ozJ1,aczania dojrzalosci grochu 141 

po-mocq ici~za,ru 11010,0 zi-arn moment (dzien) 
zlblioiru, rw k1t6rym za,r6-wno plan jak i ja
kose ziarna1 b~dcl wysokie. 

5. CIE;ZAR 1000 ZIARN 

MIERNIKIEM D OJRZALOSCI TECHNICZNEJ 
ZIELONEGO GROCHU 

W ,ce.lu .wyikazania, ze •konc n~J-cja ozina
czainia s.to1p,nia idojrzalosci 1z·ielone.go gro
chu in:a lkoinserwy ina ,podstaiw:ie c1~zaru 
1000 ziarn jest mesluszna, H. Woyke (26) 

przy1tacza 4 rtabele cyfr dla 4 od:mian (Ala,s
ka, Szlachetna Peirla , Lincoln, Delikates) . 

Interp,reta,cja ,cyf.r tabeli 1 .(,w aritykule 
H. Woyke) jes.t bJ~dna. Jak wiado-mo Alas
ka 1nalezy do grupy groch6w o na,sionach 
g,1.adUdch i tym :s;i~, miE~dzy inny,mil, __r6zni 
o<l odmi•an o 1nasiona1ch ip.oma.rszczonych, 
ze gr-omadz.i szybko, i wiele skrobi, a malo 
cukru (:s:zyibiki wzro,st stosunku skr-obia/cu
ki.er). Widac to. zU1Pelni,e wyraznie z rys. 1 
oraz wynika m ·i~dzy unnymi ,r6wnierz z ana
liizy ziarna. odmiany A'lasika, zebranego 
i ainailizowaneigo w Skierniewica,ch w r. 
195-5t, w ikt6ryirn, jatk II),odaje Zal~ski (34), 

w zia1rnie zebrainym za rwczesnie s•tosunek 
skrobia/cukier wyno1s•iJ l,!Yl (m,o.menit zbio
r.u okresla,la. H. Wo,yke). Stawiani.e 1odmia
nie Alaska. talkich ,samych wymagan ja
koscioiwych jak odmianom o na1S1ionach 
pomar:szczony·ch j.e,st 111iell)or.oz.tumieniem. 
Nieporo,z,,umienie tio wynika roiw.niez i st&d, 
ze autorka pomi,n~l.a moje za1oe:enia: teore
tyczme, wed1lug ikJt6rych oidmia,ny o nasio
na,ch ipomars:zczony1ch w -o:pitimum dojrza
losici technolo·gi,cZJnej :b~dcl poisiadaJy wa1r
tosc .s1to,sun:kiu 1slkrobia/cukie•r ponizej 1,5, 
a, :o nasionac:h 1gla,dlkich poni~ej 2,5 (8) 

(str. 304 w. 3-5 od ,ctloJu). 
Pa om6wie.niu IP•OzostaJych 3 tablic jako 

Wni•rnsek ikon,cowy 1swoich ikryty.cznych 
rozwazan H. Woyke podaje: 

,,DoswiadazenJia te ... wykazaly, ze g,iroch 
zieJony iprzy :OJPtyirnaLnej war:1:Josci te1chno
logicznej wyrazaj&,ced ,si;~ stosuinildem skiro
bia/io.ukier = 1 lUJb zJbJizo.nym do 1 ma w 
roznY'ch ,punlk•taich !i w .r6znych latia.ch bar
dio r.6-zny ,ci~zar 11000 swiGzych ziarn" 
<PQdlkr. moje ZJ. K . .). 

.~Sibosunek .slk,rO'bia/cukieir ,cha•r.akteryzu-

jc:1cy 'S'topien dojrzalosci ziarna wz.rasta w 
miar~ ... ·wzro,stu :c i!~zaru l'OOiO zia,rn ale ty·l
ko w danym r101ku, w danym rruejscu, na 
da.nej ,plantac:ji". 

Taik jed,nak nie je~t. Analiza dio:s t~p,ny,ch 
m i cyfr z r6inych lat i miejscowosci po
twierdza mo.jq hi1Potez~, ze ci~zar 1000 
ziarn grochu moze byc mierniikiem jego 
d.oj-rzalosici techmcznej. Do, ,sporzqdzania 
wyk-res6w {rys. 4 a, b , c) wyikorzy-staleim 
nas·t•~pujq:ce cyfu-y: z r . 1!948 ze Skierniewic 
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Ry1s. 4. Ci~zar lüOO ziann i s.tos,unek skro
bia/cuikier w okresie dojrza•losci technicz
nej grochu odmian: a) .SzJachetna Perla, 

lb) LiincO'ln, c) Delikates 
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(20) , z r . 1950 z Zi~bic, Pud!liszek (6) i Skier
niewic (16), z r . 1,951 , 1952 ze Skierniewic 
(19), z r . 1951 , 1952, z Poznania (32, 33), z 
r . 1952, 1953, 1954 ze Skier.niewic (26), z r . 
1953 z Zi~bic , Kwidzynia i Pudli szek (26) 

z r . 1954 z Szymanowa (31). Wykorzystane 
wartosc i stosunku .sikrobia /cukier .pochodz9 
cz~sc iowo ,z oznaczen pr6:by prze,ci~tnej 
surowca, cz~sciowo zas z analiz konserw 
grochu, a wi~c na,wet po uwzgl(;dnieniu 
rozc ien,czenia konserwy zalewq :Sq wyisze 
ni·z w przypadJku piarwszym. 

Na w ykresach tydh lin1a1mi poziomymi 
za zna·czono g6rne g·ranice wartosci stosun
ku skrobia /cukier dla g.ro:ch6w: wysokie,j 
j akosci = 1 rnraz dla dobrej jakosci 1,5 
wedJug •moich za!ozen. Liniami pionowy
mi zaznaczano graniczne wartosci ci~zaru 
1000 ziar n ustalone ,na pQdistawie doswiad
czen z r . 195,0 . 

Z wykres6w tych 1wiidac, ze przewazaj 9-
ca i1osc purnktow znajcbuje ,si~ ponizej g6r
nej g,ranicy .sto,sunku :skrobia/cukier dla 
groc'h6w o dohre,j jakosc1, nato.miast war-

• 
tosci g.rani•czne dla ci~zaru W00 ziarn wy-
magajq skory,gowania w wynjku doswiad
czen p ,rzeprowadzanych w r612nych miej
scowosci-ach ,w J.atach 1951 - 1:954. Na pod
stawie dotychczasowych doswiadczen do
kladne ustaleinie wartosci :gr.anicznych 
ci~zaru 1000 1ziairn dainej odmiany niestety 
jest niemozliwe ze w~g1~du na r6zny sipo•
s6b ipobiera:nia prob 1grochu do ana,lizy. 

Na uw,ag~ 12as-lugiuje fakt , ze jedynymi 
pu,n.ktami znaczni-e odbiegaj 9cymi o,d ,po
zostalych s9 niekt6re wynilkri doswiadczef1 
z r. 1953 2 Zi~bk, Puldliszek i' Kwidzynia 
(oznaczone ik6likami) , prowadzone przez 
Zaklad Warzyw.nictwa WSiR Po,znan. 
Pra wdo.podohnie rozJbieinosci, te nie ,s9 
spowodo,waine ,warunlkami ,g,lebowymi czy 
khmatycznymi, poniewaz miejsic-o,wosci te 
dzieli d'-osc :z,naczna odlegilosc i trudno 
przyij 9c, by warurnki te byly akiurat jedna
ko,we. 

Na .specjalne om6wienie za·slugu;je bardzo 
wyisoki ci~zar lOOO zia•rn odmiany !Lincoln 
w doswiadiczeniach z r. 1,953 w Pudlisz
kach. Lincoln jeist odimi•au1:l o nas'ionach 

sredniej wie1kosici, tu. :o ci~zarze 1000 ziall'n 
w okre1sie ,dojrzalasci ,technkzinej w graini
cach 300 - 440 g (6). Fakt, ze w r . 1953 
cd!miana LLrncoln :miaJa ci~zar 1000 ziarn 
590 g Gprzy bandlz10 ,ni:sikiim isto.sunku sikro
bia/cuk1er 0,25) ,powinien chyba H. Woyke 
za1sta·nowic, gidyz jest to zj,a1wi-sko ,raczej 
nienormalne. Wielkosc ,(a· ,wi~c i ci~zar) 
ziarn gro1chu poszcze.g6lnych odmian nie 
zmieinia si~ :talk znacznie i jest .ma-lo praw
do,podobne, 1by np. •Ö~ar W'O0 zia:rn odmia
ny Ala,ska ,wy,nioisH 400 ,g, Cud z Ke1vedo
nu - 6'00 iitd. Gdyiby talk by~o rzeiezywiscie, 
na jakiej podstawie Chroboczek (19) m6gföy 
Lincoln za·liczac do, 1grU1PY ,groch6w o sred
nim ziamie o ci~zarze 1•000 ziartn w grani
cac'h 350 - 412JO ,g . Mam wraii:enie, ze pod
staw9 do te:go byJy dane dosrwia:dcrzalne 
i zal!)roponowany przez IKaniug~ (6) i!)Odzial 
p,rzemyslowych 1od'mian 1gro.chu, w 'kt6rym 
Chroboczek wartosci granicznych ci~zaru 
1000 ziann te•j ,gru.py ,groch6w ni.e tyliko nie 
posze,r.zyl, ale prze:ci wnie - ograniczyl do 
70 g. 

Pewnq w 91tphwosc 'budzi r6w:niez szybki 
wzrost stosunku skrobia/cukier u odmia
ny Lin'Coln, 2 r. 195•3 1W Sikierniewicach. 
Pod-cza,s 1gdy w tym samym d'oswiadcze
niu ·dzieinny !l)rzyrost ci~a,ru 1000 ziarn od
mi.any 1Srzlachetna Petrila :wyini-6s-l 38 g, a 
stosunku skrobia/cukier 0,116 to w przy
padku odmi•ainy Lincoln 1przy wzrosde ci~
za:nu liOOO zia,rin o 44 1g 1stosunek i.skrobia/ 
cukieir wzr&s-l o 0,82. 1Gdy,by inawet przy
rosit te.go .stosunku odnosil ,sie: nie do jed
nego 1lecz do dwu drii, 1to i tatk naleza,lobY 
uzinac ,go za ba,:ndlzo duzy i charakterys,tycz
ny ,raiczej dla odmian o :naisiona1ch gl,ad
kich (por. ryis. 1), a nie o nasioinach ,po- ' 
marszczonych, u kt6rych w pierwszym 
okresie dojrzewania idzienine przy·rostY 
stosunkiu sikrolbia/cwkier wy,n,o·sz.9 o:kio-lo 0,2. 

Rozbiein1osci- w wa,rtos,ci ,stosuniku ,slkro
biav•cuk'ie.r uwa,zam ,za inieistotn.e ,ponie
waz: a) ,mieszcz9 1si~ w ,granicach dopusz
czallnych p ,rze:z iprzemy·sl, b) a111arlizowaino 
b9dz surowiec, fb.q1dz lkon:.s.erw~, •c) wa,rtosci 
sto·sunku 1skr10tbi,a/culkier ,rz~du 0,25 ucho~ 
dz 9 uwadze ainalityJ{6w, a z1naczinie wi~k
sze (p,a'tr•z taibe1a 2) nie z,najidujq odz;wier-
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ciedlenia w 0Jcen1ie or,ganofoip,tyczned (!Przy
najmniej w 1natSzy,c'h wa,ru:nkach) . 

W przeciwiens,twie do wniosk6w H. 
Woyke (26) nalezy stwierdzic, ze ci~zar 1000 
ziarn poszczeg61nych 01dmia1n jest ce·ch9 
dosc ,sta:l9. Jesli p,rzyj,9c, ze dz'ienrne przy
rnsty ci~a,ru ,1000 zia,rn oma1wianych tu 
odmia.n. (o nasionach sreidnied wiellkosci) 
wy1nos:z9 25 - •45 ,g ,na pirzelomie I i II 
okresu dojrzewania, 1w6wcza,s wlasciwy 
moment z'biloru mozna ustalic z doklad
nos1ciq l' - 2 dn1i. 

Na 1pods.ta1wie tych da,ny,ch uwa-zam, ze 
wnio1sik i H . ·woytke zostaly wyd9gni~te w 
siposob upTosz:cziony. Ci,~zar 100-0 ziarn mo
ie byc mier.n~kiem 1s•t,opnia dojrzaiosci. zie
lo,negio 1g,rochu na lkonserwy, .poniewaz 
UW!Zlgü~dnia, in'ie tyJJko ja!kosc ziarna, aJe 
ta'ki.e moment, w tk'torym plan ziarna gwa
r a1nt,u1j.e o,pfa1c a ln O\Sc uip-r a w. 

Beiz wz,g~du na ,to, ,r:zy ,met1oda 1000 

ziar.n 'j est miniej •czy ba1rdziej dokladna, w 
na:s-zych rwaTunlkach jest na razie jedyn9 
metodq, kt6ra dUJz rw ido1tychczasowy·ch dos
wiald1czeniach -odegrala IPOWatz.nq rorr~. gidyz: 

1) p1021wala .wniosk.01wac o momeinci e 
zb1,oru ,gr0ich&w w r6znych Iat,a,ch lub 
mi ej1scowosciach; 

2) ,przyiczyni:la si~ da 1siprecyzowa,nia 
wartosC'i sto:sunku iSlkrobia/cukieir w grochu 
o do1jrza,}1osci ,techniczJnej, ,dzi~ki cz.emu w 
wynika-ch 1doswiadlcrzen o:statnitch lat ,pra 
Wie nie ,spoityka isi~ .cyfr daa ,te1go 1st10'sunku 
rz~du 2, 3, 4, tj~ d )la ,g,r0ic'hu p,rzejrzalego, 
falk t10 mi,a,lo miejlsce upirzednio. 

Dziwi m:nie tyllko idlaczeigo H. Woyke 
Po<laje, 1ja1k ,okiresla. ,,na, 101ko" d 10,j.riZalosc 
grochu przemys!, a iprzemilcza fakt, 
ze w zaikilooa,ch ,d.oswi.adczalnych, k1t6re 
Inajq w iSp:01s6b naUlkowy, a wi~c -obiektyw
ny, oceirüa1c war,f:losc IPOSzczeg6linych od
Inian, akresla 1si~ .r6rwiniei „na o;ko" mo
rnen t z.lbi10I'lu, od kt6rego, w ,gl-6rwinej mierze 
zailezy ,skla1d chemi+cz:iny ziarina ,g-ro,chu. 

lVIe-t,o+da, 1000 ziarn p-owstala nie z fan
ta,2'ji a.utora, al,e :w wyniiku zor:ganizowania 
Po ,raiz ,pie:riwszy w Polsice .T6wnoleg1ych 
dioswiadczen •w trze-ch miejscowosciach. 
Po,rowiny:wanie wy,nik6w takich doswiad
cze11 Oub ki'JJkule1tniich do..s:wiatdc-zen w jed-

nej mie j,scowosci) jes>t bardz'O niedokladne 
bez przyj~cia staJy.ch ,obiektywnych kry
teri6w. 

Bez rozwi9zania podstawo,wego zagad
nien ia,, jaJüm jest obiektywne okreslanie 
dojrzalos+Ci g.rioahu w momencie zbioru, 
pro.wadzenie .szeroko zapJanowanych dos
wiadczen nad (P1rzydatnoscic} technio'1ogicz
n9 grochu jest bezcelowe, i.s zczeig6Lnie w 
przypa,c:Lku oieeny j,akosici ziar,na o,raz ple,n
n'osci danej odmiany uiprawianej w r6z
nych warunlkach. 

6. cn;ZAR 1000 ZIARN A TENDEROMETR 
I INNE METODY OZNACZANIA STOPNIA 

DOJRZALOSCI GROCHU 

Wprowadzone \I)rzez Ma,rtina. (15) ,ozma
czanie tdojrzafosci grocchu ,na podstawie po
miaru jeigo. j~drnosci za pomoc9 tendero
me,t,nu od dawna zo:stafo uznane za metod~ 
siau1,dardo1w 9, z :klt6rq :poir6,w.nuje s i~ zwy
kle wszystkie inne metody. 

Mitmo. ze o tenderometr-ze m6wi si~ u 
nas bardzo cz~sto, to je,dnak z wyl!)owiedzi 
tych ,nie wy1nitka , by aut:orzy ich .si~gali 
gl~biej +po.za za1sad~ meto,dy i warto,sci 
grauüczne w s topni.ach tendeirometru dla 
grochu o dojrzafosci te,chnicznej. Tymcza
sem bardziej 1'Stotne is9 i1nne za.gadnienia , 
a mianowicie: 1) 1jak :szy1bko w okresie 
dojrzeiwania ,gro,chu w1zra1S.ta jego twardosc 
(j~d+rnosc) mie,rzo,na w 'Stop1niach tende+ro
me1tr,u; 2) jak ,duee s 9 waihaniia w ,stopniach 
tenlderometru ,przy oznaczaniu kilku prob 
z daneg.o pola; o,raz 3) jla!k duze 'Sc! waha
nia przy 1Pomia·rze ·trwandosci .g,rochu z tej 
samej proby. Odjp·owi1edz na dwa ipierwsze 
pytania. ·zaiwiera ry,s. 5, s1po1rzqd+zony na 
p0tdstawie cyfr niedawno ·oglosz-onej pracy 
Stay•re (22). 

z •ry,sunku ,5 A w1dac wy,raznie dwa okre
sy dojrzewa1nia 1grochu: w pierwszym o
kre1sie twardo-sc ziia-rna wzrasrta hardzo po
woli, bo okolo 4 - 6 ,sfo,pni tenderometru 
na, ,dob~, nato:miastw d+nugim 'Ok1resie zmia-

. ny 1twardosci ziarna ,s9 zma'czni,e wi~ksze
okolo 12 - 17 ,stoipni ,te-ruderometru na do
b~. P.rzebie;g ,krzywej 1w2irostu rtwar-do-sci 
ziarna jest prawie 1ide,ntyczny ja!k dla war
to,scit -s•tosurnku .sikrobia/culkier na ryis . 2. 
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Ry.s. 5. A - Wzrost twaridosci ziarna w 
st•opniach tenJde-rometru w okresie dojrze
wania grochu .odmiany Perfection, B -
Malklsymalne wahania <lila 6 :pr6b z jedne
go po.la: a) ziarno niesoritowane, 'b) ziarno 
sortowane (9,5 mm) (na podstawie danych 

Ch. B . Sayre (22) 

Jest rzeczq ZJnamien.nq, ze :twardosc 
ziar-nai danej o:dinüa.ny ·z jeidnego pola po
dzi-elonego .na 6 po'letek:, ·z ikt6ryich -codziein
nie pobierano 1Proby, -wykaz.iuje znaczne 
wahania (rys. 5 B) okolo 10 -stopni tende
rometru w :pierwsrzym okresie ·i okolo 25 
stopni w dirugim -okresie dojorzewania. 

Na ipodkreslenie zasluguje r6wniez fakt, 
ze lkolejne IPOmiary twa-rdosici zi,arna po
chodzctceigo, ,z jed<nej 1Pr6bikiJ wy!kazujq wa
hania id-o cz-terec'h >S-i10iPni .. tenderometru , eo 
jest ·szczegMnie inieikonzyistne p,rzy pomia
raoh w pierws-zym ok-reisi,e dojrzewania , 

gdy przyrosty <lobowe ISq ·rz~dQ.1 5 - 6 
s•t.01pni teindero,metru. i 

J e-sili przyj qc, ~e ,groch do mrozenia 
(zwykle ordmiany o 1I1asi·o1nach p oma-rszczo
nych) .po1win1e,n .miec wedil:ug Tresslera 
i Eversa (29) twardo1sc w gra:ni,caoh 65 -

95 , a do 1puszkowainia iwedh.1g Pohla.rd i in. 
( 17) 85 - 1120 stopni teiI1Jderometru, to pr~y 
zalo,zeniu ipoda,nyich wyz~j dzienny,ch p-rzy
r·ost'6w t,waridosci ziairina 121bi6T ,gro,chu mo
ze byc d1ok.onany w ciq1gu ikiiliku dn1. W wa
ruruka,ch a:mery:kanskich wczesniejszy zbi6r 
qpilaca ,si-~ rol,nikom, p'Oiniewaz przemysl 
placi za jakosc ziarna okreslanq tendero
metrem . 

Naleizy tu ·zwr6cic uwag~, ze mimo kil
krnlet,nkh badan 1POglc1idy .nasze na, wyma
gania przemysil:u w 1stosunkiu do jakosci 
grochu i mome111Jtu •zbiloru 1sq bardzo po
wierzchowne i .sprzeczme. Tak ,nJP . H . Woy
ke (25) z j-ed1niej 1sibrony p0idaje, ze g;ro-ch 
o twar:dosci w •g\rani:ca,ch 80 - 120 stopni 
teinderometriu jest dobry dtla przemy.sJu, a 
wi~c ja\k wyniika iz ryis. 2 i 5 ora.z pracy Pol
lar<la i in . (17) mo.ze byc zhierany eo naj 
m·nLej w cic1gu 3 tln,i .(tj. przy ieiqglej zmia
nie ,wart'Osci sto,sunlku ,skr<obia/cukier). Z 
dru,giej -z,as :stirony ,ta ,sam a aJutorka (25, 

26) •~prowiadza wyma,gania ll)1rzemyslu do 
wa-rtosci 1stJ01suniku iSlk•robia/cukier = 1, jaki 
m·oze utrzy,mywac isi~ tyl:ko w ciq1gu jed

nego dnia. 
W metodzie 1000 iz.iaT1n 1g6,r-na granica 

ci,~zaru 1000 ziarin d anej -odrrüany sygnali
zuje~ ze zianno ,groc'hu (od1miainy •o na,sio
n1a,ch :piomarsziczony,ch) wch odzil w drugi 
o,kves dojrzewania i -nalezy liczyc si~ jui i 
moz'liwym szyhkim piogarszan,iem jakosci, 
natomia,s't püni-zej doLnej ,granicy ,zbi6r 
grochu ·jest m-oz.liwy, 1ale traci si~ na 1Plen
nosci. 

·e z 'kryty:ki H. W1oyke (26) wynikaJobY, z 
metoda. 10010 ziair,n ·n ie ma rea1nych pod
stiaw. Takie ,sta,n-owi•sko je·st ,sprzeczine ze 
z:daniem T r,e-srsle,ra i 'Eve.rtsa (29), •str. 802, 

· · doze : ,,bardziej prostq ,m etodq, 1ecz mn1eJ . 
kladnq od 1:endero.m etr u jest oz.naczanie 
do.jrzal-osci grochiu na p-o-distawie sortowa
nia zia.rina ,n,a, 1s i-tach, p,r.zy czym ikaiida od-

. · · , l t nda·rdy" oz-m1 ana onus1 m11ec ·w asine tS a1 • • 
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naczanie ld1ojrzaJosiei ,girochu ,nia ,podstawie 
ci~zaru 1000 zia.I'ln jesit rw,i~c zupielnie ireal
ne, .g,dyz Kani'Lllga, (6) . wyikazal, ze mü;dzy 
ci~zarem 1000 iZiarn a wynikami is ortowa
ni,a z.iairJ1ta na ,sitach -istnieje sdsfa za'lez
nosc i s'Ortowa,rüe ziarina mooe byc zastci
pione oznaczeniem ci~zaru 1000 ziarn (.por. 
np . t abela 4, 2---r5). 

Wy7.;szosc teru:ierome.tr,u ,nad met·odq 1000 
ziarn pol,ega na .tym, ze: a) tenideromeitrerrn 
mo.zna oz,na,czyc doj-rrzalosc ka12;de,go, gir<J'

chu (z 1pewnymi waihaniami mi~dzy10dmia
nowymi) ,nie zmajqc nazwy odmi,ainy, pod
cza,s gdy w ,przypadlku metody 1000 ziairn 
kon.ieczna jes,t ztnaijomosc odmiany, ora·z 
b) ,na, wyniiki ozinaiczen tenderometrem inie 
_w.paywa,jq warunki gUeibowe i iklimatycz,ne, 
z ikt6ry(I'Ili w ;pirzypadlku metpdy 1000 ziarn 
na~eey si~ hczyc. Wa,dq .tender'O-metru, kt6-
rej n ie mo.zna po1mi1ac, je,st wysoka cena 
wynosziqca we~IJ:,u,g THg,ne-ra (28) 780 do
) arow. 

Inne metody 1 

Z1nane obecn iie metody oiznaezania doj
rzalosci g,rochu 1PO<lzie1lic mozna n-a drwie 
zasadinicze g,rujpy, a miain,owicie: fizyczne 
i chem iiczne. Z metod fi,zyoznych polegajq
cy1ah na IP0miarze l.i ~d(rinosci ,p-rakty-cme za
stosowanie 'Zlnalaizil •terndeirometr oraz skon
s1ruowa,ne w osta,tnich Jta,ta,ch ,na zas a,dzie 
~enicterometru ma,turometir (22) ii prasa no
zycowa (,,Shear-Press" 13) . Przyrzqdy te 
cechu je przede wszystkim szyb'kosc i do
kladnosc pomia·ru. Oznaczanie dojrzalosci 
na zasadzie ci~zaru wlasciwego ziarna (kil
ka r6znych rozwiqzan) nie zdalo egzaminu, 
talk sam · k · 4-.t.· • · , o. Ja, 1 wszy:sLU\.1e m,e,tody chem1cz-
n~ (o.21naie-zanie :suchej maisy0 sikfadniik:6,w 
nieroz,puszczalny,dh w a1koholJu, ,sikirobi i 
cuikru) . Wadiami meiod ,chem.icznych sq: 
<hl.ugotrwafo,sc oz,n,a1c!Zen •o•raz niez!b~dnosc 
labora,torium ,chemiczn,ego i odporwiednie
go Pracownilka. Z tych wzigl~d'6w sugero
~1ana ·ostatnio pTZez Za.J:ey;ikie,go (34) mo.z-
1w , , 

osc oz„na•czania !dojrzaJosci' ,gr,ochu na 

-----
1 Obsz losci gr er~y przeglqd metod oznaczania dojrza-

uc u oglosil niedawno Makower. 

z·asadzie po•miaru akty.wnos-ci fo..sforylazy 
n.i-e ro,IDuj.e 1W,iey{!Szy·ch nadzi eli na jed p-rak
ty,cz,ne ·zmstos owanie, ,tym ba,rdziej , ze ak
tyw nosc fo,sfory,la,zy w po-szczeg6Lnych od
mi anach jest ~6i.nai. 

7. UWAGI KON'COWE 

W ci.q,gu 8 11. ait lbadan n i-e ukazafa si~ dru
k iem ,a,ni j,edna ,pra,ca na temat dosc ob
s!Zer1nych doswiadtczen nad p,rzydatnosciq 
warzyw dla przetw6r-stwa. Za granicq 
prace ·z tego zakire:su ukazujq .si~ zwykle 
po 2 latach i oihe/jmujq n-1. eduzy, aJe scisle 
sprecyz1owany temat. K,ilka artykul6w w 
,,Przeglqdz1e Qgrodniczym" o-raz d'oiniesie
nia i wypowiedzi na ,zjazlda,ch i iko111feren
cja,ch h'udno jeiS t za:liczyc do peJny,oh spra
wo,:odan naukowych ze rwzigil~du na ich bar
dzo powierz1cho,wny oharakiter. Og,loszenie 
pra,cy drukiem, narw·et maleij, wymaga od 
autora gl~bok1iego ,przeanali'zowanja wyni
k6w swyich ibadan, ;pür6wnania wynik6w 
1 wnio,s:k6w z danymi' iliteTatury, inatomiast 
fo,rmy wymienione •wyzej dzialaj q samo
uspaik!ajajq1co. zar6wno ina w y,konawc6w jak 
i zaintereisowanych. 

,Zar6wno w 1Pracy p-op.rzedniej (8) jak i 
teraz uwaza.m, ze metodai 1000 ziarn nie 
zios1taJa ca·~ktowicie xozip,ra.cowana -~g.J:6wnie 
na skut ek r6znego ,poibi1e1rania IP'r6b do ana
li·zy ·dhemiczneij) , a po rozpra,cowandu nie 
b~dzie me-todq naj1lepszq, 1chociaz inajtan
szq i najjpros,tsizq. 

W [Przys·zlyc'h ibadainiacth, ikiu6re IPOWinn i 
podöqc .technologowi·e, inale~aJ:oby \PTZystq
p.ic ido :Sk10nst.I'luowania przyrzqdu ana1o
gi,czne:go do teinderometru, ma turome:tru 
·lub praisy nozycowej . Poglqd, jakoby spro
wadzeni e j·eidne-go a.UJb lkilku te-n,dero.me
tir6w -roz.wi•cizalo pirobJ.em, 1nie wydaje ,s•i~ 
byc -sl,us:ziny . J·eden czy dwa ,tenderometry 
nie ,ty•lik•o teij sytua,cji' ni·e polejplSZq, a prze
ci•winie - (Pogors-z.q , rponiewaz zaklady 
doswiadczaln!e. z·ajmq 1si~ przez lkiwka lat 
sprawdzainiem ,te.nderometru dla warun
k&w il)OLsJci.-ch, zamiast jaJc naj1sizybcie-j 
p ~zy,s1t4pic do :ko.nstrn..ukcj,i „po11skieigo ten
deroonetru" - na ,eo !PO 8 la1tach badan 
z,daje mi .s i~ nadsz-eidil czas. 


