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1

UVOD

Komercialna pridelava aktinidije se je začela leta 1930 na Novi Zelandiji, v Evropi se je
pridelava začela šele leta 1960, sprva predvsem v Italiji in Franciji (Ferguson, 1991). Rod
Actinidia naj bi obsegal 76 vrst in 120 podvrst (Nishiyama, 2007). Prav zaradi kratke dobe
komercialne pridelave raziskav o gojenju te sadne vrste ni veliko.
Za komercialne namene je ekonomičnost pridelave ključnega pomena. Premer rodnega
lesa je eden od dejavnikov, ki vpliva na debelino in kakovost plodov in s tem na večji
donos v pridelavi aktinidije.
Debelejši poganjki imajo večje število plodov, in sicer zaradi večjega števila spomladi
odgnanih očes. Plodovi na debelejših poganjkih pa so tudi težji, saj sta za debelejše
poganjke značilna večja razpoložljivost ogljikovih hidratov in omogočen večji pretok
hranil (Thorp in sod., 2003). Plodovi so večji na daljših poganjkih ter bližje bazi poganjka
(Volz in sod., 1991).
Med skladiščenjem plodov se spreminjata njihova masa in trdota. Praviloma se vsebnost
sladkorjev (glukoze, fruktoze, saharoze) povečuje, vsebnost organskih kislin (citronske,
kinske, jabolčne kisline), ki imajo velik vpliv na okus sadeža, pa se med skladiščenjem
zmanjšuje (Barboni in sod., 2010).
1.1

NAMEN RAZISKAVE

V magistrskem delu smo se osredotočili na vpliv premera rodnega lesa na debelino ter
kakovost plodov, in sicer pri A. deliciosa 'Hayward' in A. arguta 'Issai'. Z raziskavo bomo
ugotovili, kako pri teh dveh sadnih vrstah izvajati rez za večji in kakovostnejši pridelek.
Domnevali smo, da bodo plodovi na debelejših poganjkih večji in posledično težji ter
boljše notranje kakovosti, kot plodovi na tanjših poganjkih. Podatki bodo osnova za
priporočila za rez teh dveh vrst aktinidije in za preučevanje vpliva debeline rodnega lesa na
kakovost plodov.
Ker se masa plodov in njihova trdota med skladiščenjem spreminjata, smo pri A. deliciosa
preučevali spremembo kakovosti plodov ob obiranju ter po enem mesecu skladiščenja
plodov na 5 °C. Kakovost plodov smo prav tako preverili glede na različen tip rodnega
lesa. Pri tem smo pričakovali, da bo vsebnost sladkorjev v plodu po enomesečnem
skladiščenju večja kot takoj po obiranju, medtem ko bodo trdota, masa ter vsebnost kislin
in fenolov v plodu manjše.
1.2

DELOVNA HIPOTEZA

Postavili smo tri delovne hipoteze:
1. Pri manjšem premeru rodnega lesa so plodovi manjši in lažji.
2. Pri manjšem premeru rodnega lesa so plodovi slabše notranje kakovosti.
3. Vsebnost sladkorjev v plodu bo med skladiščenjem večja kot takoj po obiranju,
medtem ko bodo trdota, vsebnost kislin in vsebnost fenolov v plodu manjše.
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2
2.1

PREGLED OBJAV
AKTINIDIJA

Aktinidija (Actinidia spp.) ali kivi je zaradi visoke vsebnosti vitaminov in drugih koristnih
snovi (vitamin E, vitamin C, karotenoidi, flavonoidi, minerali) eden najbolj popularnih
sadežev dandanes (Guorong in sod., 2009). Imel naj bi celo preventivni učinek proti
nekaterim oblikam raka ter proti kardiovaskularnim boleznim (Collins in sod., 2003)
Nishiyama (2007) navaja, da poznamo tri gospodarsko pomembne vrste: A. chinensis,
A. deliciosa ter A. arguta, iz katerih izhajajo današnje gojene sorte.
Najbolj pogosto gojena vrsta je A. deliciosa (plodovi te vrste imajo temno rjavo kožico z
gostimi dlačicami ter prozorno svetlo zeleno meso z belo sredico in črnimi semeni)
(Nishiyama, 2007).
Vrsti A. chinensis in A. deliciosa sta zaradi velike podobnosti šele od leta 1984
obravnavani kot ločeni vrsti (Nishiyama, 2007). Ferguson (2004) navaja da so sorte brez
dlačic ali z zelo malo dlačicami uvrstili med vrsto A. chinensis, med A. deliciosa pa tiste, ki
imajo z dlačicami porasle plodove. Huang in Ferguson (2001) navajata da so po nadaljnih
raziskavah ugotovili, da sorte A. chinensis spadajo v diploide ali tetraploide, medtem ko so
sorte A. deliciosa heksaploidi. Plodovi se razlikujejo tudi v barvi perikarpa plodovi sort
A. chinensis imajo večinoma rumeno obarvano meso, medtem ko je meso plodov sort
A. deliciosa zelene barve.
V primerjavi z A. chinensis in A. deliciosa, so sorte iz vrste A. arguta veliko bolj odporne
na nizke zimske temperature (Nishiyama, 2007), v dormanci naj bi brez posledic prenesle
temperature celo do –31 °C (Avery, 1991). Plodovi so majhni in popolnoma gladki (brez
dlačic), zato jih jemo cele, brez lupljenja, vsebujejo pa tudi veliko koristnih snovi (vitamin
C, karotenoidov (β-karoten ter lutein) in mioinozitola (Nishiyama in sod., 2008).
2.2

PLOD AKTINIDIJE

Sancin (1982) navaja, da je plod aktinidije večsemenska jagoda (ovalne ali podolgovate
oblike). Plod je z mladiko povezan s kratkim pecljem. Semena (katerih število v plodu
preseže 1000) so enakomerno razporejena okoli kolumele. Semena so se razvila iz
plodnice ženskih cvetov. Pri plodu ločimo eksokarp (kožico) ter notranji in zunanji
perikarp. Plod je poraščen z rjavimi laski, t. i. trihomi, ki varujejo njegovo notranjost pred
zunanjimi vplivi (slika 1).
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Slika 1: Sestava plodu (Ferguson, 2013)

Barva perikarpa je pri A. arguta in A. deliciosa enaka, vendar so plodovi pri vseh sortah
A. arguta neporaščeni v primerjavi s sortami A. deliciosa, ki imajo s trihomi gosto
poraščene plodove (Nishiyama in sod., 2008).
Slika 2 prikazuje spremembe vsebnosti sladkorjev in kislin A. chinensis 'Hort16A' v času
rasti in zorenja ploda. Medtem ko plod v času rasti pridobiva škrob in skupne ogljikove
hidrate, pa se glukoza, fruktoza, saharoza ter skupni sladkorji povečujejo v času zorenja
plodu. Vsebnost skupnih sladkorjev in ogljikovih hidratov je največja, ko je plod primeren
za uživanje, medtem ko se škrob pretvori v sladkorje. Vsebnosti organskih kislin v času
rasti in zorenja ploda nihajo. Podobno velja tudi za spremembe vsebnosti škroba,
sladkorjev in kislin pri A. deliciosa 'Hayward' (Richardson in sod., 2011).
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Slika 2: Spremembe vsebnosti sladkorjev in kislin pri A. chinensis 'Hort16A' v času rasti in zorenja ploda
(Richardson in sod., 2011)

2.2.1 Velikost in masa plodov
Velikost ploda je odvisna predvsem od uspešnosti opraševanja oz. posledičnega števila
semen. Pri A. deliciosa 'Hayward' je za tržno zanimive plodove potrebnih vsaj okoli 1400
semen. Število semen je predvsem odvisno od zagotavljanja zadostne količine cvetnega
prahu z moških rastlin, kar zagotovi uspešno oprašitev ženskih cvetov (Ferguson, 2013).
Dandanes je za uspešen nasad potrebno razmerje moških in ženskih rastlin 1 : 4, medtem
ko se je priporočeno razmerje v preteklosti gibalo med 1 : 8 ali še manj moških rastlin v
razmerju z ženskimi (Sancin, 1982).
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Plodovi A. arguta so lahko tudi desetkrat manjši kot pri A. deliciosa. Masa ploda
A. deliciosa sorte 'Hayward' je 99,6 ± 7,8 grama, masa ploda A. arguta sorte 'Issai' pa le
6,3 ± 0,8 grama (Nishiyama in sod., 2008).
2.2.2 Trdota plodov
Aktinidija se v komercialni pridelavi obira v tehnološki zrelosti, ko je plod še vedno trd in
za uživanje neprimeren. Primernost plodu za obiranje se kontrolira predvsem z merjenjem
trdote, suhe snovi in topne suhe snovi (Huajia in sod., 2016).
Meritve trdote plodov se uporabljajo za določevanje zrelosti in tudi kakovosti plodov.
Meritve lahko izvajamo z destruktivnimi ali nedestruktivnimi metodami. Navadno se
meritve izvajajo s pomočjo penetrometra, kar je destruktivna metoda določanja trdote
plodov. Penetrometri so lahko avtomatski ali ročni. Delujejo tako, da s pomočjo valjaste
konice prebodejo plod do globine 2 mm ter izmerijo, kolikšna sila je bila za to potrebna. Za
aktinidijo se navadno uporablja standardna konica premera 7,9 mm. Odvisno od tipa
penetrometra se tudi posamezne meritve med seboj lahko razlikujejo, zato je pomembno,
da vse meritve izvajamo na istem tipu oz. modelu penetrometra (Harker in sod., 1996).
Meritve trdote se ne uporabljajo samo za ugotavljanje zrelosti ploda, ampak tudi za
ugotavljanje primernosti plodov za nadaljnje ključne korake po obiranju. Meritve nam
povejo, ali je plod primeren za skladiščenje v zabojih, ali je dovolj trd za avtomatsko
sortirnico in ali je primeren za izvoz. Vsi ti procesi so problematični oz. nemogoči, če je
plod premehak (Huajia in sod., 2016).
Plod se med skladiščenjem vedno bolj mehča, zato je ustrezna trdota ob obiranju zelo
pomembna za skladiščenje. Paziti moramo tudi, da ne obiramo prezgodaj, saj na skladiščne
sposobnosti poleg trdote vplivajo tudi vsebnost sladkorjev in suhe snovi. Da je plod
primeren za skladiščenje, naj bi se trdota ploda A. deliciosa 'Hayward' pri obiranju gibala
med 80 in 100 Newtonov (N) (Huajia in sod., 2016). Za uživanje pa naj bi bil plod
primeren ob trdoti med 6 in 10 N (McGlone in Kawano, 1998), po drugih podatkih pa od 4
do 8 N (Lallu in sod., 1989).
Plodovi A. arguta naj bi se obirali pri trdoti med 20 do 35 N ter bili primerni za uživanje
pri 1,5 do 3,5 N (Krupa in sod., 2011).
Huajia in sod. (2016) ugotavljajo, da se plod A. deliciosa sorte 'Hayward' najbolj zmehča v
prvih osmih tednih skladiščenja pri 0 °C, in sicer v prvih štirih za 32 % in nadaljnjih štirih
za 47 %. Mehčanje plodu se med 8. in 16. tednom upočasni in doseže za uživanje primerno
trdoto.
Po prvih štirih tednih skladiščenja pri 1 °C v kontrolirani atmosferi naj bi se trdota pri
A. arguta zmanjšala za 25 do 30 % (Latocha in sod., 2013).
2.2.3 Suha snov
Suha snov obsega tako topne (večinoma sladkorje) kot tudi netopne snovi (strukturne
ogljikove hidrate in škrob). Vsebnost suhe snovi tako lahko služi kot indikator za količino
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ogljikovih hidratov v plodu. V času obiranja škrob predstavlja 40 do 70 % vseh ogljikov
hidratov. Škrob se nato med zorenjem skoraj v celoti pretvori v sladkorje. Ker veliko
večino suhe snovi ob obiranju predstavljajo škrob in sladkorji, lahko vsebnost suhe snovi
povežemo z vsebnostjo skupnih sladkorjev v zrelem plodu (Burdon in sod., 2004).
Suha snov pri aktinidiji je zelo pomembna za všečnost plodov. Več kot je suhe snovi v
plodu, bolj všečen je potrošniku, zato danes večjo vsebnost suhe snovi povezujemo z višjo
kakovostjo pridelkov (Burdon in sod., 2004).
Vsebnost suhe snovi v plodu A. deliciosa 'Hayward' ob obiranju je med 12 in 20 %, večina
plodov dosega med 14 in 17 % suhe snovi (Burdon in sod., 2004). Zreli plodovi A. arguta
pa imajo med 16,6 in 21,5 % suhe snovi (Krupa in sod., 2011).
2.2.4 Topna suha snov
Glede na trenutna priporočila Univerze v Kaliforniji se A. deliciosa 'Hayward' začne
obirati, ko doseže 6,5 °Bx topnih suhih snovi, medtem ko priporočila v Novi Zelandiji in
Čilu minimalno mejo postavljajo pri 6,2 °Bx (Crisosto in Crisosto, 2001). Plodovi, obrani
pri meji 6,2 °Bx ali več, so primerni za skladiščenje pri 0 °C za vsaj šest mesecev, da
dozorijo z zadovoljivim okusom. Plodovi, obrani pri vsebnosti topnih suhih snovi pod
6,2 °Bx, pa niso dozoreli, saj po dolgotrajnem skladiščenju ne razvijejo zadovoljivega
okusa ali teksture (Lallu in sod., 1989).
Lallu in sod. (1989) ugotavljajo, da se vsebnost topnih suhih snovi pri sorti 'Hayward'
povečuje v tednih pred in po času optimalnega obiranja. Ker se v komercialnih nasadih
zrelost določa z merjenjem vsebnosti topnih suhih snovi v iztisnjenem soku ploda, je
pomembno, da jih pred obiranjem izmerimo. S pomočjo izmerjene vrednosti lahko
natančno določimo, kdaj je najprimernejši čas za obiranje.
Priporočila za obiranje plodov A. arguta so postavljena pri 6 do 6,5 °Bx, vendar plodovi ne
dosegajo zadostne kakovosti in se pokvarijo preden dozorijo. Podatki naj bi nakazovali, da
bi za zadostno kakovost plodov morali imeti ob obiranju vsaj 8 °Bx (Fisk in sod., 2006).
Zreli plodovi A. arguta naj bi dosegli vsebnost topnih suhih snovi med 18 in 23 °Bx
(Krupa in sod., 2011).
Crisosto in Crisosto (2001) navajata, da se plodovi, ki jih oberemo kasneje, skladiščijo
boljše in so bolj sprejemljivi za potrošnike. Prav sprejemljivost za potrošnika je najbolj
pomemben dejavnik pri določanju časa obiranja aktinidije. Vsebnost topnih suhih snovi
najbolj vpliva na sprejemljivost kivija za potrošnika, večja kot je njena vrednost, bolj
sprejemljiv naj bi bil. Da je sorta 'Hayward' še sprejemljiva za potrošnike, mora imeti vsaj
11,6 °Bx topnih suhih snovi.
2.2.5 Sladkorji v aktinidiji
Crisosto in Crisosto (2001) sta v študiji preučevala vpliv vsebnosti sladkorjev v plodu na
všečnost okusa pri potrošniku. Navajata, da so plodovi aktinidije z večjo vsebnostjo
sladkorjev bolj všečni potrošnikom, kot tisti, ki vsebujejo manj sladkorjev.
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A. deliciosa in A. arguta se razlikujeta tako v končni vsebnosti sladkorjev v plodu kot tudi
v vsebnosti sladkorjev od oplodnje pa do tehnološke zrelosti ploda. Prvih 27 dni po
cvetenju so vsebnosti sladkorjev dokaj nizke, pri A. deliciosa nobeden od sladkorjev
izrazito ne prevladuje, pri A. arguta pa prevladuje mioinozitol. 38 dni po cvetenju je glavni
sladkor v plodu A. arguta mioinozitol, ki predstavlja 60–65 % vseh sladkorjev, pri A.
deliciosa pa le 10–35 % sladkorjev. Prevladujoč sladkor pri A. deliciosa je glukoza (74 %),
ki pri A. arguta predstavlja le 10 % sladkorjev. Pri A. arguta po 74 dneh vsebnost škroba v
plodu doseže največjo vrednost, nato pa začne upadati ter do 118. dne pade na vrednost 0,
predvsem na račun pretvorbe v saharozo. Pri A. deliciosa pa se od 74. do 161. dneva po
cvetenju vsebnost škroba le povečuje, kar velja tudi za fruktozo, katere vsebnost je na
koncu večja kot vsebnost glukoze (Klages in sod., 1998).
Klages in sod. (1998) navajajo, da se škrob pri plodu A. arguta po 118 dneh razgradi in da
plod postane mehek, medtem ko pri A. deliciosa plod ostane trd, vsebnost škroba pa ima
največjo vrednost. Trdota ploda je pogojena z vsebnostjo škroba v plodu.
Jordan in sod. (2000) navajajo, da so najpomembnejši sladkorji pri aktinidiji glukoza,
fruktoza in saharoza. V raziskavi, kjer so primerjali različne vsebnosti sladkorjev v
nezrelem in zrelem plodu A. deliciosa 'Hayward', so ugotovili, da nezreli plod (sveža masa)
vsebuje med 22 in 29 % glukoze, med 26 in 32 % fruktoze, med 13 in 17 % saharoze, med
1 in 2 % ostalih sladkorjev ter med 20 in 38 % škroba, zreli plod (sveža masa) pa da
vsebuje med 38 in 39 % glukoze, med 39 in 41 % fruktoze, med 18 in 19 % saharoze, 2 %
ostalih sladkorjev ter med 0,3 in 0,4 % škroba. Škrob se med zorenjem ploda izgublja na
račun povečanja vsebnosti glukoze in fruktoze v plodu.
Razmerje treh najpomembnejših sladkorjev pri A. deliciosa 'Hayward' ob obiranju je med
40 in 47 % glukoze, med 40 in 45 % fruktoze ter med 8 in 15 % saharoze (Nishiyama in
sod., 2008; MacRae in sod., 1989; Matsumoto in sod., 1983).
Sladkorji se med skladiščenjem spreminjajo. Pri A. deliciosa 'Hayward' se po štiri- oziroma
šestmesečnem skladiščenju pri 0 °C malo zmanjša vsebnost saharoze ter zviša vsebnost
glukoze in fruktoze. Po 20 dneh pri 20 °C se vsebnost saharoze malo poveča (Amodio in
sod., 2007; MacRae in sod., 1989; Matsumoto in sod., 1983).
100 g sveže mase nezrelega plodu A. deliciosa vsebuje med 2,0 in 3,2 g glukoze, med 1,9
in 3,3 g fruktoze ter med 0,5 in 1,4 g saharoze, medtem ko zreli plod A. deliciosa po
skladiščenju vsebuje med 2,2 in 4,1 g glukoze, med 2,2 in 4,3 g fruktoze ter med 0,9 in
1,9 g saharoze (Amodio in sod., 2007; Jordan in sod., 2000; MacRae in sod., 1989;
Matsumoto in sod., 1983; Nishiyama in sod., 2008).
100 g sveže mase zrelega plodu A. arguta vsebuje približno 0,9 g glukoze, 1,3 g fruktoze
ter 3,7 g saharoze (Nishiyama in sod., 2008).
Pri A. arguta 'Issai' je ob obiranju največ saharoze (81 %), glukoze in fruktoze pa med 9 in
10 % (Nishiyama in sod. (2008). Mikulič in sod. (2012) kot možna razloga za visoko
vsebnost saharoze v plodu vrste A. arguta v primerjavi z vrsto A. deliciosa navajajo manjšo
aktivnost invertaze v zadnjih zoritvenih stadijih ploda A. arguta in povečano aktivnost
saharofosfatne sinteze pri plodu A. arguta.
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Vsebnost mioinositola pri A. deliciosa 'Hayward' je okoli 0,11 g/100 g sveže mase, pri
A. arguta 'Issai' pa večji, okoli 0,78 g/100 g sveže mase ploda (Nishiyama in sod., 2008).
MacRae in sod. (1989) navajajo, da se vsebnost mioinositola pri A. deliciosa 'Hayward'
med skladiščenjem ne spreminja in ostaja med 0,09 do 0,12 g/100 g sveže mase.
Vsebnost mioinozitola je pri plodovih A. arguta v primerjavi z ostalo hrano, tudi mesom,
zrnjem in oreščki, med največjimi. Za primerjavo, vsebnost mioinozitola pri meloni je
0,335 g/100 g sveže mase, pri pomaranči 0,307 g/100 g sveže mase, le pri pšenici je večja
z 1,15 g/100 g sveže mase (Nishiyama in sod., 2008).
Vsebnost škroba se med zorenjem plodov zmanjšuje. Pri A. arguta je to posledica
aktivnosti glikolitičnega encima, ki povzroči, da se škrob pretvori v saharozo. Aktivnost
encima se med zorenjem povečuje ne glede na zunanjo temperaturo, temperatura namreč
ne vpliva na proces pretvorbe škroba v saharozo (Krupa in sod., 2011).
Matsumoto in sod. (1983) so ugotovili, da plod A. deliciosa ob obiranju vsebuje od 5 do
8 % škroba. 70 % škroba se pretvori v prvih dveh dneh po obiranju. Jordan in sod. (2000)
navajajo, da se škrob med zorenjem plodu sorte 'Hayward' izgublja na račun povečanja
vsebnosti glukoze in fruktoze v plodu, medtem ko na vsebnost ostalih sladkorjev ne vpliva.
2.2.6 Organske kisline v aktinidiji
Organske kisline so poleg sladkorja glavne snovi, ki vplivajo na določanje okusa sadeža.
Dajejo mu izrazit okus in upočasnjujejo njegovo kvarjenje zaradi bakterijskih okužb
(Nishiyama in sod., 2008).
Razmerje kislin pri A. deliciosa 'Hayward' ob obiranju je med 40 in 50 % citronske, med
40 in 50 % kinske ter med 6 in 10 % jabolčne kisline. Največ citronske kisline je v
notranjem perikarpu plodu, največ kinske pa v zunanjem perikarpu (Marsh in sod., 2004;
Nishiyama in sod., 2008; MacRae in sod., 1989). Pri A. arguta 'Issai' pa je od vseh
organskih kislin 6 % jabolčne, 61 % citronske in 33 % kinske kisline (Nishiyama in sod.,
2008).
100 g sveže mase plodu A. deliciosa vsebuje med 0,1 in 0,2 g jabolčne kisline, med 0,7 in
1,2 g citronske kisline ter med 0,5 in 1,0 g kinske kisline (Amodio in sod., 2007; MacRae
in sod., 1989; Nishiyama in sod., 2008).
100 g sveže mase zrelega plodu A. arguta vsebuje približno 2,2 g skupnih organskih kislin,
0,1 g jabolčne kisline, 1,4 g citronske kisline ter 0,7 g kinske kisline (Nishiyama in sod.,
2008).
Organske kisline se med skladiščenjem ohranjajo ali malo zmanjšajo. Pri skladiščenju pri
0 °C se pri A. deliciosa 'Hayward' vsebnost citronske kisline zmanjšuje, medtem ko
vsebnost jabolčne kisline ostaja na istem nivoju. Pri skladiščenju pri 4 °C pa se vsebnost
jabolčne kisline poveča (Marsh in sod., 2004).
Pri plodu sorte 'Hayward' je po štirih mesecih skladiščenja pri 0 °C vsebnost jabolčne
kisline med 6 in 12 %, citronske med 50 in 58 %, kinske pa med 30 in 40 % sveže mase
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ploda (Amodio in sod., 2007; MacRae in sod., 1989). Po štirih mesecih skladiščenja pri
0 °C ter sedem dnevni izpostavljenosti ploda temperaturi 20 °C (Amodio in sod., 2007) oz.
po šestih mesecih skladiščenja (MacRae in sod., 1989) se vsebnosti kislin bistveno ne
spremenijo (± 3 %).
2.2.7 Fenolne spojine v aktinidiji
Fenolne spojine so sekundarni metaboliti. Rastline jih sintetizirajo v času razvoja in kot
reakcijo na stres. Delimo jih glede na število ogljikovih atomov v molekuli. Polifenoli so
skupina naravno prisotnih snovi v rastlinah, razdelimo jih na flavonoide, lignine, fenolne
kisline in stilbene (Lamport in sod., 2012).
Lamport in sod. (2012) navajajo, da so najbolj razširjena skupina fenolnih spojin
flavanoidi, ki so pogosto zastopani v rastlinah in imajo številne biokemične in
farmakološke učinke.
Flavonoide delimo na:
- flavonole (kvercetin in kempferol),
- flavanole (katehin in epikatehin) in njegovi polimeri (proantocianidini),
- flavone (apigenin in luteolin),
- flavanone (naringenin in hesperetin),
- izoflavone (genistein in daidzein),
- antocianine (glikozidi cianidina in malvidina) (Lamport in sod., 2012).
Vsebnost fenolov v kožici je pri A. arguta 15-krat večja kot vsebnost fenolov v perikarpu.
Ker se plodovi A. arguta jedo celi, brez lupljenja, vsebujejo veliko več fenolnih snovi kot
plodovi sort A. deliciosa. Visoko vsebnost skupnih fenolov skupaj z vitaminom C
povezujejo z antioksidativnim učinkom plodov (Leontowicz in sod., 2015).
Krupa in sod. (2011) navajajo, da je vsebnost skupnih fenolov pri A. arguta 'Weiki' med
100 in 120 mg/100 g sveže mase ploda. Vsebnost skupnih fenolov variira glede na sorto.
Pri sorti 'Weiki' je vsebnost skupnih fenolov v plodu enaka ne glede na čas obiranja, po
enem tednu skladiščenja se poveča, po dveh ali več tednih skladiščenju pa se začne
zmanjševati.
Mikulič in sod. (2012) navajajo, da je vsebnost skupnih fenolov pri A. arguta
78,4 mg/100 g sveže mase plodu.
Tavarini in sod. (2008) so raziskovali vsebnost fenolov ob obiranju in med skladiščenjem.
Vsebnost skupnih fenolov v 100 g sveže mase ploda ob obiranju je med 30 in 40 mg, po
dvomesečnem skladiščenju pri 0 °C med 25 in 35 mg in po šestih mesecih skladiščenja pri
0 °C med 45 in 50 mg. Ugotovili so tudi naslednje: če po skladiščenju plod za sedem dni
izpostavimo sobni temperaturi (25 °C), se vsebnost skupnih fenolov poveča za 5 do 10
mg/100 g sveže mase.
Amodio in sod. (2007) so za sorto 'Hayward' po štirih mesecih skladiščenja plodov pri 0 °C
izmerili vsebnost skupnih fenolov 48 mg/100 g sveže mase ploda. Po štirih mesecih
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skladiščenja pri 0 °C in sedemdnevni izpostavljenosti plodov temperaturi 20 °C pa
51 mg/100 g sveže mase ploda.
Skladiščenje na nizkih temperaturah zveča vsebnost skupnih fenolov, kar lahko pripišemo
spremembam fenolnega metabolizma med skladiščenjem in tudi večji aktivnosti PAL
encima (fenilalanin amoniak liaze) (Tavarini in sod., 2008).
Leontowicz in sod. (2015) so v raziskavi ugotovili, da imajo komercialno pomembne sorte
A. arguta dva- do trikrat večjo vsebnost skupnih fenolov v primerjavi z A. deliciosa
'Hayward'.
2.3

RODNI LES

Aktinidija je listopadna vzpenjavka, ki ima bujno rast. V ugodnih razmerah poganjki
dosežejo tudi osem metrov dolžine, zato potrebujejo primerno oporo. Da bi bila rodnost
čim večja, oskrba pa čim lažja in cenejša, moramo rastline primerno razpeljati, zato jih
vzgajamo v različnih gojitvenih oblikah. Ker aktinidija raste in rodi podobno kot vinska
trta (iz enoletnih poganjkov ali mladik, zraslih na dveletnih poganjkih ali rozgah), jo
vzgajamo v podobnih gojitvenih oblikah kot trto. Največje in najkakovostnejše plodove
proizvedejo debelejši dveletni poganjki dolžine dva do štiri metre, zato se gojitvene oblike
glede na trto malo razlikujejo. Prav zaradi dolgih dveletnih poganjkov je danes najbolj
množično uporabljena gojitvena oblika pergola oz. strešna gojitvena oblika, velikokrat pa
se zaradi visoke cene le-te odloča tudi za T gojitveno obliko, pri kateri pa so pridelki
manjši, prav tako je tudi delo v nasadu težje in bolj zamudno (Sancin, 1982).
Volz in sod. (1991) so v raziskavi ugotovili, da debelina rodnega lesa močno vpliva na
cvetenje in kakovost plodov. Daljši rodni poganjki imajo več rodnih brstov in večji
odstotek odgnanih poganjkov iz teh očes kot krajši poganjki. Število cvetov in količina
pridelka glede na poganjek je večja na daljših poganjkih, vendar pa je količina pridelka
glede na meter poganjka enaka ne glede na dolžino poganjka. Velikost plodov je večja na
daljših poganjkih. Plodovi bližje bazi poganjka so težji v primerjavi z ostalimi, dlje od baze
poganjka so plodovi manjši. Daljši poganjki imajo težje plodove, toda tudi več plodov
nepravilnih oblik (17 %), krajši poganjki pa lažje plodove, vendar ima manj plodov
nepravilno obliko (3 %). Raziskava je potekala na T gojitveni obliki pri vrsti A. deliciosa
'Hayward'.
Debelejši poganjki imajo večje število plodov, in sicer zaradi večjega števila spomladi
odgnanih očes. Plodovi na debelejših poganjkih so v povprečju tudi težji, in sicer zaradi
večjega pretoka hranil po debelejšem poganjku oz. večje dostopnosti ogljikovih hidratov
plodu (Thorp in sod., 2003).
Če poganjku pri zimski rezi prirežemo konec oz. le-tega skrajšamo, izboljšamo odstotek
brstenja in število cvetov. Posledično imamo tudi večje število plodov. Prirezovanje
poganjkov se predvsem priporoča pri poganjkih, ki imajo manjši vigor (manjši premer)
(Hooijdonk in sod., 2015).
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2.4

SKLADIŠČENJE PLODOV AKTINIDIJE

Med skladiščenjem se plod spreminja. Masa, trdota in kislost se zmanjšujejo, medtem ko
se vsebnosti sladkorjev in pH povečujejo. Vsebnosti organskih kislin, ki imajo enega
največjih vplivov na okus ploda, se ob skladiščenju prav tako zmanjšujejo, po 29. tednu
skladiščenja naj bi se drastično zmanjšale citronska, jabolčna in kinska kislina (Barboni in
sod., 2010).
Skladiščenje plodov je zelo pomembno za njihovo kakovost, predvsem za organoleptične
lastnosti okusa ploda. Kivije lahko skladiščimo od štiri do šest mesecev (Antunes in
Sfakiotakis, 2002).
Ob skladiščenju plodov aktinidije se zgodita dve večji spremembi: mehčanje plodov in
večanje vsebnosti sladkorjev v plodu. Potek in čas zorenja sta v navidezno podobnih
plodovih pri temperaturi 20 °C lahko zelo različna. Čas, potreben, da plod preide v
primerno zrelost, se lahko med posameznimi plodovi razlikuje tudi do par mesecev. Za
razliko od skladiščenja pri 20 °C pa plodovi, skladiščeni pri 0 °C, zorijo bolj enakomerno,
in sicer tako med skladiščenjem kot tudi ob odvzemu iz skladišča. Plodovi še vedno
dozorijo v nekajdnevnem razmaku (Lallu in sod., 1989).
Na sposobnost skladiščenja aktinidije vplivata predvsem dva pomembna dejavnika, čas
obiranja in skladiščne razmere (temperatura skladiščenja, prisotnost plinov). Zorenje ploda
je predvsem odvisno od temperature skladiščenja. Ob nižjih temperaturah plod počasneje
zori in ga lahko skladiščimo dlje časa, prav tako prisotnost etilena pospešuje zorenje
(Huajia in sod., 2016).
A. deliciosa 'Hayward' se navadno skladišči pri temperaturah med 0 in 1 °C, kjer se lahko
skladišči od štiri do šest mesecev, da je plod še sprejemljiv za potrošnika (Crisosto in
Crisosto, 2001). Sorte iz vrste A. arguta se skladiščijo pri 1 do 2 °C (Fisk in sod., 2008).
Krupa in sod. (2011) navajajo, da je maksimalna priporočljiva doba skladiščenja le 28 dni.
Največji problem pri gojenju sort vrste A. arguta tako predstavljajo slaba obstojnost,
skladiščenje in neenakomerno zorenje plodov, zato večjih površin za pridelavo v svetu
trenutno ni.
Fisk in sod. (2006) navajajo, da se plod A. arguta obira v tehnološki zrelosti. Preden gre na
trg, se skladišči in pusti dozoreti. V primerjavi z A. deliciosa so plodovi A. arguta v smislu
skladiščenja zelo problematični. Največ težav predstavljata dehidracija ploda in transport,
prav tako tudi maksimalna doba skladiščenja, ki znaša med sedem in deset tednov.
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3

MATERIAL IN METODE

Raziskava je potekala v nasadu aktinidije v polni rodnosti (Slika 3). Pri vsaki sadni vrsti
smo po končani zimski rezi 20. 2. 2018 izbrali 30 prikrajšanih poganjkov dolžine od 40 do
50 cm in jim izmerili premer poganjka 1 cm od mesta izraščanja ter jih ustrezno označili.
V nasadu smo 24. 6. 2018 z redčenjem plodov omogočili enakomerno obremenitev plodov
glede na dveletni poganjek oz. rozgo. Pomladi 2019 smo nazadnje izmerili posamezne
parametre kakovosti ploda. Priprava dveletnih poganjkov za ustrezno obremenitev plodov
na površino preseka poganjka in spremljanje rasti plodov je potekala na nasadu aktinidije v
Makolah na Štajerskem (nadmorska višina 323 m; φ = 46° 20′ 02″; λ = 15° 39′ 32″),
meritve vsebnosti posameznih sladkorjev in kislin ter vsebnosti skupnih fenolov pa v
laboratoriju na Katedri za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo Oddelka za agronomijo
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V laboratoriju smo izmerili tudi trdoto in suho
snov plodov.
Po opravljeni zimski rezi 20. 2. 2018 smo poganjke razdelili v tri skupine glede na premer
glavnega poganjka 1 cm od baze izraščanja. Za bolj enakomerne rezultate so bili vsi
poganjki prikrajšani na 40 do 50 cm dolžine. Premer poganjkov je pri A. deliciosa večji kot
pri A. arguta (Preglednica 1).
Preglednica 1: Poganjki v razredih glede na premer dveletnega poganjka
Vrsta

Razred dveletnega poganjka

Debelina baze poganjka (mm)

A. deliciosa

tanek

6 – 7,99

A. deliciosa

srednje debel

8 – 9,99

A. deliciosa

debel

10 – 12

A. arguta

tanek

3 – 4,49

A. arguta

srednje debel

4,5 – 5,99

A. arguta

debel

6–8

25. 5. 2018 smo razredčili cvetove po celotni rastlini, tako da so ostali le glavni cvetovi. Po
formiranju plodov, smo dne 24. 6. 2018 tako pri A. deliciosa 'Hayward' kot tudi pri
A. arguta 'Issai' začeli z odstranjevanjem odvečnih plodov oz. redčenjem. Redčili smo
tako, da je na vsakem to leto zraslem poganjku (enoletnem ali mladiki) v razredu tankih
dveletnih poganjkov ostal po en plod, v razredu srednje debelih dveletnih poganjkov po
dva ploda ter v razredu debelih dveletnih poganjkov po trije plodovi. V primeru, da na
določenem enoletnem poganjku ni bilo dovolj plodov oziroma jih ni bilo, smo število
manjkajočih plodov enakomerno razporedili po ostalih. Cilj je bil, da je število plodov v
razredu tankih dveletnih poganjkov enako številu odgnanih rodnih brstov, v razredu
srednje debelih dveletnih poganjkov enako dvakratnemu številu odgnanih rodnih brstov in
v razredu debelih dveletnih poganjkov enako trikratnemu številu odgnanih rodnih brstov.
Tako smo zagotovili primerno obtežbo pridelka glede na posamezen dveletni poganjek.
Vsem trem skupinam smo prilagodili obremenitev plodov glede na premer dveletnega
poganjka. Da smo zagotovili čim večjo enakomerno razporeditev plodov na poganjku, smo
redčenje plodov izvajali 24. 6. 2018 tik pred prvim merjenjem velikosti plodov. Priloga A
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in Priloga C prikazujeta število in razporeditev plodov A. deliciosa oz. A. arguta pred
redčenjem na posameznem poganjku zraslih plodov. Priloga B in Priloga D pa število in
razporeditev že razredčenih plodov pri A. deliciosa oz. A. arguta.

Slika 3: Nasad aktinidije z razredčenimi plodovi v Makolah (levo A. deliciosa 'Hayward', desno A. arguta
'Issai')

3.1

MATERIAL

Meritve smo izvajali na dveh različnih vrstah aktinidije, na A. deliciosa 'Hayward' in
A. arguta 'Issai'. Proučevali smo 60 plodov A. deliciosa 'Hayward' in 60 plodov A. arguta
'Issai'. Ker je namen naloge ugotoviti, kako debelina poganjka, na katerih uspevajo
plodovi, vpliva na njihove značilnosti, smo v raziskavo vključili 10 plodov, ki so zrasli na
tankem, 20 plodov, ki so zrasli na srednjem, in 30 plodov, ki so zrasli na debelem
poganjku, in sicer za vsako obravnavano vrsto posebej.
Plodovi A. deliciosa so lahko tudi več kot desetkrat večji kot pri A. arguta, odvisno od
sorte. Nishiyama in sod. (2008) so ugotovili, da je masa ploda A. deliciosa 'Hayward'
15,8-krat večja od mase plodu A. arguta 'Issai'.
Plodovi aktinidije so najprimernejši za uživanje ob trdoti med 6 in 10 N (McGlone in
Kawano, 1998), po drugih podatkih pa od 4 do 8 N (Lallu in sod., 1989). Plodove
A. deliciosa 'Hayward' smo obirali dne 20. 10. 2018 ter vse plodove na dan 22. 10. 2018
stehtali. Tretjini plodov smo na ta dan prav tako izmerili trdoto, njena povprečna vrednost
se je gibala med 40,36 in 41,98 N. Po enomesečnem skladiščenju pri 5 °C smo dne
20. 11. 2018 izmerili trdoto še preostalih dveh tretjin plodov, povprečne vrednosti so se
gibale med 2,6 in 4,06 N.
Povprečna trdota plodov A. arguta 'Issai' je bila ob obiranju med 6,78 in 20,61 N. Velik
razpon vrednosti je posledica neenakomernega zorenja plodov pri tej sadni vrsti.
Trdota plodov se je v posamezni sorti glede na premer rodnega lesa razlikovala.
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3.2

METODE

3.2.1 Meritve rasti plodov pred obiranjem
Po prvem redčenju plodov smo izmerili velikosti plodov. Merili smo višino in premer
ploda. Velikost plodov smo nato sistematično merili enkrat mesečno. Zadnjo meritev smo
izvedli zadnji mesec pred obiranjem, dne 22. 9. 2018. Merili smo vedno iste plodove, na
enoletnih poganjkih ali mladikah, ki so v Prilogi B in Prilogi D označene z rdečo barvo.
3.2.2 Analiza posameznih sladkorjev in kislin
Vsebnosti posameznih sladkorjev in kislin smo izmerili z analitskim kromatografom
visoke ločljivosti, angleško HPLC (High Performance Liquid Chromatography),
proizvajalca Thermo Finnigan, z oznako Surveyor, ki ločuje posamezne snovi, njihovo
vrednost pa nato zazna detektor.
Za pripravo ekstrakta za merjenje posameznih sladkorjev in kislin smo uporabili 5 g
perikarpa plodu A. deliciosa in 5 g celotnega ploda A. arguta, saj le-tega uživamo celega,
brez lupljenja. Prelili smo ga s 25 ml bidestilirane vode. Vzorce smo postavili na stresalnik
in jih pustili na sobni temperaturi ekstrahirati približno 30 minut. Nato smo jih prelili v
epruvete in centrifugirali 5 minut pri 5000 obratih na minuto. Sledila je filtracija skozi
celulozni filter (Chromafil A20/25; rumeno-bele barve) v vialo in zamrznitev vzorcev, da
so bili primerni za nadaljnjo analizo. Celoten postopek je bil prilagojen metodologiji, ki jo
navajajo Mikulič - Petkovšek in sod. (2015).
Po odmrznitvi vzorcev smo 20 µl vsakega ekstrakta uporabili za HPLC analizo. Analiza je
potekala po metodi, ki jo navajajo Mikulič - Petkovšek in sod. (2015). Za ločevanje
sladkorjev smo uporabili kolono Rezex RCM-monosaccharide Ca+ 2 % (300 mm x
7,8 mm) podjetja Phenomenex. Vzorec smo analizirali 30 minut pri temperaturi kolone
65 °C. Mobilna faza je bila bidestilirana voda, hitrost pretoka mobilne faze pa 0,6 ml/min.
Vsebnost topnih ogljikovih hidratov smo določili s pomočjo eksternih standardov ter
umiritvene krivulje. Uporabili smo standarde glukoze, fruktoze in saharoze (Fluka).
Za analiziranje organskih kislin smo prav tako uporabili HPLC. Po odmrznitvi vzorcev
smo uporabili 20 µl vsakega ekstrakta. UV- detektor je bil nastavljen na valovno dolžino
210 nm in kolona na 65 °C. Uporabili smo kolono Rezex ROA-organic acid H+ 8 %
(300 mm x 7,8 mm) podjetja Phenomenex. Mobilna faza je bila 4 mM žveplena kislina v
bidestilirani vodi s pretokom 0,6 ml/min. Analiza enega vzorca je potekala 30 minut.
Celoten postopek je bil prilagojen metodologiji, ki jo navajajo Mikulič - Petkovšek in sod.
(2015).
Sladkorje in organske kisline smo določili s pomočjo standardov in umiritvene krivulje. Za
analizo sladkorjev smo uporabili standarde za glukozo, fruktozo in saharozo ter za analizo
organskih kislin standarde za citronsko, kinsko in jabolčno kislino. Vsebnosti teh snovi
smo izračunali s pomočjo površin vrhov iz kromatogramov in jih izrazili v gramih snovi na
100 gramov plodu sveže mase aktinidije.
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3.2.3 Analiza skupnih fenolov
Vsebnost skupnih fenolov smo merili s spektrofotometrom. Spektrofotometer primerja
delež svetlobe, ki preide skozi referenčno raztopino in skozi merjeni vzorec. Meritve smo
izvajali s spektrometrom proizvajalca Perkin Elmer, z oznako Lambda Bio 20. Skupne
fenole smo analizirali z uporabo Folin–Ciocalteaujeve metode.
Za pripravo ekstrakta smo v velike epruvete zatehtali 5 g perikarpa plodu A. deliciosa ter
5 g celotnega ploda A. arguta, saj le-tega uživamo celega, brez lupljenja, ter dodali 10 ml
metanola s 3-% mravljično kislino. Epruvete smo nato za 30 minut postavili v ohlajeno
ultrazvočno kopel. Nato smo vzorec 8 minut centrifugirali pri 8000 obratih na minuto, ga
prefiltrirali v vialo skozi poliamidne filtre z velikostjo por 0,20 µl in zamrznili do analize.
Pri analizi smo v 10 ml centrifugirko odpipetirali 7,9 ml bidestilirane vode. V vodo smo
dodali 100 µl ekstrakta aktinidije in 500 µl reagenta FC. Ekstrakt je bil razredčen v
razmerju 1 : 2. Vzorce smo pustili na sobni temperaturi 2 minuti in nato dodali še 1,5 ml
20-% natrijevega karbonata ter do končnega volumna 10 ml dolili vodo, pokrili z
zamaškom in pretresli. Nato smo vzorce postavili za 30 minut v pečico na temperaturo
40 °C. Za kontrolo smo pripravili tudi slepi vzorec, ki je namesto ekstrakta vseboval 100 µl
metanola. Analiza je potekala po metodi, ki jo navajajo Mikulič - Petkovšek in sod. (2015).
Absorbanco smo izmerili na spektrofotometru pri valovni dolžini 765 nm. Za vsak vzorec
smo izvedli tri ponovitve. Rezultate smo preračunali s pomočjo standardne krivulje galne
kisline in jih izrazili v miligramih galne kisline na 100 gramov vzorca.
3.2.4 Meritve suhe snovi
Suho snov plodov smo merili pri A. deliciosa takoj po obiranju in nato še med
skladiščenjem, pri A. arguta pa samo takoj po obiranju. Burdon in sod. (2004) priporočajo,
da na sredini plodu odrežemo 2 mm debel kos plodu skupaj s kožico, ga stehtamo in
sušimo 24 ur v pečici pri 65 °C. Nato se kos ponovno stehta. Maso suhega plodu smo delili
z maso svežega plodu in vrednost izrazili v odstotkih. Na ta način dobimo maso plodu brez
vode. Postopka za mesto rezi se je potrebno držati, nasprotno pa se metode in čas sušenja
lahko med seboj razlikujejo. Pri pripravi suhe snovi za analizo smo tako plod sušili 48 ur
pri 105 °C.
3.2.5 Meritve trdote plodov
Penetrometer je naprava za merjenje trdote. Penetrometri so lahko avtomatski ali ročni.
Delujejo tako, da s pomočjo valjaste konice prebodejo plod ter na elektronskem zaslonu
izpišejo, kolikšna sila je bila za to potrebna. V raziskavi smo uporabljali ročni
penetrometer s konico premera 2,4 mm. Harker in sod. (1996) navajajo, da se meritve
trdote med različnimi tipi penetrometra lahko razlikujejo, zato smo vse meritve izvajali na
istem digitalnem penetrometru proizvajalca T. R. Turoni.
Plodove smo obrali 20. 10. 2018, 22. 10. 2018 pa smo izmerili trdoto obeh sort. Pri
A. deliciosa smo pri tem merjenju zajeli le tretjino naključno izbranih plodov, trdoto
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preostalih dve tretjini plodov smo izmerili po enomesečnem skladiščenju pri 5 °C. Pri
A. arguta pa smo pri prvem merjenju trdote zajeli vse plodove, saj nismo preučevali
sprememb med skladiščenjem.
Ker se kožici plodov A. arguta in A. deliciosa med seboj razlikujeta, pri A. arguta pred
meritvijo nismo olupili ploda, saj je kožica tanka in se plod uživa cel brez lupljenja, pri
A. deliciosa pa smo najprej olupili oz. odstranili približno 1 mm zgornje plasti ploda ter
meritev izvedli na tem olupljenem delu ploda, saj se pri A. deliciosa uživa le notranjost,
brez kožice. Meritve pri A. deliciosa smo izvajali po priporočilih Huajia in sod. (2016), ki
navajajo, da vsak plod izmerimo na mestu, kjer smo odstranili vrhnjo plast in na sredini
ploda.
3.2.6 Statistična obdelava podatkov
Podatke smo uredili v računalniškem programu Microsoft Excel 2016. Statistično smo jih
analizirali s programom R commander. Za določanje statistično značilnih razlik med
plodovi, ki so zrasli na različno debelih poganjkih, smo uporabili enosmerno analizo
variance (ANOVA). V vseh postopkih smo upoštevali 5-% tveganje.
V preglednicah so navedene povprečne vrednosti parametrov s standardno napako in
statistično značilne razlike (p ≤ 0,05) označene s črko a, b oz. c. Slike grafov so narejene s
pomočjo programa R commander, nekatere pa tudi s pomočjo programa Microsoft Excel.
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4

REZULTATI

4.1

VELIKOST PLODOV

Rezultati kažejo, da debelina dveletnega poganjka bistveno ne vpliva na dinamiko rasti
ploda (Preglednica 2 in Preglednica 3). Toda plodovi A. arguta na debelih poganjkih so na
začetku merjenja rasti 6 % večji od povprečnega premera plodov na srednje debelih
poganjkih in 11 % večji od povprečnega premera plodov na tankih poganjkih. Odstotek je
primerljiv tudi ob koncu rasti (4 % večji kot na srednje debelih in 9 % večji kot na tankih
poganjkih). Prav tako je povprečen premer plodov, ki rastejo na srednje debelih poganjkih
za 5 % večji kot pri plodovih na tankih poganjkih, kar velja tudi ob koncu rasti.
Za plodove A. arguta na različno debelih poganjkih veljajo statistično značilne razlike v
premeru plodov (Preglednica 2, Slika 4). Premeri plodov ob prvi meritvi na dan
24. 6. 2018 kažejo, da plodovi na tankih poganjkih niso statistično značilno različni od
plodov na srednje debelih poganjkih (p = 0,162), so pa statistično značilno različni od
plodov na debelih poganjkih (p < 0,001). Med plodovi na srednje debelih in debelih
poganjkih prav tako obstajajo statistično značilne razlike (p = 0,011). Meritve dne 23. 7.
2018 kažejo, da plodovi na tankih poganjkih niso statistično značilno različni od plodov na
srednje debelih poganjkih (p = 0,065), so pa statistično značilno različni od plodov na
debelih poganjkih (p = 0,002). Med plodovi na srednje debelih in debelih poganjkih pa ni
statistično značilnih razlik (p = 0,370). Na dan 22. 8. 2018 in 22. 9. 2018 obstajajo
statistično značilne razlike med premerom plodov na različno debelih poganjkih (p < 0,05).
Preglednica 2: Rast plodov A. arguta v širino v obdobju od 24. 6. 2018 do 22. 9. 2018
Debelina
poganjka

Premer plodov
(mm) / 24. 6. 2018

Premer plodov
(mm) / 23. 7. 2018

Premer plodov
(mm) / 22. 8. 2018

Premer plodov
(mm) / 22. 9. 2018

tanek

16,73 ± 1,39 a

18,17 ± 1,34 a

19,32 ± 1,14 a

19,82 ± 1,29 a

srednje debel

17,54 ± 1,24 a

19,01 ± 0,91 ab

20,40 ± 1,02 b

20,84 ± 0,89 b

debel

18,51 ± 0,95 b

19,38 ± 0,81 b

21,15 ± 0,80 c

21,63 ± 0,78 c
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Slika 4: Rast plodov A. arguta v širino v obdobju od 24. 6. 2018 do 22. 9. 2018

Plodovi A. arguta na debelih poganjkih so na začetku merjenja rasti 10 % večji od
povprečne višine plodov na srednje debelih poganjkih in 12 % večji od povprečne višine
plodov na tankih poganjkih. Ob koncu rasti so plodovi na debelih poganjkih za manj kot
1 % večji od plodov na srednje debelih in 9 % večji od plodov na tankih poganjkih.
Povprečna višina plodov na srednje debelih poganjkih je le 3 % večja kot pri plodovih na
tankih poganjkih, ob koncu rasti pa je večja za 9 %.
Na plodovih A. arguta, ki so rasli na različno debelih poganjkih, so statistično značilne
razlike v višini plodov (Preglednica 3, Slika 5). Meritve širine plodov ob prvi meritvi na
dan
24. 6. 2018 kažejo, da plodovi na tankih poganjkih niso statistično značilno različni
od plodov na srednje debelih poganjkih (p = 0,739), so pa statistično značilno različni od
plodov na debelih poganjkih (p < 0,001). Prav tako obstajajo statistično značilne razlike
med plodovi na srednje debelih in debelih poganjkih (p < 0,001). Meritve na dneve
23. 7. 2018, 22. 8. 2018 in 22. 9. 2018 kažejo, da so plodovi na tankih poganjkih statistično
značilno različni od plodov na srednje debelih poganjkih (p = 0,027; p = 0,011; p < 0,001)
in tudi od plodov na debelih poganjkih (p < 0,001; p = 0,003; p < 0,001). Med plodovi na
srednje debelih in debelih poganjkih pa ni statistično značilnih razlik (p = 0,204; p = 0,938;
p = 0,937).
Preglednica 3: Rast plodov A. arguta v višino v obdobju od 24. 6. 2018 do 22. 9. 2018
Debelina
poganjka

Višina plodov
(mm) / 24. 6. 2018

Višina plodov
(mm) / 23. 7. 2018

Višina plodov
(mm) / 22. 8. 2018

Višina plodov
(mm) / 22. 9. 2018

tanek

21,53 ± 2,02 a

23,54 ± 2,18 a

24,72 ± 2,21 a

24,91 ± 2,14 a

srednje debel

22,08 ± 2,66 a

25,03 ± 1,55 b

26,37 ± 1,51 b

27,05 ± 1,45 b

debel

24,20 ± 1,12 b

25,75 ± 1,04 b

26,50 ± 0,97 b

27,18 ± 0,85 b
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Slika 5: Rast plodov A. arguta v višino v obdobju od 24. 6. 2018 do 22. 9. 2018

Tudi pri rasti plodov A. deliciosa debelina poganjka bistveno ne vpliva na dinamiko rasti
ploda v širino in višino (Preglednica 4 in Preglednica 5). Na debelih poganjkih je premer
plodov na začetku merjenja rasti 3 % manjši od povprečnega premera plodov na srednje
debelih poganjkih in manj kot 1 % večji od povprečnga premera plodov na tankih
poganjkih. Plodovi na srednje debelih poganjkih pa so večji od plodov na tankih poganjkih
za 4 %. Ob koncu rasti so plodovi na debelih poganjkih relativno najmanjši, in sicer so 3 %
manjši od plodov na srednje debelih in za 2 % od plodov na tankih poganjkih. Povprečni
premer plodov na srednje debelih poganjkih je 1 % večji kot pri plodovih na tankih
poganjkih.
Med plodovi A. deliciosa, ki so rasli na različno debelih poganjkih, so statistično značilne
razlike glede premera plodov redke (Preglednica 4, Slika 6). Premeri plodov ob prvih dveh
meritvah na dan 24. 6. 2018 in 23. 7. 2018 kažejo, da plodovi na tankih poganjkih niso
statistično različni od plodov na srednje debelih poganjkih (p = 0,318; p = 0,071) niti od
plodov na debelih poganjkih (p = 0,998; p = 0,573). Statistično značilnih razlik tudi ni med
plodovi na srednje debelih in plodovi na debelih poganjkih (p = 0,136; p = 0,177). Meritve
na dan 22. 8. 2018 kažejo, da so plodovi na tankih poganjkih statistično značilno različni
od plodov na srednje debelih poganjkih (p = 0,011), prav tako obstajajo statistično značilne
razlike med plodovi na srednje debelih in plodovi na debelih poganjkih (p = 0,047).
Statistično značilno pa se ne razlikujejo plodovi na tankih in plodovi na debelih poganjkih
(p = 0,394). Na dan 22. 9. 2018 ni statistično značilnih razlik med plodovi na tankih in
plodovi na srednje debelih poganjkih (p = 0,706) in tudi ne med plodovi na tankih in
plodovi na debelih poganjkih (p = 0,460). Statistično značilno pa so med seboj različni
plodovi na srednje debelih in plodovi na debelih poganjkih (p = 0,026).
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Preglednica 4: Rast plodov A. deliciosa v širino v obdobju od 24. 6. 2018 do 22. 9. 2018
Debelina
poganjka

Premer plodov
(mm) / 24. 6. 2018

Premer plodov
(mm) / 23. 7. 2018

Premer plodov
(mm) / 22. 8. 2018

Premer plodov
(mm) / 22. 9. 2018

tanek

31,31 ± 1,12 a

40,96 ± 1,25 a

42,77 ± 1,35 a

45,78 ± 2,74 ab

srednje debel

32,41 ± 1,14 a

42,33 ± 1,29 a

44,46 ± 1,17 a

46,39 ± 1,63 b

debel

31,36 ± 2,37 a

41,54 ± 1,72 a

43,47 ± 1,57 a

44,91 ± 1,83 a

Slika 6: Rast plodov A. deliciosa v širino v obdobju od 24. 6. 2018 do 22. 9. 2018

Na začetku merjenja rasti so plodovi na debelih poganjkih v višino za 5 % manjši od
povprečne višine plodov na srednje debelih poganjkih in od povprečne višine plodov na
tankih poganjkih. Plodovi na srednje debelih poganjkih pa so večji od plodov na tankih
poganjkih za manj kot 1 %. Tudi ob koncu rasti so plodovi na debelih poganjkih najmanjši,
in sicer so 6 % manjši od plodov na srednje debelih in za 5 % od plodov na tankih
poganjkih. Povprečna višina plodov na srednje debelih poganjkih je manj kot 1 % večja od
plodov na tankih poganjkih.
Pri A. deliciosa prav tako večinoma ni opaznih statistično značilnih razlik v višini plodov
(Preglednica 5, Slika 7). Prve tri meritve na dneve 24. 6. 2018, 23. 7. 2018 in 22. 8. 2018
kažejo, da plodovi na tankih poganjkih niso statistično značilno različni od plodov na
srednje debelih (p = 0,995; p = 0,802; p = 0,949) in debelih poganjkih (p = 0,353;
p = 0,897; p = 0,576). Prav tako ne obstajajo statistično značilne razlike med plodovi na
srednje debelih in debelih poganjkih (p = 0,132; p = 0,316; p = 0,196). Meritve na dan
22. 9. 2018 kažejo, da plodovi na tankih poganjkih niso statistično značilno različni od
plodov na srednje debelih poganjkih (p = 0,969). Statistično značilne razlike pa smo
ugotovili med plodovi na tankih in debelih poganjkih (p = 0,013) ter med plodovi na
srednje debelih in debelih poganjkih (p < 0,001).
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Preglednica 5: Rast plodov A. deliciosa v višino v obdobju od 24. 6. 2018 do 22. 9. 2018
Debelina
poganjka

Višina plodov
(mm) / 24. 6. 2018

Višina plodov
(mm) / 23. 7. 2018

Višina plodov
(mm) / 22. 8. 2018

Višina plodov
(mm) / 22. 9. 2018

tanek

46,74 ± 2,30 a

56,64 ± 3,57 a

59,83 ± 4,22 a

63,23 ± 3,56 b

srednje debel

46,91 ± 3,96 a

57,43 ± 3,61 a

60,22 ± 3,75 a

63,50 ± 3,28 b

debel

44,50 ± 4,86 a

56,13 ± 2,54 a

58,65 ± 2,13 a

60,14 ± 2,05 a

Slika 7: Rast plodov A. deliciosa v višino v obdobju od 24. 6. 2018 do 22. 9. 2018

Primerjava rasti plodov A. arguta in A. deliciosa prikazuje, da je plod A. arguta od prve
meritve rasel enakomerno tako v višino kot tudi širino, medtem ko je bila rast ploda
A. deliciosa v prvem mesecu merjenja bolj intenzivna, nato pa se je umirila in rasla s
podobno dinamiko kot plod A. arguta. V obeh primerih debelina poganjka ni bistveno
vplivala na dinamiko rasti ploda (Priloga E).
4.2

MASA PLODOV

Plodovi A. arguta s tankih, srednje debelih in debelih poganjkov se med seboj razlikujejo
po povprečni masi (Preglednica 6, Slika 8). Plodovi z debelih poganjkov so v povprečju
16 % težji od plodov s srednje debelih in 21 % težji od plodov s tankih poganjkov. Prav
tako so plodovi s srednje debelih poganjkov težji od plodov s tankih poganjkov, in sicer za
6 %.
Plodovi A. arguta s tankih poganjkov niso statistično značilno različni od plodov s srednje
debelih poganjkov (p = 0,732), statistično značilno različni pa so od plodov z debelih
poganjkov (p = 0,003). Prav tako so plodovi s srednje debelih poganjkov statistično
značilno različni od plodov z debelih poganjkov (p = 0,004).
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Preglednica 6: Povprečna masa plodov A. arguta in A. deliciosa ob obiranju
Debelina poganjka

Povprečna masa plodov
A. arguta (g)

Povprečna masa plodov
A. deliciosa (g)

tanek

6,65 ± 1,66 a

91,86 ± 9,59 a

srednje debel

7,05 ± 1,09 a

90,48 ± 10,37 a

debel

8,36 ± 1,41 b

85,99 ± 9,77 a

Slika 8: Povprečna masa plodov A. arguta ob obiranju

Plodovi A. deliciosa s tankih, srednje debelih in debelih poganjkov se med seboj
razlikujejo po povprečni masi (Preglednica 6, Slika 9). Masa plodov je za razliko od
A. arguta, najmanjša pri tistih z debelih poganjkov. Povprečna masa plodov z debelih
poganjkov je za 5 % manjša od povprečne mase plodov s srednje debelih in od povprečne
mase plodov s tankih poganjkov. Povprečni masi plodov s tankih in srednje debelih
poganjkov se razlikujeta za manj kot 1 %.
Plodovi A. deliciosa, ki so zrasli na različno debelih poganjkih, glede mase med seboj niso
statistično značilno različni (p > 0,05).
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Slika 9: Povprečna masa plodov A. deliciosa ob obiranju

4.3

TRDOTA PLODOV

Povprečna trdota plodov A. deliciosa ob obiranju (22. 10. 2018) se glede na debelino
poganjka ne razlikuje. Plodovi z debelih poganjkov so manj kot 1 % čvrstejši od plodov s
srednje debelih in za 4 % od plodov s tankih poganjkov. Plodovi s srednje debelih
poganjkov so prav tako čvrstejši od plodov s tankih poganjkov (za 3 %). Meritve kažejo,
da so se v enem mesecu najbolj zmehčali plodovi z debelih poganjkov. V povprečju so se
plodovi ne glede na debelino poganjka zmehčali za 37,9 N (Preglednica 7, Slika 10).
Povprečna trdota plodov A. arguta ob obiranju (15. 10. 2018) se glede na debelino
poganjka bolj razlikuje. Plodovi z debelih poganjkov so za 30 % čvrstejši od plodov s
srednje debelih in kar 3-krat čvrstejši od plodov s tankih poganjkov. Plodovi s srednje
debelih poganjkov so prav tako čvrstejši od plodov s tankih poganjkov, in sicer 2,3-krat.
Pri A. deliciosa ni statistično značilnih razlik (p > 0,05) v povprečni trdoti plodov glede na
debelino poganjkov, medtem ko pri A. arguta ni statistično značilnih razlik v trdoti samo v
primerjavi plodov s srednje debelih in plodov z debelih poganjkov (p = 0,076), statistično
značilne razlike pa so med plodovi s tankih in plodovi s srednje debelih poganjkov
(p = 0,007) ter med plodovi s tankih in plodovi z debelih poganjkov (p < 0,001).
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Preglednica 7: Trdota plodov A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju in A. arguta ob
obiranju
Debelina
poganjka

Trdota plodov A. deliciosa
(N), ob obiranju,
dne 22. 10. 2018

Trdota plodov A. deliciosa
(N), po skladiščenju,
dne 20. 11. 2018

Trdota plodov A.
arguta (N), ob obiranju,
dne 15. 10. 2018

tanek

40,36 ± 1.68 a

3,66 ± 0.81 a

6,78 ± 6.23 a

srednje debel

41,66 ± 2.23 a

4,06 ± 2.90 a

15,87 ± 5.53 b

debel

41,98 ± 2.53 a

2,60 ± 1.64 a

20,61 ± 8.74 b

Slika 10: Trdota plodov A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju in A. arguta ob obiranju
(desno tanek, na sredini srednje debel in levo debel poganjek)

4.4

SUHA SNOV V PLODU

Vsebnost suhe snovi v plodovih s srednje debelih poganjkov ob obiranju pri A. arguta
znaša 21 %, kar je 5 %, več kot pri A. deliciosa (16 %). Suha snov se med skladiščenjem le
malo spremeni, pri A. deliciosa se zmanjša za manj kot 1 % (na 15 %). Večjih razlik ni niti
ob upoštevanju debeline poganjkov. Suhe snovi v plodovih s tankih in v plodovih s srednje
debelih poganjkov je 21 %, v plodovih z debelih pa 19 %.
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4.5

VSEBNOST SLADKORJEV V PLODU

4.5.1 Skupni sladkorji
Med plodovi A. deliciosa, ki so rasli na različno debelih poganjkih, ni statistično značilnih
razlik (p > 0,05) v vsebnosti skupnih sladkorjev (glukoze, fruktoze in saharoze) pred in po
enomesečnem skladiščenju. Plodovi A. deliciosa s tankih in plodovi s srednje debelih
poganjkov imajo takoj po obiranju skoraj enako vsebnost skupnih sladkorjev (razlika je
manjša od 1 %), medtem ko imajo plodovi z debelih poganjkov povprečno 8 % manjšo
vsebnost skupnih sladkorjev. Po enem mesecu skladiščenja plodov pri 5 °C, se je vsebnost
skupnih sladkorjev v plodovih s tankih poganjkov povečala za 3,4-krat, v plodovih s
srednje debelih za 3,7-krat in v plodovih z debelih poganjkov za 3,6-krat, v povprečju pa
za 3,6-krat (Preglednica 8, Slika 11).
Med plodovi A. arguta, ki so rasli na različno debelih poganjkih, so statistično značilne
razlike v vsebnosti skupnih sladkorjev, in sicer med plodovi s tankih poganjkov ter plodovi
s srednje debelih oz. debelih poganjkov (p = 0,001). Med plodovi s srednje debelih in
plodovi z debelih poganjkov pa statistično značilnih razlik ni (p = 0,203). Pri A. arguta je
vsebnost skupnih sladkorjev največja v plodovih s tankih poganjkov, in sicer je 61 % večja
kot pri plodovih s srednje debelih in 78 % večja kot pri plodovih z debelih poganjkov. Med
plodovi s srednje debelih in plodovi z debelih poganjkov pa ni tako velikih razlik (10 %)
(Preglednica 8, Slika 12).
Preglednica 8: Skupni sladkorji v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju in A.
arguta ob obiranju
Debelina poganjka

A. deliciosa (g/ 100 g)
ob obiranju,
dne 22. 10. 2018

A. deliciosa (g/ 100 g),
po skladiščenju,
dne 20. 11. 2018

A. arguta (g/ 100 g),
ob obiranju,
dne 15. 10. 2018

tanek

2,21 ± 0,29 a

7,53 ± 1,11 a

9,07 ± 0,11 b

srednje debel

2,22 ± 0,14 a

8,15 ± 0,03 a

5,63 ± 0,22 a

debel

2,06 ± 0,14 a

7,43 ± 0,21 a

5,10 ± 0,51 a

A. deliciosa in A. arguta se razlikujeta tako v končni vsebnosti sladkorja v plodu kot tudi v
vsebnosti posameznih sladkorjev (Priloga F). Vsebnost glukoze v plodovih A. deliciosa
pred skladiščenjem je 49 %, fruktoze 43 % in saharoze le 8 %, med skladiščenjem se
vsebnost bistveno ne spremeni (Slika 11). Vsebnost glukoze v plodovih A. arguta ob
obiranju je 14 %, 23 % je fruktoze in kar 63 % saharoze (Slika 12).
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Slika 11: Skupni sladkorji v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju

Slika 12: Skupni sladkorji v plodu A. arguta ob obiranju

4.5.2 Glukoza
Med plodovi A. deliciosa, ki so rasli na različno debelih poganjkih, ni statistično značilnih
razlik (p > 0,05) v vsebnosti glukoze pred in po enomesečnem skladiščenju. Plodovi
A. deliciosa s tankih in srednje debelih poganjkov imajo takoj po obiranju enako vsebnost
glukoze, medtem ko imajo plodovi z debelih poganjkov povprečno 8 % manjšo. Po enem
mesecu skladiščenja se je vsebnost glukoze pri plodovih s tankih poganjkov povečala za
3,3-krat, pri plodovih s srednje debelih za 3,5-krat in pri plodovih z debelih poganjkov za
3,4-krat, v povprečju pa za 3,4-krat (Preglednica 13, Slika 13).
Med plodovi A. arguta, ki so rasli na različno debelih poganjkih, so statistično značilne
razlike v vsebnosti glukoze, in sicer med plodovi s tankih poganjkov in plodovi s srednje
debelih oz. debelih poganjkov (p < 0,001). Med plodovi s srednje debelih in plodovi z
debelih poganjkov glede vsebnosti glukoze statistično značilne razlike ni (p = 0,450). Pri
A. arguta je vsebnost glukoze največja v plodovih s tankih poganjkov, in sicer je 56 %
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večja kot pri plodovih s srednje debelih in 80 % večja kot pri plodovih z debelih
poganjkov. Med plodovi s srednje debelih in plodovi z debelih poganjkov ni velikih razlik
(16 %) (Preglednica 13, Slika 14).

Slika 13: Glukoza v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju

Slika 14: Glukoza v plodu A. arguta ob obiranju
Preglednica 9: Glukoza v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju in A. arguta ob
obiranju
Debelina poganjka

A. deliciosa (g/ 100 g)
ob obiranju,
dne 22. 10. 2018

A. deliciosa (g/ 100 g),
po skladiščenju,
dne 20. 11. 2018

A. arguta (g/ 100 g),
ob obiranju,
dne 15. 10. 2018

tanek

1,08 ± 0,14 a

3,52 ± 0.09 a

1,26 ± 0,12 b

srednje debel

1,08 ± 0.04 a

3,75 ± 0,01 a

0,81 ± 0,05 a

debel

1,00 ± 0,06 a

3,37 ± 0,09 a

0,70 ± 0,12 a
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4.5.3 Fruktoza
Med plodovi A. deliciosa, ki so rasli na različno debelih poganjkih, ni statistično značilnih
razlik (p > 0,05) v vsebnosti fruktoze pred in po enomesečnem skladiščenju. Plodovi
A. deliciosa s tankih poganjkov, imajo takoj po obiranju 4 % večjo vsebnost fruktoze kot
plodovi s srednje debelih in 9 % večjo kot plodovi z debelih poganjkov. Plodovi z debelih
poganjkov imajo povprečno 4 % manjšo vsebnost fruktoze. Po enem mesecu skladiščenja
se je vsebnost fruktoze povečala pri plodovih s tankih poganjkov za 3,8-krat, pri plodovih s
srednje debelih za 4,1-krat in pri plodovih z debelih poganjkov za 4-krat, v povprečju pa za
3,9-krat (Preglednica 10, Slika 15).
Med plodovi A. arguta, ki so rasli na različno debelih poganjkih, so statistično značilne
razlike v vsebnosti fruktoze, in sicer med plodovi s tankih in plodovi s srednje debelih
poganjkov (p = 0,017), med plodovi s tankih in plodovi z debelih poganjkov je mejno
značilna statistična razlika (p = 0,057), med plodovi s srednje debelih in debelih poganjkov
pa statistično značilnih razlik ni (p = 0,580). Pri A. arguta je vsebnost fruktoze največja v
plodovih s tankih poganjkov, in sicer 22 % večja kot pri plodovih s srednje debelih in 29 %
večja kot pri plodovih z debelih poganjkov. Med plodovi s srednje debelih in plodovi z
debelih poganjkov pa ni tako velikih razlik (6 %) (Preglednica 10, Slika 16).

Slika 15: Fruktoza v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju
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Slika 16: Fruktoza v plodu A. arguta ob obiranju
Preglednica 10: Fruktoza v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju in A. arguta ob
obiranju
Debelina poganjka

A. deliciosa (g/ 100 g)
ob obiranju,
dne 22. 10. 2018

A. deliciosa (g/ 100 g),
po skladiščenju,
dne 20. 11. 2018

A. arguta (g/ 100 g),
ob obiranju,
dne 15. 10. 2018

tanek

0,96 ± 0,09 a

3,61 ± 0.38 a

1,74 ± 0,14 b

srednje debel

0,92 ± 0,06 a

3,74 ± 0,04 a

1,43 ± 0,04 a

debel

0,88 ± 0,06 a

3,50 ± 0,12 a

1,35 ± 0,09 a

4.5.4 Saharoza
Med plodovi A. deliciosa, ki so rasli na različno debelih poganjkih, ni statistično značilnih
razlik (p > 0,05) v vsebnosti saharoze pred in po enomesečnem skladiščenju. Plodovi
A. deliciosa s tankih in plodovi z debelih poganjkov imajo takoj po obiranju enako
vsebnost saharoze, medtem ko imajo plodovi s srednje debelih poganjkov povprečno 24 %
večjo vsebnost od obeh. Po enem mesecu skladiščenja se je vsebnost saharoze pri plodovih
s tankih poganjkov povečala za 2,4-krat, pri plodovih s srednje debelih za 3,1-krat in pri
plodovih z debelih poganjkov za 3,3-krat, v povprečju pa za 3,2-krat (Preglednica 11,
Slika 17).
Med plodovi A. arguta, ki so rasli na različno debelih poganjkih, so statistično značilne
razlike v vsebnosti saharoze, in sicer med plodovi s tankih poganjkov in plodovi s srednje
debelih oz. debelih poganjkov (p < 0,001). Med plodovi s srednje debelih in plodovi z
debelih poganjkov pa statistično značilne razlike ni (p = 0,250). Pri A. arguta je vsebnost
saharoze največja v plodovih s tankih poganjkov, in sicer je 79 % večja kot pri plodovih s
srednje debelih in 99 % večja kot pri plodovih z debelih poganjkov. Med plodovi s srednje
debelih in plodovi z debelih poganjkov pa ni tako velikih razlik (11 %) (Preglednica 11,
Slika 18).
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Preglednica 11: Saharoza v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju in A. arguta ob
obiranju
Debelina poganjka

A. deliciosa (g/ 100 g)
ob obiranju,
dne 22. 10. 2018

A. deliciosa (g/ 100 g),
po skladiščenju,
dne 20. 11. 2018

A. arguta (g/ 100 g),
ob obiranju,
dne 15. 10. 2018

tanek

0,17 ± 0,07 a

0,40 ± 0.29 a

6,08 ± 0,20 b

srednje debel

0,21 ± 0,38 a

0,66 ± 0,02 a

3,39 ± 0,14 a

debel

0,17 ± 0,39 a

0,56 ± 0,05 a

3,05 ± 0,31 a

Slika 17: Saharoza v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju

Slika 18: Saharoza v plodu A. arguta ob obiranju
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4.6

VSEBNOST KISLIN V PLODU

4.6.1 Skupne kisline
Med plodovi A. deliciosa in A. arguta ni statistično značilnih razlik (p > 0,05), niti v
vsebnosti skupnih kislin (citronske, jabolčne in kinske kisline) pred in po enomesečnem
skladiščenju.
Plodovi A. deliciosa z debelih in srednje debelih poganjkov imajo takoj po obiranju skoraj
enako vsebnost skupnih kislin (razlika je manjša od 1 %), medtem ko imajo plodovi s
tankih poganjkov povprečno 5 % manjšo vsebnost skupnih kislin. Po enem mesecu
skladiščenja plodov pri 5 °C se je vsebnost skupnih kislin pri plodovih s tankih poganjkov
zmanjšala za 3 %, pri plodovih s srednje debelih in pri plodovih z debelih poganjkov pa za
5 %, v povprečju pa se je vsebnost skupnih kislin zmanjšala za 4 % (Preglednica 12,
Slika 19).
Pri A. arguta je vsebnost skupnih kislin največja pri plodovih s tankih in pri plodovih s
srednje debelih poganjkov, ta je za 5 % večja kot pri plodovih z debelih poganjkov
(Preglednica 12, Slika 20).
Preglednica 12: Skupne kisline v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju in A.
arguta ob obiranju
Debelina poganjka

A. deliciosa (g/ 100 g)
ob obiranju,
dne 22. 10. 2018

A. deliciosa (g/ 100 g),
po skladiščenju,
dne 20. 11. 2018

A. arguta (g/ 100 g),
ob obiranju,
dne 15. 10. 2018

tanek

1,92 ± 0,01 a

1,87 ± 0,13 a

1,79 ± 0,05 a

srednje debel

2,01 ± 0,02 a

1,92 ± 0,01 a

1,78 ± 0,13 a

debel

2,02 ± 0,07 a

1,92 ± 0,03 a

1,71 ± 0,15 a

Slika 19: Skupne kisline v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju
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Slika 20: Skupne kisline v plodu A. arguta ob obiranju

Plodovi A. deliciosa in A. arguta se glede na debelino poganjkov v vsebnosti skupnih
kislin bistveno ne razlikujejo, prav tako tudi ne v vsebnosti posameznih kislin (Priloga G).
Vsebnost citronske kisline v plodovih A. deliciosa pred skladiščenjem je 50 %, kinske
kisline 40 % in jabolčne kisline le 10 %, med skladiščenjem pa se vsebnost bistveno ne
spremeni. Vsebnost citronske kisline v plodovih A. arguta pred skladiščenjem je podobna
kot pri A. deliciosa, in sicer znaša 55 %, manjša je vsebnost kinske kisline (27 %), večja pa
vsebnost jabolčne kisline (18 %).
4.6.2 Citronska kislina
Med plodovi A. deliciosa in A. arguta ni statistično značilnih razlik (p > 0,05), niti v
vsebnosti citronske kisline pred in po enomesečnem skladiščenju.
Med plodovi A. deliciosa, ki so rasli na različno debelih poganjkih ni bistvenih razlik v
vsebnosti citronske kisline, kljub temu pa je vrednost citronske kisline v plodovih z debelih
poganjkov 2 % večja kot pri plodovih s srednje debelih poganjkov in 5 % večja kot pri
plodovih s tankih poganjkov. Plodovi s tankih poganjkov imajo 3 % manjšo vsebnost
citronske kisline kot plodovi s srednje debelih poganjkov. Po enem mesecu skladiščenja se
je vsebnost citronske kisline zmanjšala, in sicer pri plodovih s tankih poganjkov za 14 %,
pri plodovih s srednje debelih za 12 % in pri plodovih z debelih poganjkov za 11 %, v
povprečju pa za 12 % (Preglednica 13, Slika 21).
Pri A. arguta so vsebnosti citronske kisline pri plodovih, ki so rasli na različno debelih
poganjkih skoraj enake; razlika med vrednostmi pri plodovih z debelih poganjkov in
vrednostmi pri drugih dveh skupinah je le 1 % (Preglednica 13, Slika 22).
Prav tako med A. deliciosa in A. arguta ni bistvenih razlik glede vsebnosti citronske kisline
ob obiranju, vrednosti pri A. deliciosa so večje le za 1 %.
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Slika 21: Citronska kislina v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju

Slika 22: Citronska kislina v plodu A. arguta ob obiranju
Preglednica 13: Citronska kislina v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju in A.
arguta ob obiranju
Debelina poganjka

A. deliciosa (g/ 100 g)
ob obiranju,
dne 22. 10. 2018

A. deliciosa (g/ 100 g),
po skladiščenju,
dne 20. 11. 2018

A. arguta (g/ 100 g),
ob obiranju,
dne 15. 10. 2018

tanek

0,97 ± 0,04 a

0,85 ± 0.03 a

0,98 ± 0.07 a

srednje debel

1,00 ± 0,03 a

0,89 ± 0,03 a

0,98 ± 0,08 a

debel

1,02 ± 0,04 a

0,92 ± 0,05 a

0,97 ± 0,04 a

4.6.3 Kinska kislina
Med plodovi A. deliciosa in A. arguta ni statistično značilnih razlik (p > 0,05), niti v
vsebnosti kinske kisline pred in po enomesečnem skladiščenju.
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Med plodovi A. deliciosa, ki so rasli na različno debelih poganjkih ni bistvenih razlik v
vsebnosti kinske kisline, vendar je njena vsebnost pri plodovih z debelih poganjkov 4 %
manjša kot pri plodovih s srednje debelih poganjkov in 5 % večja kot pri plodovih s tankih
poganjkov. Plodovi s tankih poganjkov imajo 9 % manjšo vsebnost kinske kisline kot
plodovi s srednje debelih poganjkov. Po enem mesecu skladiščenja se je vsebnost kinske
kisline zmanjšala pri plodovih s srednje debelih za 5 % in debelih poganjkov za 4 %,
povečala pa pri plodovih s tankih poganjkov, in sicer za 7 %. V povprečju je vsebnost
kinske kisline ostala enaka, saj se je zmanjšala za manj kot 1 % (Preglednica 14, Slika 23).
Pri A. arguta so vsebnosti kinske kisline podobne, vendar je vsebnost pri plodovih s tankih
poganjkov 4 % manjša kot pri plodovih s srednje debelih poganjkov in 7 % večja kot pri
plodovih z debelih poganjkov. Plodovi z debelih poganjkov imajo 11 % nižjo vsebnost
kinske kisline kot plodovi s srednje debelih poganjkov (Preglednica 14, Slika 24).
Večje razlike v vsebnosti kinske kisline obstajajo med A. deliciosa in A. arguta ob
obiranju, pri A. deliciosa so vsebnosti v povprečju 69 % večje.
Preglednica 14: Kinska kislina v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju in A. arguta
ob obiranju
Debelina poganjka

A. deliciosa (g/ 100 g)
ob obiranju,
dne 22. 10. 2018

A. deliciosa (g/ 100 g),
po skladiščenju,
dne 20. 11. 2018

A. arguta (g/ 100 g),
ob obiranju,
dne 15. 10. 2018

tanek

0,75 ± 0,02 a

0,80 ± 0,10 a

0,47 ± 0,04 a

srednje debel

0,82 ± 0,07 a

0,78 ± 0,03 a

0,49 ± 0,02 a

debel

0,79 ± 0,07 a

0,76 ± 0,03 a

0,44 ± 0,05 a

Slika 23: Kinska kislina v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju
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Slika 24: Kinska kislina v plodu A. arguta ob obiranju

4.6.4 Jabolčna kislina
Med plodovi A. deliciosa in A. arguta ni statistično značilnih razlik (p > 0,05) niti v
vsebnosti jabolčne kisline pred in po enomesečnem skladiščenju.
Med plodovi A. deliciosa, ki so rasli na različno debelih poganjkih ni bistvenih razlik v
vsebnosti jabolčne kisline. Plodovi s tankih in plodovi s srednje debelih poganjkov imajo
enako vsebnost jabolčne kisline, tisti z debelih poganjkov pa 11 % večjo. Po enem mesecu
skladiščenja se je vsebnost jabolčne kisline pri plodovih s tankih poganjkov povečala za
11 %, pri plodovih s srednje debelih poganjkov za 26 % in pri plodovih z debelih
poganjkov za 14 %, v povprečju pa za 17 % (Preglednica 15, Slika 25).
Pri A. arguta so vsebnosti jabolčne kisline podobne, toda pri plodovih s tankih poganjkov
je vsebnost 10 % višja kot pri plodovih s srednje debelih poganjkov in 17 % višja kot pri
plodovih z debelih poganjkov. Plodovi s srednje debelih poganjkov imajo 7 % višjo
vsebnost jabolčne kisline, kot plodovi z debelih poganjkov (Preglednica 15, Slika 26).
Med A. deliciosa in A. arguta smo ugotovili razlike glede vsebnosti jabolčne kisline ob
obiranju, pri A. arguta so vsebnosti jabolčne kisline v povprečju 36 % večje.
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Slika 25: Jabolčna kislina v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju

Slika 26: Jabolčna kislina v plodu A. arguta ob obiranju
Preglednica 15: Jabolčna kislina v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju in A.
arguta ob obiranju
Debelina poganjka

A. deliciosa (g/ 100 g)
ob obiranju,
dne 22. 10. 2018

A. deliciosa (g/ 100 g),
po skladiščenju,
dne 20. 11. 2018

A. arguta (g/ 100 g),
ob obiranju,
dne 15. 10. 2018

tanek

0,19 ± 0,02 a

0,21 ± 0.03 a

0,34 ± 0,04 a

srednje debel

0,19 ± 0,03 a

0,24 ± 0,02 a

0,31 ± 0,03 a

debel

0,21 ± 0,01 a

0,24 ± 0,01 a

0,29 ± 0,03 a

4.7

VSEBNOST FENOLOV V PLODU

Skupne fenole smo izrazili v miligramih ekvivalentov galne kisline na 100 gramov svežega
vzorca plodov. Med plodovi A. deliciosa, ki so zrasli na različno debelih poganjkih, ni bilo
statistično značilnih razlik v vsebnosti skupnih fenolov (p > 0,05). Povprečno največjo
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vsebnost fenolov so vsebovali plodovi z debelih poganjkov, najmanjšo pa plodovi s tankih
poganjkov (Preglednica 16, Slika 27). Vsebnost fenolov pri plodovih z debelih poganjkov
je bila manj kot 1 % večja kot pri plodovih s srednje debelih in 7 % večja kot pri plodovih
s tankih poganjkov. Vsebnost fenolov pri plodovih s srednje debelih poganjkov pa je bila
6 % večja kot pri plodovih s tankih poganjkov.
Povprečna vsebnost skupnih fenolov v plodu se je po enem mesecu skladiščenja pri 5 °C
povečala za 4 % pri plodovih z debelih in pri plodovih s srednje debelih poganjkov ter za
1 % pri plodovih s tankih poganjkov.
Tudi med plodovi A. arguta, ki so zrasli na različno debelih poganjkih, ni bilo statistično
značilnih razlik v vsebnosti skupnih fenolov (p > 0,05). Vsebnost fenolov v plodovih z
debelih poganjkov je bila 8 % večja kot pri plodovih s srednje debelih in 15 % večja kot pri
plodovih s tankih poganjkov. Vsebnost fenolov v plodovih s srednje debelih poganjkov je
bila 7 % večja kot pri plodovih s tankih poganjkov (Preglednica 16, Slika 28).
Primerjava skupnih fenolov v plodu A. deliciosa in A. arguta pred in po enomesečnem
skladiščenju glede na debelino poganjka je v Prilogi H.
Preglednica 16: Skupni fenoli v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju in A. arguta
ob obiranju

Debelina
poganjka
tanek
srednje
debel
debel

Vrednost ekvivalenta
galne kisline (mg/100 g),
ob obiranju,
dne 22. 10. 2018

Vrednost ekvivalenta
galne kisline (mg/100 g),
po skladiščenju,
dne 20. 11. 2018

Vrednost ekvivalenta
galne kisline (mg/100 g),
ob obiranju,
dne 15. 10. 2018

159,9 ± 4,83 a

161,6 ± 17,14 a

177,5 ± 70,67 a

170,1 ± 5,41 a

176,9 ± 2,13 a

189,7 ± 23,40 a

170,9 ± 6,19 a

177,5 ± 6,64 a

204,2 ± 16,18 a

Slika 27: Skupni fenoli v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem skladiščenju
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Slika 28: Skupni fenoli v plodu A. arguta ob obiranju
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5

RAZPRAVA

Kakovost ter količina plodov sta v komercialni pridelavi ključnega pomena. Premer
rodnega lesa je eden od dejavnikov, ki vpliva na debelino in kakovost plodov in s tem
posledično na večji donos v pridelavi aktinidije. V raziskavi smo želeli ugotoviti, kako
različen premer rodnega lesa vpliva na debelino in kakovost plodov, pri vrstah A. deliciosa
'Hayward' ter A. arguta 'Issai', z namenom izvajanja rezi za večji in bolj kakovosten
pridelek.
Ker se masa plodov in njihova trdota med skladiščenjem spreminjata, smo preučevali
spreminjanje kakovosti plodov ob obiranju in po enem mesecu skladiščenja plodov pri
5 °C. Kakovost plodov smo preverjali tudi glede na tip rodnega lesa.
Raziskavo smo pričeli februarja 2018, ko smo po končani zimski rezi izbrali 30
prikrajšanih poganjkov pri vsaki sadni vrsti, nadaljevali junija istega leta, ko smo na
nasadu aktinidije z redčenjem plodov omogočili enakomerno razporeditev plodov na
različno debelih poganjkih. Po redčenju plodov smo mesečno merili njihovo rast. Obrane
plodove smo en mesec skladiščili. Pred in po skladiščenju smo proučevali spreminjanje
kakovosti plodov, izmerili smo njihovo maso, trdoto, analizirali vsebnost skupnih fenolov
ter posameznih sladkorjev in organskih kislin.
5.1

VELIKOST IN MASA PLODOV

Volz in sod. (1991) so v raziskavi ugotovili, da so plodovi na daljših poganjkih večji in
plodovi bližje bazi poganjka težji. Daljši poganjki imajo težje plodove in večje število
plodov na poganjku, krajši poganjki pa lažje. Tudi Thorp in sod. (2003) ugotavljajo, da
imajo debelejši poganjki večje število plodov na poganjku, in sicer zaradi večjega števila
spomladi odgnanih očes, in da so tudi plodovi na njih težji.
Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi mi, ko smo raziskovali velikost in maso plodov
A. arguta 'Issai'. Ne glede na to, da pri različnih fazah rasti ploda prihaja do odstopanj v
statistično značilnih razlikah med plodovi, na različno debelih poganjkih lahko ugotovitev
utemeljimo s povprečno velikostjo plodov v širino in višino. Pri manjšem premeru rodnega
lesa so v času rasti plodovi v širino in višino manjši od plodov, ki so rasli na srednje
debelem, le-ti pa manjši od plodov, ki so rasli na debelem poganjku. Ob koncu rasti so
plodovi na debelem poganjku do 4 % večji od plodov na srednje debelem in 9 do 12 %
večji od plodov na tankem poganjku, medtem ko so plodovi na srednje debelem ob koncu
rasti 5 do 9 % večji od plodov na tankem poganjku. Odstotki se v fazi rasti plodov rahlo
spreminjajo, vendar so pri vseh merjenjih plodovi na debelem poganjku večji od plodov
zraslih na tankem in srednje debelem, le-ti pa večji od plodov na tankem poganjku.
Plodovi A. arguta z debelih poganjkov so statistično značilno različni od plodov s tankih
oz. srednje debelih poganjkov tudi glede svoje mase. V povprečju so 19 % težji od plodov
s srednje debelih ter za 16 % od plodov s tankih poganjkov. Plodovi s srednje debelih
poganjkov sicer niso statistično značilno različni od plodov s tankih poganjkov, vendar so
v povprečju težji za 6 %.

40
Medič A. Vpliv tipa rodnega lesa na kakovost aktinidije (Actinidia spp.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

Rezultati meritev velikosti in mase plodov A. deliciosa 'Hayward' pa se razlikujejo od
A. arguta, prav tako tudi od ugotovitev Volza in sod. (1991) ter Thorpa in sod. (2003). Pri
plodovih A. deliciosa opazimo, da je večina meritev statistično neznačilnih. Ne glede na to,
da pri različnih fazah rasti ploda prihaja do odstopanj v statistično značilnih razlikah med
plodovi, ki rastejo na različnih debelinah poganjkov, pa lahko ugotovitev utemeljimo s
povprečno velikostjo plodov v širino in višino. Ob koncu rasti so plodovi z debelih
poganjkov najmanjši (v višino in širino), in sicer so 3 do 6 % manjši od plodov s srednje
debelih in 2 do 5 % manjši od plodov s tankih poganjkov. Povprečna velikost plodov s
srednje debelih poganjkov je skoraj podobna velikosti plodov s tankih poganjkov, večja je
do 1 %.
Tudi rezultati meritev mase plodu A. deliciosa potrjujejo zgornjo ugotovitev, saj je masa
plodov najmanjša pri plodovih z debelih poganjkov. Plodovi z debelih poganjkov so v
povprečju 5 % lažji od plodov s srednje debelih in tudi 5 % lažji od plodov s tankih
poganjkov. Plodovi s srednje debelih in plodovi s tankih poganjkov se po masi razlikujejo
za manj kot 1 %.
S primerjavo dinamike rasti plodov A. arguta in A. deliciosa lahko ugotovimo, da je plod
A. arguta od prve meritve rastel enakomerno tako v višino kot tudi širino, medtem ko je
bila rast ploda A. deliciosa v prvem mesecu merjenja bolj intenzivna, nato pa se je umirila
in se večala s podobno dinamiko kot pri plodu A. arguta. V nobenem primeru debelina
poganjka ni bistveno vplivala na dinamiko rasti ploda.
Kot navajajo Nishiyama in sod. (2008), so plodovi A. arguta lahko tudi več kot 10-krat
manjši kot pri A. deliciosa. Masa ploda v omenjeni raziskavi A. deliciosa 'Hayward' je
99,6 grama, A. arguta 'Issai' pa 6,3 grama. V naši raziskavi pa je povprečna masa pri
A. deliciosa od 84,4 do 94,6 grama, pri A. arguta pa od 6,7 do 8,4 grama. V povprečju so
plodovi A. arguta v naši raziskavi 11- do 13-krat manjši od plodov A. deliciosa. Upoštevati
je treba, da na velikost vplivajo tudi lega nasada in vremenski pogoji v času rasti, gnojenje,
tehnološki ukrepi itd. Primerjava mase z omenjeno raziskavo zato ni primerna razen v
delu, kjer ugotavljamo razliko v masi obeh plodov. Tukaj lahko ugotovimo primerljivost z
omenjeno raziskavo.
5.2

TRDOTA PLODOV

Primernost plodu za obiranje se kontrolira predvsem z merjenjem trdote, suhe snovi in
sladkorjev (Huajia in sod., 2016). Harker in sod. (1996) navajajo, da se meritve trdote
plodov uporabljajo tako za določevanje zrelosti kot tudi kakovosti plodov. Plod se med
skladiščenjem vedno bolj mehča, zato je prava trdota ob obiranju za skladiščenje zelo
pomembna.
Plodovi A. deliciosa 'Hayward' so ob obiranju imeli za polovico manjšo trdoto kot
priporočajo Huajia in sod. (2016) (med 80 in 100 N), in sicer med 40,36 N (plodovi s
tankih poganjkov) in 41,98 N (plodovi z debelih poganjkov). Ugotovimo pa lahko, da
debelina poganjka ni bistveno vplivala na trdoto plodov, saj so plodovi z debelih
poganjkov le 4 % čvrstejši od plodov s tankih poganjkov. Po enomesečnem skladiščenju se
je povprečna trdota plodov z debelih poganjkov gibala med 2,6 in 4,06 N, kar je manj kot
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priporočata McGlone in Kawano (1998) (med 6 in 10 N), in približno v skladu s priporočili
Lallu in sod. (1981), ki kot ustreznega navajajo razpon med 4 in 8 N.
Krupa in sod. (2011) priporočajo, da se plodovi A. arguta obirajo pri trdoti med 20 in
35 N. Mi smo plodove A. arguta 'Issai' obrali na isti dan, njihova povprečna trdota je bila
med 6,78 in 20,61 N. Ugotavljamo, da je drugače kot pri A. deliciosa, pri A. arguta vpliv
debeline poganjka na trdoto ploda zelo velik, saj so plodovi z debelih poganjkov za 30 %
čvrstejši od plodov s srednje debelih in kar 3-krat čvrstejši od plodov s tankih poganjkov.
Razlika je posledica različne zrelosti plodov, na kar debelina poganjka očitno vpliva.
5.3

VSEBNOST SLADKORJEV V PLODU

A. deliciosa in A. arguta se razlikujeta tako v vsebnosti skupnih sladkorjev v plodu, kot
tudi v vsebnosti posameznih sladkorjev. Ob obiranju oziroma pred skladiščenjem imajo
plodovi A. arguta 3-krat večjo vsebnost sladkorjev kot plodovi A. deliciosa.
Tako kot Nishiyama in sod. (2008) tudi v naši raziskavi ugotavljamo, da sta vsebnosti
glukoze in fruktoze pri A. deliciosa v primerjavi z vsebnostjo saharoze občutno večji.
Nishiyama in sod. (2008) za glukozo in fruktozo pred skladiščenjem navajajo vsebnosti
med 41 in 44 %, za saharozo pa le 15 %, podobne rezultate smo dobili tudi mi (vsebnost
glukoze 49 %, fruktoze 43 % in saharoze le 8 %). Pri A. arguta je v naši raziskavi vsebnost
saharoze občutno večja, kar 63 %, glukoze in fruktoze pa le 14 % oziroma 23 %. Tudi
Nishiyama in sod. (2008) so prišli do podobnih zaključkov (vsebnost saharoze 81 %,
glukoze 9 % in fruktoze 10 %). Kot navajajo Mikulič in sod. (2012), je možen razlog za
visoko vsebnost saharoze v plodu vrste A. arguta v primerjavi z vrsto A. deliciosa manjša
aktivnost invertaze v zadnjih zoritvenih stadijih ploda A. arguta in povečana aktivnost
saharofosfatne sinteze pri plodu A. arguta.
Jordan in sod. (2000) navajajo, da se po skladiščenju vsebnost skupnih sladkorjev poveča,
ker se škrob med zorenjem plodu pretvarja v glukozo in fruktozo. To lahko potrdimo tudi z
našo raziskavo; vsebnost skupnih sladkorjev pri A. deliciosa se je med skladiščenjem
povečala za 3,6-krat, medtem ko se vsebnosti glukoze, fruktoze in saharoze niso bistveno
spremenile (46 % glukoze, 47 % fruktoze in 7 % saharoze). Do podobnih rezultatov so
prišli tudi MacRae in sod. (1989) ter Amodio in sod. (2007).
Plodovi A. deliciosa, ki so rasli na različno debelih poganjkih, imajo takoj po obiranju in
tudi med skladiščenjem podobno vsebnost skupnih sladkorjev. Za razliko od A. deliciosa
so pri A. arguta razlike glede na različno debel poganjek velike: plodovi s tankih
poganjkov imajo 61 do 88 % večjo vsebnost skupnih sladkorjev kot plodovi s srednje
debelih oz. plodovi z debelih poganjkov, med slednjimi pa večjih razlik ni.
5.4

VSEBNOST KISLIN V PLODU

Marsh in sod. (2004) navajajo, da je pri A. deliciosa 'Hayward' ob obiranju razmerje kislin
med 40 in 50 % citronske kisline, med 40 in 50 % kinske kisline ter 10 % jabolčne kisline.
S tem se ujemajo rezultati naše raziskave: vsebnost citronske kisline je predstavljala 50 %,
kinske 40 % in jabolčne kisline 10 %. Do podobnih rezultatov so prišli tudi Nishiyama in
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sod. (2008): vsebnost citronske kisline 48 %, kinske kisline 42,5 % in jabolčne kisline
9,5 %.
Marsh in sod. (2004) tudi ugotavljajo, da se pri skladiščenju pri 0 °C vsebnost citronske
kisline zmanjšuje, medtem ko vsebnost jabolčne kisline ostaja na istem nivoju; pri
skladiščenju pri 4 °C pa se vsebnost jabolčne kisline poveča. Raziskavo smo naredili pri
skladiščenju pri 5 °C in prišli do podobnih rezultatov, saj se je vsebnost citronske kisline
zmanjšala v povprečju za 12 %, jabolčne kisline pa v povprečju povečala za 17 %, medtem
ko je vsebnost kinske kisline v povprečju ostala skoraj enaka (zmanjšala se je za manj kot
1 %).
Nishiyama in sod. (2008) so ugotovili, da je pri A. arguta 'Issai' vsebnost citronske kisline
61 %, kinske 33 % in jabolčne kisline 6 %, medtem ko smo mi izmerili večjo vsebnost
jabolčne kisline (18 %) in malo manjšo citronske (55 %) ter kinske kisline (27 %).
V primerjavi z A. deliciosa je vsebnost citronske kisline v plodovih A. arguta malo večja
(50 % : 55 %), vsebnost kinske kisline manjša (40 % : 27 %) in vsebnost jabolčne kisline
večja (10 % : 18 %).
V skladu z rezultati raziskave ne moremo trditi, da bi debelina poganjka pri A. deliciosa
niti pri A. arguta bistveno vplivala na vsebnost skupnih kislin v plodu, saj so vrednosti
enake, podobne ali pa se razlikujejo za največ 5 %. Pri A. arguta pa smo ugotovili večje
razlike v vsebnosti posameznih kislin glede na debelino poganjka, in sicer v vsebnosti
jabolčne (17 % večja vrednost pri plodovih z debelih kot pri plodovih s tankih poganjkov)
in kinske kisline (11 % manjša vrednost pri plodovih z debelih kot pri plodovih s srednje
debelih poganjkov), medtem ko razlik v vsebnosti citronske kisline ni. Tudi pri A. deliciosa
so razlike le v jabolčni (11 % večja vrednost pri plodovih z debelih kot pri plodovih s
tankih oz. srednje debelih poganjkov) in kinski kislini (9 % manjša vrednost pri plodovih s
tankih kot pri plodovih z debelih poganjkov), medtem ko razlik v citronski kislini glede na
debelino poganjka ni.
5.5

VSEBNOST FENOLOV V PLODU

V naši raziskavi so plodovi A. arguta vsebovali od 11 do 19,5 % več fenolov glede na isti
razred rodnega lesa kot plodovi A. deliciosa. Precej drugače ugotavljajo Leontowicz in
sod. (2015), namreč, da naj bi bila ta vsebnost večja za dva- do trikrat.
Medtem ko so Mikulič in sod. (2012) v raziskavi izmerili vsebnost skupnih fenolov v
plodu A. arguta 78,4 mg/100 g sveže mase, Krupa in sod. (2011) pa med 100 in 120
mg/100 g sveže mase plodu, je bila v naši raziskavi vrednost nekoliko večja, in sicer med
177,5 in 204,2 mg/100 g sveže mase plodu.
Tavarini in sod. (2012) so v raziskavi izmerili vsebnost skupnih fenolov takoj po obiranju
pri A. deliciosa 'Hayward' med 30 in 40 mg/100 g sveže mase plodu ter po skladiščenju pri
0 °C 45 do 50 mg/100 g sveže mase plodu, Amodio in sod. (2007) pa po skladiščenju med
48 in 51 mg/100 g sveže mase plodu. V naši raziskavi smo izmerili večje vrednosti, in sicer
takoj po obiranju med 159,9 in 170,9 mg/100 g sveže mase plodu ter po enomesečnem
skladiščenju pri 5 °C med 161,6 in 177,5 mg/100 g sveže mase plodu.
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Pri A. deliciosa se je v naši raziskavi pri plodovih z debelih poganjkov povprečna vsebnost
skupnih fenolov po enem mesecu povečala za 4 %, pri plodovih s srednje debelih prav tako
za 4 % in pri plodovih s tankih poganjkov za 1 %. Enake spremembe navajajo tudi
Tavarini in sod. (2008), ki pojasnjujejo, da se pri skladiščenju pri nizkih temperaturah
spremeni fenolni metabolizem in poveča aktivnost PAL encima. Do podobnih ugotovitev
so prišli tudi Amodio in sod. (2007), ki so v svoji raziskavi ugotovili, da se je vsebnost
skupnih fenolov po štirih mesecih skladiščenja povečala z 48 na 51 mg/100 g sveže mase
ploda.
Čeprav statistično značilnih razlik v vsebnosti skupnih fenolov nismo ugotovili, lahko iz
rezultatov sklepamo, da je vsebnost skupnih fenolov pri A. deliciosa in A. arguta povezana
z debelino poganjka, na katerem plod raste. Pri obeh je bila vsebnost skupnih fenolov v
plodu pri debelejšem poganjku največja, pri tankem pa najmanjša. Razlike v vsebnostih
skupnih fenolov glede na debelino poganjkov so bolj izrazite pri A. arguta, kjer je vsebnost
skupnih fenolov v plodovih z debelih poganjkov 15 % večja kot v plodovih s tankih
poganjkov, medtem ko pri A. deliciosa ta razlika znaša le 7 %. Pri obeh sortah pa ni večjih
razlik v vsebnosti skupnih fenolov, ko primerjamo plodove z debelih in plodove s srednje
debelih poganjkov (med 6 in 7 %).
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6

SKLEPI

Z namenom oblikovati priporočila za izvajanje rezi za večji in bolj kakovosten pridelek
lahko na podlagi predstavljenih rezultatov vpliva premera rodnega lesa na debelino in
kakovost plodov pri vrstah A. deliciosa 'Hayward' in A. arguta 'Issai' povzamemo naslednje
sklepe:
1. Premer rodnega lesa različno vpliva na vrste A. deliciosa ter A. arguta. To nakazuje
razliko v rasti med tema dvema sadnima vrstama, kar bi bilo treba upoštevati pri
rezi posamezne sadne vrste.
2. Debelina poganjka pri obeh sortah bistveno ne vpliva na dinamiko rasti ploda.
3. Premer rodnega lesa ne vpliva na trdoto plodov A. deliciosa, ima pa velik vpliv na
trdoto pri A. arguta
4. Vsebnost suhe snovi ob obiranju je pri A. arguta večja kot pri A. deliciosa.
Skladiščenje bistveno ne vpliva na količino suhe snovi. Tudi debelina poganjka
bistveno ne vpliva na vsebnost suhe snovi.
5. A. deliciosa in A. arguta se razlikujeta tako v vsebnosti skupnih sladkorjih v plodu
kot tudi v vsebnosti posameznih sladkorjev. Vsebnost skupnih sladkorjev pri A.
deliciosa se med skladiščenjem poveča, razmerja med vsebnostmi posameznih
sladkorjev se ne spreminjajo.
6. Razlike v debelini poganjka pri A. deliciosa ne vplivajo na vsebnost posameznih
sladkorjev. Pri A. arguta razlike so, največja vsebnost skupnih sladkorjev je v
plodovih s tankih poganjkov.
7. A. deliciosa in A. arguta se razlikujeta v razmerju kislin v plodu. Na vsebnost
skupnih kislin v plodu debelina poganjka pri A. deliciosa in A. arguta ne vpliva.
Skupne kisline so se med skladiščenjem zmanjšale.
8. Plodovi A. arguta vsebujejo več skupnih fenolov kot plodovi A. deliciosa.
Povprečna vsebnost skupnih fenolov pri A. deliciosa se med skladiščenjem rahlo
povečuje. Vsebnost skupnih fenolov pri A. deliciosa in A. arguta je povezana z
debelino poganjka, na katerem plod raste.
V kolikor bi želeli z gotovostjo dokazati razlike med omenjenima vrstama, bi morala
raziskava potekati na večjem številu rastlin in večjem številu preučevanih plodov. Z večjim
številom poganjkov in plodov bi lahko z večjo gotovostjo potrdili domneve predvsem pri
masi plodov glede na debelino poganjka. Vsekakor pa nam je delo v istem nasadu ter na
isti gojitveni obliki močno zmanjšalo razlike zaradi zunanjih vplivov.
Če bi želeli še bolj natančno preučiti razlike med omenjenima vrstama, bi lahko merili
vsebnost posameznih fenolnih snovi, ne samo skupnih, in primerjali večje število
posameznih sladkorjev ter kislin v plodu. Prav tako bi omenjene parametre lahko merili že
med rastjo ter ugotovili, v kateri fazi rasti plodu se pojavijo ključne razlike glede na premer
dveletnega poganjka. Pri meritvah trdote bi lahko uporabili standarden premer konice bata
in tako dobili rezultate, ki bi bili bolj primerljivi z rezultati ostalih študij.
Zanimiva bi bila tudi primerjava kakovosti plodov pri različnem času redčenja. Ob tem bi
lahko preučevali, ali čas redčenja vpliva tudi na kakovost plodov glede na premer
poganjkov. Redčenje bi lahko izvajali že v času odstranjevanja sekundarnih cvetov.
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7

POVZETEK

Kakovost ter količina plodov je v komercialni pridelavi ključnega pomena. Premer rodnega
lesa je eden od dejavnikov, ki vpliva na debelino in kakovost plodov in s tem na večji
donos v pridelavi aktinidije.
V magistrskem delu smo raziskovali vpliv premera rodnega lesa na debelino in kakovost
plodov pri vrstah A. deliciosa 'Hayward' in A. arguta 'Issai' z namenom oblikovati
priporočila za izvajanje rezi za večji in bolj kakovosten pridelek. Ker se masa plodov in
njihova trdota med skladiščenjem spreminjata, smo pri A. deliciosa preučevali
spreminjanje kakovosti plodov ob obiranju in po enem mesecu skladiščenja plodov pri
5 °C. Kakovost plodov smo prav tako preverili glede na različen tip rodnega lesa.
Raziskavo smo pričeli februarja 2018, ko smo po končani zimski rezi izbrali 30
prikrajšanih poganjkov pri vsaki sadni vrsti, nadaljevali junija istega leta, ko smo na
nasadu aktinidije z redčenjem plodov omogočili enakomerno razporeditev plodov na
različno debelih poganjkih. Rast plodov smo mesečno merili v višino in širino. Obrane
plodove smo skladiščili ter pred in po enomesečnem skladiščenju proučevali spreminjanje
kakovosti plodov. Plodovom smo izmerili maso, s penetrometrom njihovo trdoto, s
pomočjo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti smo analizirali vsebnosti sladkorjev
in organskih kislin, vsebnost skupnih fenolov pa s spektrofotometrom.
V raziskavi smo pri A. deliciosa ugotovili, da imajo plodovi s tanjših poganjkov v
primerjavi s plodovi s srednje debelih in debelih poganjkov več sladkorjev ter manj kislin.
Če bi upoštevali le ta dva parametra, bi ocenili, da imajo boljšo notranjo kakovost ploda,
toda pri oceni moramo upoštevati tudi, da njihovo kakovost niža manjša vsebnost fenolov.
Vsekakor so zaradi večje vsebnosti sladkorjev bolj privlačni za potrošnike. Pri A. arguta pa
imajo plodovi s tanjših poganjkov v primerjavi s plodovi z debelejših poganjkov večjo
vsebnost tako sladkorjev kot tudi kislin, kar je malo presenetljivo in priča, da si sadni vrsti
le nista tako podobni. Tudi pri A. arguta imajo plodovi z debelejših poganjkov večjo
vsebnost fenolov, zato ne moremo določiti, kateri plodovi glede na debelino poganjka
imajo boljšo notranjo kakovost plodu.
A. deliciosa in A. arguta se razlikujeta tako v vsebnosti skupnih sladkorjev v plodu kot tudi
v vsebnosti posameznih sladkorjev. Plodovi A. arguta imajo 3-krat večjo vsebnost
sladkorja kot plodovi A. deliciosa. Vsebnosti glukoze in fruktoze pri A. deliciosa sta večji
(glukoze 49 %, fruktoze 43 %), vsebnost saharoze pa občutno manjša (8 %), pri A. arguta
pa je občutno večja vsebnost saharoze (63 %), vsebnosti glukoze in fruktoze pa manjši
(14 % oz. 23 %). A. deliciosa in A. arguta se razlikujeta tudi v razmerju kislin v plodu. Pri
A. deliciosa je citronske kisline 50 %, kinske 40 % in jabolčne kisline 10 %, pri A. arguta
pa je citronske kisline malo več (55 %), več je jabolčne kisline (18 %), kinske pa manj
(27 %).
Ker A. arguta zori neenakomerno, bi lahko s pomočjo rezi uravnavali čas obiranja glede na
posamezno debelino poganjka in obiranje izvedli v dveh ali treh različnih obdobjih. Tako
bi zagotovili enakomerno kakovost plodov na trgu in manj problemov pri skladiščenju ter
pakiranju prezrelih plodov. Vsekakor je smiselno bolj podrobno raziskati vpliv debeline
poganjka na trdoto in zorenje plodov A. arguta, saj bi tako močno zmanjšali količino
prezrelih in nezrelih plodov pri obiranju.
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Delovno hipotezo, da so pri manjšem premeru rodnega lesa plodovi manjši in lažji, lahko
potrdimo za A. arguta, medtem ko je za A. deliciosa ne moremo potrditi, saj sta bili
povprečna velikost in masa plodov najmanjši pri plodovih, ki so rasli na debelih poganjkih.
Enako dolgi tanjši in srednje debeli prikrajšani poganjki so dali težje plodove kot debeli
poganjki. Možen razlog za tak rezultat bi bila lahko tudi slabša ocena obremenitve s
plodovi glede na debelino poganjka.
Pri spremljanju rasti ploda ugotavljamo, da debelina poganjka pri obeh sortah bistveno ne
vpliva na dinamiko rasti ploda. V povprečju so plodovi A. arguta manjši od plodov
A. deliciosa, v naši raziskavi za 11- do 13-krat.
Ugotovili smo tudi, da premer rodnega lesa ne vpliva na trdoto plodov A. deliciosa, ima pa
velik vpliv na trdoto pri A. arguta, saj so plodovi z debelih poganjkov kar 3-krat čvrstejši
od plodov s tankih poganjkov.
Vsebnost suhe snovi ob obiranju je pri A. arguta večja kot pri A. deliciosa. Na količino
suhe snovi debelina poganjka bistveno ne vpliva, prav tako ne skladiščenje, kar smo
preučevali samo pri A. deliciosa.
Delovno hipotezo, da je vsebnost sladkorjev v plodu po skladiščenju večja kot ob obiranju
in da so trdota, vsebnost kislin in vsebnost fenolov v plodu po skladiščenju manjše kot ob
obiranju lahko deloma potrdimo. Vsebnost skupnih sladkorjev se med skladiščenjem
namreč poveča za 3,6-krat, medtem ko se vsebnost glukoze, fruktoze in saharoze bistveno
ne spremeni. Trdota se je zmanjšala za 37,9 N, vsebnost skupnih kislin pa za 4 %.
Spremenila se je vsebnost posameznih kislin, vsebnost citronske kisline se je med
skladiščenjem pri 5 °C zmanjšala za 12 %, jabolčne kisline povečala za 17 %, medtem ko
je vsebnost kinske kisline ostala enaka. V nasprotju z delovno hipotezo pa se je povprečna
vsebnost skupnih fenolov med skladiščenjem rahlo povečala.
Delovno hipotezo, da so plodovi pri manjšem premeru rodnega lesa slabše notranje
kakovostni, ne moremo enoznačno potrditi ali zavreči. Plodovi A. deliciosa, ki so rasli na
različno debelih poganjkih, imajo ob obiranju in po skladiščenju podobno vsebnost
skupnih sladkorjev, torej premer rodnega lesa pri tej vrsti ne vpliva na vsebnost skupnih
sladkorjev. Nasprotno velja za A. arguta, saj imajo plodovi s tankih poganjkov občutno
večjo vsebnost skupnih sladkorjev kot plodovi s srednje debelih in plodovi z debelih
poganjkov. To razliko pa bi lahko pripisali tudi zrelosti plodu, saj je bila ob obiranju trdota
plodov s poganjkov z manjšim premerom manjša. Debelina rodnega lesa ne vpliva na
vsebnost skupnih kislin v plodu niti pri A. deliciosa niti pri A. arguta. Tako pri A. deliciosa
kot tudi pri A. arguta pa je z debelino rodnega lesa povezana vsebnost skupnih fenolov, saj
imajo plodovi z debelejših poganjkov večjo vsebnost skupnih fenolov, kar še posebej velja
za A. arguta. Primerjalno plodovi A. arguta vsebujejo več skupnih fenolov kot plodovi
A. deliciosa.
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PRILOGA A
Število in razporeditev plodov na posameznem poganjku pri A. deliciosa pred redčenjem
dne 24. 6. 2018
razred poganjka

premer 2. letnega
poganjka

število 1. letnih
poganjkov

število plodov na poganjku od
konca proti bazi poganjka

tanek

7,45

3

3,1,2

tanek

6,4

1

4

tanek

7,21

2

4,2

tanek

6,38

1

2

tanek

6,66

1

3

tanek

7,75

2

3,3

tanek

7,87

1

2

tanek

7,98

2

4,4

tanek

zlomljen poganjek

tanek

7,81

2

2,2

srednje debel

9,95

2

5,4

srednje debel

9,62

4

3,3,4,2

srednje debel

9,05

1

3

srednje debel

9,59

3

4,4,4

srednje debel

8,25

2

3,1

srednje debel

8,19

2

5,2

srednje debel

8,67

1

2

srednje debel

8,35

3

5,4,5

srednje debel

8,59

2

3,4

srednje debel

8,15

4

4,5,3,4

debel
debel

11,82

3

3,4,3

12,33

3

3,4,3

debel

10,98

2

5,4

debel

10,19

4

4,3,3,2

debel

11,57

5

3,4,3,4,3

debel

10,91

6

3,4,3,3,3,2

debel

11,62

6

3,4,2,5,3,2

debel

10,01

3

3,4,4

debel

10,15

2

3,3

debel

10,01

2

5,5

* Z rdečo barvo so označeni izbrani plod oz. skupina plodov, na katerih smo izvajali meritve
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PRILOGA B
Število in primerna razporeditev plodov na posameznem poganjku pri A. deliciosa po
redčenju dne 24. 6. 2018

tanek

premer 2. letnega
poganjka
7,45

število 1. letnih
poganjkov
3

število plodov na poganjku od
konca proti bazi poganjka
1,1,1

tanek

6,4

1

1

tanek

7,21

2

1,1

tanek

6,38

0

1

tanek

6,66

1

1

tanek

7,75

2

1,1

tanek

7,87

1

1

tanek

7,98

2

1,1

tanek

zlomljen poganjek

tanek

7,81

2

1,1

srednje debel

9,95

2

2,2

srednje debel

9,62

4

2,2,2,2

srednje debel

9,05

1

2

srednje debel

9,59

3

2,2,2

srednje debel

8,25

2

3,1

srednje debel

8,19

2

2,2

srednje debel

8,67

1

2

srednje debel

8,35

3

2,2,2

srednje debel

8,59

2

2,2

srednje debel

8,15

4

2,2,2,2

debel

11,82

3

3,3,3

debel

12,33

3

3,3,3

debel

10,98

2

3,3

debel

10,19

4

4,3,3,2

debel

11,57

5

3,3,3,3,3

debel

10,91

6

3,4,3,3,3,2

debel

11,62

6

3,4,2,4,3,2

debel

10,01

3

3,3,3

debel

10,15

2

3,3

debel

10,01

2

3,3

razred poganjka

* Z rdečo barvo so označeni izbrani plod oz. skupina plodov, na katerih smo izvajali meritve
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PRILOGA C
Število in razporeditev plodov na posameznem poganjku pri A. arguta pred redčenjem dne
24. 6. 2018
razred poganjka

premer 2. letnega
poganjka

število 1. letnih
poganjkov

število plodov na poganjku od
konca proti bazi poganjka

tanek

4,09

1

3

tanek

4,34

3

3,0,0

tanek

4,45

4

8,3,1,6

tanek

3,95

1

4

tanek

4,19

3

6,0,5

tanek

3,43

3

1,1,1

tanek

4,44

1

7

tanek

3,86

3

8,1,3

tanek

3,63

3

5,2,8

tanek

4,06

5

0 , 0 , 0 , 3 , 11

srednje debel

5,7

4

0,0,1,8

srednje debel

4,64

2

14 , 11

srednje debel

5,68

4

6,4,0,5

srednje debel

5,57

5

1,4,2,1,2

srednje debel

5,35

3

14 , 14 , 9

srednje debel

5,87

5

1,6,2,1,0

srednje debel

5,32

2

8 , 11

srednje debel

5,5

7

8,4,5,0,2,1,0

srednje debel

4,97

4

9 , 2 , 10 , 3

srednje debel

5,61

6

0,3,5,6,4,0

debel

6,58

7

0 , 5 , 14 , 2 , 0 , 0 , 0

debel

6,78

4

1,3,6,2

debel

6,77

4

20 , 1 , 13 , 3

debel

6,52

2

8 , 11

debel

6,83

6

9 , 1 , 17 , 12 , 11 , 0

debel

8,72

6

5 , 13 , 5 , 12 , 7 , 0

debel

8,98

5

0 , 3 , 8 , 12 , 5

debel

7,73

6

7,8,1,4,4,8

debel

6,54

5

0 , 0 , 9 , 10 , 5

debel

8,88

7

8,6,2,3,7,2,0

* Z rdečo barvo so označeni izbrani plod oz. skupina plodov, na katerih smo izvajali meritve
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PRILOGA D
Število in primerna razporeditev plodov na posameznem poganjku pri A. arguta po
redčenju dne 24. 6. 2018
razred poganjka

premer 2. letnega
poganjka

število 1. letnih
poganjkov

tanek

4,09

1

število plodov na poganjku od
konca proti bazi poganjka
1

tanek

4,34

3

3,0,0

tanek

4,45

4

1,1,1,1

tanek

3,95

1

1

tanek

4,19

3

1,0,2

tanek

3,43

3

1,1,1

tanek
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1

tanek

3,86

3

1,1,1

tanek
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3

1,1,1

tanek
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0,0,0,2,3
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4

0,0,1,7

srednje debel

4,64

2

2,2

srednje debel

5,68

4

3,3,0,2

srednje debel

5,57

5

1,4,2,1,2

srednje debel

5,35

3

2,2,2

srednje debel

5,87

5

1,6,2,1,0

srednje debel

5,32

2

2,2

srednje debel

5,5

7

4,4,4,0,1,1,0

srednje debel

4,97

4

2,2,2,2

srednje debel

5,61

6

0,3,3,3,3,0

debel

6,58

7

0 , 5 , 14 , 2 , 0 , 0 , 0

debel

6,78

4

1,3,6,2

debel

6,77

4

4,1,4,3

debel

6,52

2

3,3

debel

6,83

6

4,1,4,4,5,0

debel

8,72

6

3,4,4,4,3,0

debel

8,98

5

0,3,4,4,4

debel

7,73

6

4,4,1,3,3,3

debel

6,54

5

0,0,5,5,5

debel

8,88

7

5,5,2,3,4,2,0

* Z rdečo barvo so označeni izbrani plod oz. skupina plodov, na katerih smo izvajali meritve

Medič A. Vpliv tipa rodnega lesa na kakovost aktinidije (Actinidia spp.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

PRILOGA E
Primerjava rasti plodov A. arguta in A. deliciosa v širino in višino v obdobju od 24. 6.
2018 do 22. 9. 2018

Medič A. Vpliv tipa rodnega lesa na kakovost aktinidije (Actinidia spp.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

PRILOGA F
Primerjava skupnih in posameznih sladkorjev v plodu A. deliciosa ob obiranju in po
enomesečnem skladiščenju in A. arguta ob obiranju

*Levo tanek, na sredini srednje debel in desno debel poganjek

*Levo tanek, na sredini srednje debel in desno debel poganjek

Medič A. Vpliv tipa rodnega lesa na kakovost aktinidije (Actinidia spp.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

*Levo tanek, na sredini srednje debel in desno debel poganjek

*Levo tanek, na sredini srednje debel in desno debel poganjek

Medič A. Vpliv tipa rodnega lesa na kakovost aktinidije (Actinidia spp.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

PRILOGA G
Primerjava skupnih in posameznih kislin v plodu A. deliciosa ob obiranju in po
enomesečnem skladiščenju in A. arguta ob obiranju

*Levo tanek, na sredini srednje debel in desno debel poganjek

*Levo tanek, na sredini srednje debel in desno debel poganjek

Medič A. Vpliv tipa rodnega lesa na kakovost aktinidije (Actinidia spp.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

*Levo tanek, na sredini srednje debel in desno debel poganjek

*Levo tanek, na sredini srednje debel in desno debel poganjek

Medič A. Vpliv tipa rodnega lesa na kakovost aktinidije (Actinidia spp.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

PRILOGA H
Primerjava skupnih fenolov v plodu A. deliciosa ob obiranju in po enomesečnem
skladiščenju in A. arguta ob obiranju

*Levo tanek, na sredini srednje debel in desno debel poganjek

