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Összefoglaló 

A kölest, mely manapság Ázsia és Afrika egyik fő gabonaféléje, Magyarországon XIX. század közepéig széles 

körben használták élelmiszerként, egészen addig míg a kukorica, a burgonya és rizs megjelenése vissza nem 

szorította és mindössze állati takarmányként került felhasználásra. Manapság az új táplálkozási trendek 

megjelenésével a köles is a többi alternatív gabonaféléhez hasonlóan kezd újonnan elterjedni a fogyasztók körében. 

Ugyanis kedvező tápérték összetétele mellett, termesztési körülményei is megfelelnek a gazdaság elvárásainak.  

Vizsgálatainkhoz San Polo Mateseben (Olaszország) termesztett 37 kódolt, színjellemzőiket tekintve nagy eltérést 

mutató Setarica italica L. (Olasz muhar), valamint Panicum miliaceum L. (Termesztett köles) mintát, melyek 

összpolifenol tartalmát (TPC), valamit antoxidáns kapacitását mértük vasredukáló képességen alapuló módszerrel 

(FRAP). Az egyes minták FRAP illetve TPC meghatározása után statisztikai kiértékeléshez Kruskal-Wallis tesztet 

használtunk, egzakt p-érték kiszámolásával (α=0,05), majd Dunn-féle páronkénti post hoc tesztet Bonferroni 

korrekcióval. A paraméterek közti kapcsolat meghatározására Spearmann rang korrelációt (α=0.05) végeztünk. Az 

elemzéseket az XL-Stat szoftverrel (Addinsoft, 28 West 27th Street, Suite 503, New York, NY 10001, USA) 

hajtottunk végre (Lichtenthaler és Buschmann, 2001).  

Mind a TPC (oldható), mind a FRAP (oldható) mérési eredmények alapján a kölesminták 11 csoportba voltak 

sorolhatók, amely csoportok közt szignifikáns eltérés is volt tapasztalható. A TPC és a FRAP mérési 

eredményeinek korrelációját vizsgálva, a korrelációs mátrix eredményei alapján viszonylag gyenge, nem 

szignifikáns együtt járást állapítottunk meg. 

  



Summary 

Millet, which is nowadays a main cereal in Asia and Africa, was widely used as food in Hungary until the first 

half of the XIX. century, when the corn, potato and rice crowd it out, and people begun to use millet for feeding 

animals only. Currently, due to the new nutritional trends, millet as well as other alternative cereals beginning to 

become popular again among the costumers. It not only has good nutritional composition, but its growing 

conditions are meeting the expectations of the economy too.  

We examined the total polifenol content (TPC) and the ferric reducing ability of plasma (FRAP) on 37 Setarica 

italica L. (Foxtail millet), and Panicum miliaceum L. (Proso millet) samples. These samples were cultivated in 

San Polo Matese (Italy). The colour difference between this samples was high. For statistic measuring the TPC 

(soluble) and FRAP (soluble) we used the Kruskal-Wallis test by calculating the exact p-value (α=0.05), and the 

Dunn pair-wise post hoc test was carried out with Bonferroni correction. The relationship between the parameters 

was determined by the Spearman rang correlation (α=0.05) using XL-Stat software (Addinsoft, 28 West 27th 

Street, Suite 503, New York, NY 10001, USA) (Lichtenthaler and Buschmann, 2001). 

Based on the TPC and the FRAP measurements the millet samples were divided into 11 groups. Significant 

differences between these groups were observed in some cases. Examining the correlation between the TPC and 

FRAP measurement results we noticed a relatively weak. 


