UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA AGRONOMIJO

Tajda JERAJ

VPLIV ČASA OBIRANJA NA KAKOVOST PLODOV
RAZLIČNIH SORT ČEŠENJ (Prunus avium L.)
MAGISTRSKO DELO
Magistrski študij - 2. stopnja

Ljubljana, 2019

UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA AGRONOMIJO

Tajda JERAJ

VPLIV ČASA OBIRANJA NA KAKOVOST PLODOV RAZLIČNIH
SORT ČEŠENJ (Prunus avium L.)
MAGISTRSKO DELO
Magistrski študij - 2. stopnja

THE INFLUENCE OF HARVESTING DAY ON FRUIT QUALITY OF
DIFFERENT SWEET CHERRY (Prunus avium L.) CULTIVARS
M. SC. THESIS
Master Study Programmes

Ljubljana, 2019

Jeraj T. Vpliv časa obiranja na kakovost plodov različnih sort češenj (Prunus avium L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

II

Magistrsko delo je zaključek Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Hortikultura.
Delo je bilo opravljeno na Katedri za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo.
Študijska komisija Oddelka za agronomijo je za mentorja magistrskega dela imenovala doc.
dr. Valentino USENIK.

Komisija za oceno in zagovor:
Predsednik: prof. dr. Gregor OSTERC
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
Članica:

prof. dr. Valentina USENIK
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

Članica:

prof. dr. Metka HUDINA
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

Datum zagovora:

Jeraj T. Vpliv časa obiranja na kakovost plodov različnih sort češenj (Prunus avium L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

III

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA
ŠD

Du2

DK

UDK 634.232:631.526.32:631.55(043.2)

KG

češnja, Prunus avium, sorta, plod, kakovost, čas obiranja

AV

JERAJ, Tajda

SA

USENIK, Valentina (mentorica)

KZ

SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101

ZA

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Magistrski
študijski program druge stopnje Hortikultura

LI

2019

IN

VPLIV ČASA OBIRANJA NA KAKOVOST PLODOV RAZLIČNIH SORT
ČEŠENJ (Prunus avium L.)

TD

Magistrsko delo (Magistrski študij - 2. stopnja)

OP

IX, 41, [1] str., 2 pregl., 21 sl., 33 vir.

IJ

sl

JI

sl/en

AI

V letu 2016 smo proučevali vpliv termina obiranja na kakovost plodov pri treh sortah
('Burlat', 'Kordia', 'Regina') češnje (Prunus avium L.). Z meritvami plodov smo
pričeli, ko se je kožica plodov določene sorte obarvala svetlo rdeče. Meritve smo
opravili v zaporednih terminih vsake 3 ali 4 dni. Pri sorti 'Burlat' smo opravili 4
termine, pri sorti 'Kordia' 3 termine in pri 'Regina' le 2 termina meritev zaradi napada
plodove vinske mušice (Drosophila suzukii). V sadovnjaku smo izbrali tri drevesa
posamezne sorte, s katerih smo ob vsakem terminu obrali naključno po 20 plodov.
Obranim plodovom smo v laboratoriju izmerili dimenzije (višina, širina in debelina)
in maso ploda, barvo kožice in barvo mesa, trdoto ploda, vsebnost topne suhe snovi
in titracijskih kislin. Ugotovili smo, da se je dimenzija plodov med zorenjem
značilno povečala. Prav tako se je značilno povečala masa ploda. Kožica ploda se je
z zorenjem obarvala temno rdeče. Značilno bolj mehki so postali plodovi sort 'Burlat'
in 'Kordia'. Do razlik med termini je pri obarvanosti mesa prišlo le pri sortah 'Burlat'
in 'Kordia'. S kasnejšim terminom obiranja se je pri vseh sortah značilno povečala
vsebnost topne suhe snovi, vsebnost titracijskih kislin pa se je značilno zmanjšala le
pri sorti 'Burlat'.

Jeraj T. Vpliv časa obiranja na kakovost plodov različnih sort češenj (Prunus avium L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

IV

KEY WORDS DOCUMENTATION
ND

Du2

DC

UDC 634.232:631.526.32:631.55(043.2)

CX

sweet cherry, Prunus avium, cultivars, fruit, quality, harvest time

AU

JERAJ, Tajda

AA

USENIK, Valentina (supervisor)

PP

SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101

PB

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy, Master
Study Programme in Horticulture

PY

2019

TI

THE INFLUENCE OF HARVESTING DAY ON FRUIT QUALITY OF
DIFFERENT SWEET CHERRY (Prunus avium L.) CULTIVARS

DT

M. Sc. Thesis (Master Study Programmes)

NO

IX, 41, [1] p., 2 tab., 21 fig., 33 ref.

LA

sl

AL

sl/en

AB

The influence of harvesting date on fruit quality of three cultivars ('Burlat', 'Kordia',
and ‘Regina’) of sweet cherry (Prunus avium L.) was investigated in 2016. Sampling
of particular cultivar started when fruit colour turned to light red and repeated every
three to four days. Four measurement terms were performed for 'Burlat’, 3 terms for
'Kordia' and only 2 terms for 'Regina' due to attack of Drosophila suzukii. At each
sampling date 20 fruit were randomly picked from previously selected 3 trees per
cultivar. The following variables were measured in laboratory: fruit dimensions
(height, width, thickness), fruit weight, skin colour, flesh colour, firmness, soluble
solids content, and content of titratable acids. Our results show that fruit dimensions
significantly increased with ripening in all cultivars. The fruit weight also
significantly increased. During the ripening process, the skin colour turned into dark
red. Fruit of 'Burlat' and 'Kordia' cultivars became significantly softer. The
differences in colour of flesh were noticed in 'Burlat' and 'Kordia'. The soluble solids
content was increased in all culitvars but totratable acid content significantly
decreased only in 'Burlat'.

Jeraj T. Vpliv časa obiranja na kakovost plodov različnih sort češenj (Prunus avium L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

V

KAZALO VSEBINE
Str.
KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA
KEY WORDS DOCUMENTATION
KAZALO VSEBINE
KAZALO PREGLEDNIC
KAZALO SLIK

III
IV
V
VII
VIII

1
1.1
1.2
1.3

UVOD
VZROK RAZISKAVE
NAMEN RAZISKAVE
DELOVNA HIPOTEZA

1
1
1
1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.5
2.5.1
2.5.1.1
2.5.1.2
2.5.1.3
2.5.1.4
2.6
2.7
2.8

PREGLED OBJAV
IZVOR IN BOTANIČNA KLASIFIKACIJA
PRIDELAVA V SVETU
PRIDELAVA V SLOVENIJI
MORFOLOŠKE IN FIZIOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Razvoj plodu
KAKOVOST PLODU ČEŠNJE
Kakovostni parametri
Velikost plodu
Barva kožice
Trdota ploda
Vsebnost topne suhe snovi
DOLOČANJE ČASA OBIRANJA
ZORENJE PLODOV
PLODOVA VINSKA MUŠICA (Drosophila suzukii)

2
2
2
3
4
4
6
6
6
7
7
8
8
10
11

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.4
3.1.4.1
3.3

MATERIAL IN METODE
MATERIAL
Nasad
Klimatske razmere
Opisi sort
'Burlat'
'Kordia'
'Regina'
Opis podlage
'Gisela 5'
METODE DELA

12
12
12
12
14
14
15
15
16
16
17

Jeraj T. Vpliv časa obiranja na kakovost plodov različnih sort češenj (Prunus avium L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

VI

3.3.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9

Izbor dreves
Vzorčenje plodov
Meritev dimenzije plodov
Meritve mase ploda
Meritev trdote ploda
Meritev topne suhe snovi
Meritve titracijskih kislin
Statistična obdelava podatkov

17
17
18
18
19
19
19
21

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

REZULTATI
DIMENZIJE PLODA
MASA PLODA
BARVA KOŽICE
TRDOTA PLODA
BARVA MESA
TOPNA SUHA SNOV
TITRACIJSKE KISLINE

22
22
24
25
26
27
28
29

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.2

RAZPRAVA IN SKLEPI
RAZPRAVA
Dimenzije ploda
Masa ploda
Barva kožice
Trdota ploda
Barva mesa
Topna suha snov
Titracijske kisline
SKLEPI

31
31
31
32
32
33
34
34
35
36

6

POVZETEK

37

7

VIRI

39

Jeraj T. Vpliv časa obiranja na kakovost plodov različnih sort češenj (Prunus avium L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

VII

KAZALO PREGLEDNIC
Str.
Preglednica 1: Pridelava češenj v Sloveniji v obdobju od leta 1991 do leta 2018 (SURS,
2019)
3
Preglednica 2: Povprečna temperatura zraka (°C) in povprečna količina padavin (mm) za
Hidrometeorološko postajo Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana za obdobje
1981-2010 in za leto 2016 (Klimatski podatki …, 2019)
13

Jeraj T. Vpliv časa obiranja na kakovost plodov različnih sort češenj (Prunus avium L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

VIII

KAZALO SLIK
Slika 1: Razvoj plodu češnje po dvojni sigmoidni krivulji (Štampar in sod., 2009 )

Str.
5

Slika 2: Prerez zrelega plodu češnje

5

Slika 3: Različno obarvanje kožice plodov sort 'Kordia' iz istega drevesa pri istem terminu
(t6) obiranja
9
Slika 4: Plod češnje, napaden s plodovo vinsko mušico (Drosophila suzukii)

11

Slika 5: Povprečna dnevna temperatura zraka (˚C) in skupna dnevna količina padavin (mm)
od cvetenja do konca obiranja plodov leta 2016 (Arhiv meritev …, 2019)
13
Slika 6: Plodovi sorte 'Burlat'

14

Slika 7: Plodovi sorte 'Kordia'

15

Slika 8: Plodovi sorte 'Regina'

16

Slika 9: Merjenje širine plodu

18

Slika 10: Načini merjenja višine, širine in debeline plodov češnje (Smole, 2000)

18

Slika 11: Meritev barve kožice s kolorimetrom

19

Slika 12: Meritev titracijskih kislin

20

Slika 13: Povprečna višina ploda (mm) za sorte 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina' glede na
različne termine vzorčenja; Smlednik, 2016

22

Slika 14: Povprečna širina ploda (mm) za sorte 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina' glede na različne
termine vzorčenja; Smlednik, 2016
23
Slika 15: Povprečna debelina ploda (mm) za sorte 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina' glede na
različne termine vzorčenja; Smlednik, 2016
24
Slika 16: Povprečna masa ploda (g) za sorte 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina' glede na različne
termine vzorčenja; Smlednik, 2016
25
Slika 17: Povprečna vrednost parametra barve kožice h˚ za sorte 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina'
glede na različne termine vzorčenja; Smlednik, 2016
26
Slika 18: Povprečna trdota ploda (N) za sorte 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina' glede na različne
termine vzorčenja; Smlednik, 2016
27

Jeraj T. Vpliv časa obiranja na kakovost plodov različnih sort češenj (Prunus avium L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

IX

Slika 19: Povprečna vrednost parametra barva mesa h˚ za sorte 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina'
glede na različne termine vzorčenja; Smlednik, 2016
28
Slika 20: Povprečne vsebnost topne suhe snovi (°Brix) za sorte 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina'
glede na različne termine vzorčenja; Smlednik, 2016
29
Slika 21: Povprečna vsebnost titracijskih kislin (g/l) za sorte 'Burlat' (B), 'Kordia' (K) in
'Regina' (R) glede na različne termine vzorčenja; Smlednik, 2016
30

Jeraj T. Vpliv časa obiranja na kakovost plodov različnih sort češenj (Prunus avium L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

1

1 UVOD
1.1 VZROK RAZISKAVE
Češnja je sadna vrsta, za katero je še ne dolgo nazaj veljalo, da je njeno glavno
pridelovalno območje v Sloveniji Primorska. Dandanes pa lahko pridelovalce češenj
najdemo po vsej Sloveniji. Tako smo se za izziv pridelave češenj odločili tudi na naši
sadjarski kmetiji. Naš cilj je, kupcu ponuditi sveže, kakovostno, lokalno pridelano sadje na
domačem dvorišču. Vsak trg ima svoje kriterije, kaj pomeni kakovostna češnja. Dejstvo je,
da potrošnika najbolj privlači videz češnje, druga dva kriterija pa sta nedvomno okus in
tekstura. Kot pridelovalec moraš kupcu ponuditi češnjo v optimalni tehnološki zrelosti,
kajti le s tem lahko zadovoljiš njegove želje ter kupce ohranjaš skozi celotno pridelovalo
sezono oziroma skozi leta. Češnja je eden izmed prvih sadežev v sezoni, kar ima lahko
velikokrat slab vpliv na kakovost plodov. Pridelovalci želijo čim hitreje stopiti na trg, zato
pogosto ponudijo nezrele plodove.
1.2 NAMEN RAZISKAVE
Namen raziskave je določiti optimalno zrelost plodov češnje pri različnih sortah. Merilo za
kakovostno in zrelo češnjo so različni kakovostni parametri. V poskusu bomo s pomočjo le
teh skušali ugotoviti, kdaj je pri izbrani sorti češnje optimalni čas obiranja.
1.3 DELOVNA HIPOTEZA
V magistrskem delu želimo preveriti naslednje hipoteze:
 Različne sorte imajo različno obarvanost kožice pri različni stopnji zrelosti.
 Različne sorte imajo različno vsebnost topne suhe snovi in titracijskih kislin pri
različnih terminih obiranja.
 Masa plodov se z zrelostjo povečuje.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 IZVOR IN BOTANIČNA KLASIFIKACIJA
Primarno rodovno središče češnje je Mala Azija. Izvirala naj bi iz območij severnega Irana
in južnega Kavkaza, Črnega morja in Kaspijskega morja. Sčasoma se je češnja razširila po
celotni Evropi. Češnja je bila pomembna sadna vrsta v Sloveniji že v preteklosti, kar
dokazujejo številna poimenovanja krajev (Češnjevek, Češnjica,…) (Štampar in sod., 2014).
Pri botanični klasifikaciji češnjo uvrščamo v družino rožnic (Rosaceae), poddružino
Prunoidae in rod Prunus. Iz rodu Prunus izhajajo tri gospodarsko pomembne vrste, in sicer
češnja (Prunus avium L.), stepska višnja (Prunus fruticosa L.), ki služi predvsem za
podlage ter višnja (Prunus cerasus L.), ki je križanec med stepsko višnjo in češnjo
(Chockchaisawasdee in sod., 2016).
2.2 PRIDELAVA V SVETU
Češnje so vse bolj pomembna hortikulturna rastlina, predvsem na območjih, kjer
predstavljajo prvi sadež v sezoni. Prideluje se jo na severni in na južni polobli, zato je
ponudba češenj od aprila do januarja naslednjega leta. Količina izvoza se je povečala iz
145 tisoč leta 2000 na 376 tisoč leta 2011 (Chockchaisawasdee in sod., 2016).
Od leta 1980 do 2013 se je pridelava češnje drastično povečala v ZDA, Čilu in Turčiji. Te
države so tudi najpomembnejše izvoznice češenj. 20 odstotkov svetovne pridelave češnje
predstavljajo ZDA, kjer na 36.500 ha letno pridelajo 300.000 ton (Bujdosó in Hrotkó,
2017). V letu 2020 pričakujejo, da se bo pridelava povečala za 50 odstotkov, glede na
povpraševanje na trgu (Zheng in sod., 2016). Najpomembnejša pridelovalna območja za
češnjo v ZDA so Washington, Kalifornija, Oregon in Michigen. V Turčiji letno pridelajo
500.000 ton češenj (Bujdosó in Hrotkó, 2017).
V Evropi je Italija največja pridelovalka češenj. Na 30.000 ha letno pridelajo okoli 115.000
ton češenj. V Španiji na okoli 30.000 ha pridelajo okoli 90.000 ton češenj (Bujdosó in
Hrotkó, 2017). Zanimivo je, da v Španiji pod tržno oznako 'Picota' tržijo štiri tradicionalne
sorte, ki jih obirajo brez peclja. Njihov delež v celotni pridelavi češnje predstavlja okoli 40
%. Pridelava v Franciji, Nemčiji in Bolgariji se je v zadnjih letih nekoliko zmanjšala,
vendar je ostala stabilna (Romano in sod., 2006).
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2.3 PRIDELAVA V SLOVENIJI
Češnja je sadna vrsta, ki uspeva skoraj na vseh območjih Slovenije (Kodrič, 2008). Med
sadnimi vrstami glede na pridelovalno površino v zadnjih štirih letih češnjo uvrščamo na
šesto mesto. Po površini je pridelava češnje trenutno primerljiva s hruško. Pridelava češnje
se je v zadnjih letih zelo povečala, pridelava hruške pa zmanjšala (SURS, 2019).
V preteklosti sta za glavni pridelovalni območji veljali Nova Gorica in Koper, drugod po
Sloveniji pa so češnjo gojili le za lastne potrebe. Dolga tradicija pridelave češnje na
Goriškem izhaja predvsem iz dejstva, da je na tem območju primerna mikroklima. Zaradi
kakovostnih plodov, ki so bili velikokrat v presežku, so jih že pred prvo svetovno vojno
pogosto ponudili na trg. Kmetom so češnje predstavljale prvi zaslužek v sezoni (Smole,
2000).
Znano je, da so bile ob koncu 19. stoletja na območju Vipavske doline ustanovljene
kmetijske šole, ki so pripomogle predvsem k izboljšanju kakovosti pridelave. V tem času
so začeli s precepljanjem divjih češenj z žlahtnimi sortami. Kljub dolgi tradiciji pa se je
pridelava tudi na tem območju sredi 20. stoletja zmanjšala. Do tega je prišlo predvsem
zaradi prevelikih dreves (Smole, 2000). Po letu 1985 se je zanimanje za sajenje češenj
ponovno povečalo. Saditi so se začela drevesa na šibkejših podlagah (Smole, 2008). Po
letu 1990 je prišlo do večje obnove nasadov (Kodrič, 2008). Tako so bile ob koncu 20.
stoletja površine intenzivnih nasadov med 60 in 90 ha. Ob prehodu v 21. stoletje pa so se
povečale za polovico. V zadnjih letih pa so se površine v primerjavi s prejšnjim stoletjem
povečale tudi za enkrat (SURS, 2019).
Preglednica 1: Pridelava češenj v Sloveniji v obdobju od leta 1991 do leta 2018 (SURS, 2019)
LETO

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

28

33

40

65

61

63

93

Pridelek (t)

135

225

196

351

400

379

454

Pridelek na ha (t/ha)

4,8

6,8

4,9

5,4

6,6

6,0

4,9

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

93

93

92

92

107

107

107

Pridelek (t)

35

761

395

656

824

228

926

Pridelek na ha (t/ha)

0,4

8,2

4,3

7,1

7,7

2,1

8,7

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Površina (ha)

107

107

92

92

110

114

124

Pridelek (t)

716

869

491

272

857

643

1098

Pridelek na ha (t/ha)

6,7

8,1

5,3

3,0

7,8

5,6

8,9

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Površina (ha)

136

148

158

166

176

186

195

Pridelek (t)

960

886

980

1444

947

1195

1212

Pridelek na ha (t/ha)

7,0

6,0

6,2

8,7

5,4

6,4

6,2

Površina (ha)

LETO
Površina (ha)

LETO

LETO
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Površina intenzivnih nasadov je bila leta 2018 195 ha. Podatki kažejo, da je bilo leta 2018
v intenzivnih nasadih pridelanih 1.212 ton češenj. V povprečju je bil pridelek na drevo
31,8 kg (Plešivčnik, 2018).
2.4 MORFOLOŠKE IN FIZIOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Češnja je listopadno drevo, ki je v sadovnjakih sestavljeno iz sorte in podlage (Smole,
2000). Sorta je rastlina, ki ima želene lastnosti za pridelavo. Lahko nastane z naravnim ali
načrtnim križanjem, ki mu sledi selekcija oz. odbira rastlin s primernimi lastnostmi (Šiško,
1983). Želene lastnosti novih sort so: dobra rodnost, odpornost proti boleznim in
škodljivcem, odpornost proti pokanju in mrazu ter primerne lastnosti ploda (pomološke
lastnosti). Že v preteklosti so nastale številne sorte, nove sorte pa nastajajo ves čas (Smole,
2000).
Podlaga je rastlina, na katero je cepljena sorta. Izbira podlage je odvisna od želene bujnosti
drevesa ter rastnih razmer. Šibkejša kot je podlaga, manjše bo drevo, manjša bo sadilna
razdalja in potrebno bo večje število sadik na hektar (Smole, 2000).
V pridelavi češenj določene države je običajno le nekaj sort, poznanih sort pa je veliko več.
Izbira sorte je odvisna predvsem od tega, na kateri zemljepisni širini se češnjo goji. Za
nižje zemljepisne širine so značilne predvsem zgodnje sorte, medtem ko so v severnejših
predelih v višjih zemljepisnih širinah razširjene predvsem pozne sorte. V bodoče si
žlahtnitelji želijo predvsem sorte, ki bodo bolj tolerantne na transport, hkrati pa bodo imele
izboljšane tudi katere druge pomološke lastnosti (Chockchaisawasdee in sod., 2016).
2.4.1 Razvoj plodu
Razvoj plodu od cvetenja do zorenja je pri češnji zelo kratek. Alkio in sod. (2014)
navajajo, da so v razvoj plodu vključeni številni geni, ki sodelujejo tudi v drugih procesih,
kot so transport sladkorjev, presnova maščob in preureditev celične stene.
Razvoj plodu poteka od oploditve do zrelosti. Iz plodnice se razvije plod, pecelj ploda pa iz
cvetnega peclja (Smole, 2000). Za češnjo je značilen razvoj plodu po dvojni sigmoidni
krivulji (Herrero in sod., 2017). V prvi fazi razvoja plodu se pričnejo celice plodnice hitro
deliti, plodič prične rasti (slika 1). Ob tem se ostali cvetni deli posušijo in odpadejo. V
drugi fazi se pričnejo diferencirati plodnične stene. Notranji del otrdi in postane koščica
(endokarp), srednji del se razvije v meso ploda (mezokarp), zunanji del pa v kožico ploda
(eksokarp) (slika 2). Znotraj koščice se iz zigote razvije embrio ter nato seme (Alkio in
sod., 2014). Plodiči, v katerih se ne razvije seme, v tej fazi odpadejo. Ugotovljeno je bilo,
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da v tej fazi masa plodu ostaja nespremenjena. Trajanje druge razvojne faze je pri zgodnjih
sortah zelo kratko, pri poznih pa daljše (Smole, 2000). V tretji fazi se celice plodu
povečujejo in polnijo medcelične prostore, zato se velikost plodu močno poveča.

Slika 1: Razvoj plodu češnje po dvojni sigmoidni krivulji (Štampar in sod., 2009 )

Razvoj plodu je odvisen tudi od zgodnosti sorte. Plodovi zgodnjih sort češenj za razvoj
potrebujejo bistveno manj časa kot plodovi poznih sort. Pri zelo zgodnjih sortah razvoj
traja od 32 do 37 dni, srednje poznih od 40 do 49 dni, pri poznih pa od 44 do 53 dni
(Smole, 2000).

Slika 2: Prerez zrelega plodu češnje
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2.5 KAKOVOST PLODU ČEŠNJE
Kakovost ima za različne interesne skupine različne pomene. Zato je za pridelovalca
najpomembnejši dejavnik kakovosti sprejemljivost češnje s strani potrošnika. Potrebne pa
bi bile dodatne raziskave, kako kakovost češnje definirati in kako jo izboljšati (Cittadini,
2007).
Povpraševanje po svežih plodovih češenj se povečuje. Najpomembnejše lastnosti, ki
potrošnika spodbudijo k nakupu češenj, so barva kožice, velikost plodov, zeleni peclji ter
odsotnost napak in poškodb plodov (Chockchaisawasdee in sod., 2016). Američani in
Norvežani se za nakup češenj odločajo po naslednjem vrstnem redu: kožica mora biti
obarvana temno rdeče, nato mora imeti plod čim večjo maso, plod pa mora biti sladek
(Romano in sod., 2006). Zanimivo je, da se kakovostni parametri, ki so pomembni za
odločitev za nakup, bistveno razlikujejo od kontinenta do kontinenta (Dever in sod., 1996).
Pridelovalci morajo biti pri izboru sort pozorni na to, da so temno rdeče češnje pri
potrošnikih bolje sprejete kot svetlo rdeče češnje (Romano in sod., 2006). Bolj obarvani
plodovi imajo večji odstotek vsebnosti sladkorjev, organskih kislin ter sekundarnih
metabolitev, kar je pomembno pri vnosu hranljivih snovi (Usenik in sod., 2014). Tudi iz
tega vidika so češnje eden izmed najbolj cenjenih plodov med potrošniki. Češnje imajo
relativno nizko kalorično vsebnost, majhen glikemični odziv, veliko antioksidativno
aktivnost ter vsebujejo pomembne fitokemikalije, kamor uvrščamo antocianine, kvercetin,
vitamin C, karotenoide in melatonin (Usenik in sod., 2014).

2.5.1 Kakovostni parametri
2.5.1.1 Velikost plodu
Velikost plodu določajo masa, višina, širina in debelina. Idealen plod češnje naj bi imel
maso plodu med 11 in 12 g (Kappel in sod., 1996). Masa ploda je sortna lastnost, ki se
lahko spreminja glede na obloženost drevesa in rastne razmere. Masa ploda se ob zorenju
povečuje (Cittadini, 2007). Blažková in sod. (2002) navajajo, da se je masa ploda sorte
'Karešova' v prvem tednu opravljanja meritev povečala bisveno več kot v naslednjem tednu
zorenja. Večanje mase je bilo povezana s količino padavin. Masa se je povečala za 0,1 g na
dan. Trenutni selekcijski postopki sistematično izločijo rastline s plodovi, ki ne dosegajo
mase 8 g.
Potrošniki se hitreje odločijo za nakup, če so jim ponujeni veliki plodovi (Cittadini, 2007).
Kadar govorimo o velikosti plodov, mislimo na njihove dimenzije, ki jih lahko merimo. Ko
gre za višino, meritev opravimo od osnove do vrha plodu, debelino izmerimo prek šiva ter
širino med šivom in hrbtno stranjo plodu. Kadar sta višina in debelina plodu enaki
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govorimo o okroglih plodovih, ko je višina večja od debeline govorimo o ovalnih plodovih
in o ploščatih, kadar je višina manjša od debeline (Smole, 2000).
Za češnjeve plodove je značilno, da se lahko njihova velikost v zadnjih dveh tednih razvoja
poveča do tri krat (Cittadini, 2007).
2.5.1.2 Barva kožice
Barva kožice plodu je glavni kazalec zrelosti češnje, obenem pa prispeva h kakovosti
plodu. Barvo plodu in njegovo kakovost pri češnji določata sorta in stopnja zrelosti.
Temnejša kot je barva kožice, večji je odstotek potrošnikov, ki bi se odločili za nakup
češenj. Pretemne češnje so lahko že prezrele ali pa ne sveže (Kappel in sod., 1996). Hkrati
je barva kožice pokazatelj stopnje zrelosti, saj se največje vidne spremembe v zadnjih
fazah zorenja dogajajo ravno pri tem parametru. Med dozorevanjem plodu se barva kožice
iz zelene spremeni v rdečo ali črno. To povzroči kopičenje antocianov in razgradnjo
klorofila (Cittadini, 2007). Antociani so skupina flavonoidov, ki so pri češnji odgovorni za
rdeče obarvanje plodov. Plodovi češenj vsebujejo naslednje antociane: cianidin 3-glikozid,
cianidin 3-rutinozid, pelargonidin 3-rutinozid in peonidin 3-rutinozid (Chockchaisawasdee
in sod., 2016).
Antocianidin cianidin naj bi imel potencial zaviranja rasti tumorjev, upočasnitve razvoja
bolezni srca in ožilja ter upočasnitev procesov staranja (Serra in sod., 2010).
2.5.1.3 Trdota ploda
Hampson in sod. (2013) navajajo, da je trdota ploda pogosto povezana s svežino češenj ter,
da so razlike v trdoti ploda med posameznimi sortami zelo velike. V raziskavi, opravljeni
na Češkem, kjer so opazovali sorto 'Karešova', so ugotovili, da se je trdota ploda skozi
dozorevanje, ki je trajalo od 14 – 21 dni, v povprečju zmanjšala iz 2,5 N na 1,5 N.
Ugotovljeno je bilo, da se z zmanjšanjem trdote ploda zmanjša tudi transportna sposobnost
in rok uporabe posamezne sorte (Blažková in sod., 2002).
Zato se v nekaterih češnjevih nasadih po svetu za povečanje trdote poslužujejo uporabe
giberelinske kisline (GA – giberellic acid). Tako pri nekaterih sortah, kjer je to možno,
trdoto plodov povečajo z GA tretiranjem. Vendar pa plodovi češenj trdoto ohranijo tudi
tedaj, če jih po obiranju hitro ohladimo na temperaturo 5 °C ali nekoliko nižje. S tem se
zmanjša dihanje ploda (Hampson in sod., 2013).
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2.5.1.4 Vsebnost topne suhe snovi
Kadar govorimo o vsebnosti topne suhe snovi, govorimo predvsem o vsebnosti sladkorjev
v plodu. V eni od raziskav so ugotovili, da se sladkorji približujejo maksimalni vrednosti
takrat, ko je čas spreminjanja barve najhitrejši oziroma barva postaja vse bolj temna.
Ugotovljeno je bilo tudi, da se vsebnost topne suhe snovi v zadnjih dneh zorenja znatno
poveča (Cittadini, 2007).
Vsebnost topne suhe snovi je v nekaterih primerih lahko tudi 25 g/100 g češenj. V
češnjevih plodovih običajno najdemo glukozo, fruktozo, saharozo, maltozo in sorbitol.
Vendar od naštetih sladkorjev glavni delež, kar 90%, predstavljata glukoza in fruktoza.
Razlike v vsebnosti topne suhe snovi so odvisne od sorte, klimatskih dejavnikov, okoljskih
razmer in faze razvoja. Med rastjo in razvojem plodu se stopnja topne suhe snovi povečuje.
Vsebnost topne suhe snovi močno vpliva na sprejemljivost češnje s strani potrošnika, ima
pa tudi pomembno vlogo pri predelavi plodov, še posebej pri kakovosti končnega izdelka.
Zato je pomembno, da so češnje obrane ob pravi zrelosti (Chockchaisawasdee in sod.,
2016).
Kappel in sod. (1996) navajajo, da naj bi idealna češnja vsebovala 17 – 19 % topne suhe
snovi.

2.5.1.5 Vsebnost organskih kislin
Organske kisline prispevajo k okusu češnje, kar vpliva na splošno aromo. To posledično
določa kakovost plodov. Razmerje med topno suho snovjo in titracijskimi kislinami daje
posamezni sorti češnje specifični okus in se z zrelostjo povečuje. V češnjah je največ
jabolčne kisline. Njena vsebnost se od sorte do sorte spreminja in je od 0,3 g do 0,8 g na
100 g svežega sadja. Prav tako kot vsebnost sladkorjev tudi vsebnost titracijskih kislin v
sadju vpliva na kakovost predelanih produktov (Chockchaisawasdee in sod., 2016).
Za primerno kakovost češenj je najpomembnejše razmerje med vsebnostjo sladkorjev in
titracijskih kislin. Če je v plodu majhna vsebnost topne topne suhe snovi in velika vsebnost
titracijskih kislin, je okus češenj kisel, vrednost razmerja pa je majhna. Češnja z veliko
vsebnostjo sladkorjaev ob majhni vsebnosti titracijskih kislin je sladkega okusa (Cittadini,
2007). Vrednost razmerja je v tem primeru večja.

2.6 DOLOČANJE ČASA OBIRANJA
Pri češnji ni indeksov zrelosti, s katerimi bi si lahko pomagali določiti termin obiranja.
Običajno se obiranje opravi v skladu z optimalno barvo za sorto (Tudela in sod., 2005).
Parametri zrelosti, kot so velikost ploda, masa ploda, trdota ploda in vsebnost topne topne
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suhe snovi, se razlikujejo od drevesa do drevesa posamezne sorte češnje, agrotehničnih
ukrepov, letnih časov, zato jih je le stežka uporabimo kot indeks zrelosti (Overbeck in sod.,
2017). Dolžina zorenja plodov češnje se med leti razlikuje. V raziskavi, ki so jo opravili
Blažková in sod. (2002) na Češkem med leti 1998 in 2001 pri sorti 'Karešova', so ugotovili,
da se je od začetka barvanja plodov do optimalne zrelosti trajalo od 14 do 21 dni, odvisno
od posamenega leta.
Indeksi določanja zrelosti, ki jih poznamo pri pečkarjih (npr. Streifov indeks), so za češnjo
neprimerni, saj temeljijo na vsebnosti škroba, ki ga je pri češnji ob zrelosti minimalno.
(Overbeck in sod., 2017). Tako zrelost plodov pri češnji največkrat določamo z uporabo
barvnih lestvic. Ena izmed bolj uporabnih je barvna karta CTIFL cerise (CTIFL – Center
Teehnique Interprofessionnel des Fruits et Léqumes). Razvila jo je organizacija, ki skrbi za
študije, raziskave, izboljšave strokovnega znanja v sektorju sadja in zelenjave. CTIFL
barvna karta za češnjo prikazuje različne barvne odtenke rdeče, ki so oštevilčene od 1 do 7
(slika 3). Barvni odtenek s številko 1 označuje svetlo rdečo barvo, s številko 7 pa zelo
temno rdečo barvo (Kappel in sod., 1996). V barvni karti so pomembnejše tržne sorte
opredeljene z najprimernejšim odtenkom rdeče barve v času optimalne zrelosti.

Slika 3: Različno obarvanje kožice plodov sort 'Kordia' iz istega drevesa pri istem terminu (t6) obiranja

V eni od študij so opravili poskus na dveh sortah češenj pri različnih sistemih gojenja.
Opravljene so bile nedestruktivne meritve relativnih sprememb vsebnosti pigmentov med
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zorenjem. Prenosni kolorimetri so lahko alternativa spektrometrijskim meritvam vidnih
valovnih dolžin, vendar pa so rezultati teh meritev za uporabnika težki za interpretacijo.V
študiji so s pomočjo analizatorja pigmenta, ki temelji na vrednostih NDVI in NAI,
ugotovili, da se da z njim korektno napovedati optimalen čas obiranja. Indeks NDVI
predstavlja zeleno vrednost in vegetacijski indeks, ki temelji na vrednosti odbojnosti
svetlobe v rdečem in bližnjem infrardečem delu spektra. NAI indeks predstavlja rdečo
vrednost in normalizirani antocianinski indeks. Češnjevi plodovi so v primerjavi z jabolki,
kjer se sintetizirani pigmenti nahajajo le na kožici, razlikujejo v tem, da se pri češnji
pigmenti nahajajo po celotnem plodu. V študiji so tako dokazali, da se indeks NDVI
zmanjšuje v povezavi z zmanjševanjem vsebnosti klorofila med zorenjem, vrednost NAI
pa se med zorenjem poveča. Rezultati kažejo, da je določitev spektralnega optičnega
pigmenta obetavno orodje, ki temelji na vrednostih NDVI in NAI, ki pa jih že uporabljajo
na bananah, jabolkah in paradižnikih (Overbeck in sod., 2017).
Pomembno se je zavedati, da imajo češnje, če so obrane prezgodaj, manjšo velikost ploda
in slabši okus. V primeru. Če so obrane prepozno, pa imajo kratek rok skladiščenja in
uporabe (Tudela in sod., 2005).
Datum obiranja vpliva tudi na vsebnost sekundarnih metabolitev, kot so fenolne spojine in
pigmenti. Ko ti postanejo biološko učinkoviti, povečajo prehransko in zdravstveno
vrednost sadja ter dodatno vplivajo na vizualno privabljanje potrošnikov (Overbeck in
sod., 2017).

2.7 ZORENJE PLODOV
Pomembno je vedeti, kako se plod češnje ob dozorevanju spreminja ter kako se z njim
spreminjajo že zgoraj navedeni parametri zrelosti. Češnja kot neklimakterično sadje po
obiranju ne zori več. Češnja je sadje, ki se zelo hitro kvari. Poleg tega pa je glavna
komponenta, ki sestavlja pecelj in plod, voda, ki se ob dihanju hitro izgublja. Ugotovljeno
je bilo, da je po 48 urah in pri 10 °C bila izguba mase plodu 1,5 - 3,5 % pri relativni zračni
vlagi 100 % oziroma 52 % (Romano in sod., 2006).
Tudela in sod. (2005) so spremljali spremembe parametrov med zorenjem pri sorti
'Ambrunés'. Prvič so plodove merili 60 dni po cvetenju, nato so meritve opravili še trikrat
na vsake 6 ali 7 dni. Zadnji termin merjenja naj bi bil optimalen datum obiranja.
Ugotovljeno je bilo, da se masa postopoma povečuje. Med prvim in zadnjim terminom se
je masa ploda več kot podvojila. Prav tako se je vidno povečal tudi premer in sicer iz 20 na
25 mm. Ugotovljeno je bilo tudi, da se je razmerje med mezokarpom in koščico povečalo
iz 4 na 10, trdota ploda pa se je zmanjšala s 6,5 na 4,7 N. Ugotovljeno je bilo tudi
povečanje vsebnosti SSC iz 10,5 na 16 ºBrix (Tudela in sod., 2005).
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Usenik in sod. (2014) navajajo, da imajo češnje sorte 'Kordia' obrane po CTIFL 6 največjo
vsebnost topne suhe snovi, boljše razmerje med topno suho snovjo in titracijskimi
kislinami, boljšo sprejemljivost med potrošniki ter večjo maso v primerjavi s plodovi, ki so
bili obrani, ko je bila barva kožice po CTIFL lestvici 4.

2.8 PLODOVA VINSKA MUŠICA (Drosophila suzukii)
V Evropo je bila ta tujerodna vrsta vnesena iz Azije. V zadnjih letih je postala gospodarsko
pomemben škodljivec tudi pri nas. Prvič je bila opažena leta 2010 v Novi Gorici.
Največjo škodo dela na koščičastem sadju in jagodičju. Škodljivec prezimi na zaščitenih
mestih kot odrasla žuželka. Oplojena samica išče nepoškodovane zoreče ali zrele plodove,
v katera odlaga jajčeca. Po dveh do treh dneh se izležejo žerke, na mestu vboda pa se tkivo
zmehča in ugrezne. Žerke se v notranjosti plodu prehranjujejo z mehkim tkivom. Na mestu
vboda se lahko naselijo bakterije ali glive, ki povzročijo gnitje plodu (slika 4). Taki
plodovi so neuporabni. V ugodnih razmerah lahko plodova vinska mušica letno razvije do
15 rodov (Seljak in sod., 2015).
Uporaba fitofarmacevtskih sredstev je med obiranjem plodov nemogoča, saj je njihova
karenca predolga, da bi pridelovalci lahko zaščitili svoj pridelek. Tako se poslužujejo tega,
da raje oberejo plodove nekoliko prej. Kar pa pomeni, da plodovi še niso dovolj dozoreli,
njihovi kakovostni parametri pa so bistveno zmanjšani. Vendar je to ena najučinkovitejših
rešitev, kajti v nasprotnem primeru jim lahko plodova vinska mušica uniči ves pridelek.

Slika 4: Plod češnje, napaden s plodovo vinsko mušico (Drosophila suzukii)

Jeraj T. Vpliv časa obiranja na kakovost plodov različnih sort češenj (Prunus avium L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

12

3 MATERIAL IN METODE
3.1 MATERIAL
3.1.1 Nasad
V poskus spremljanja razvoja plodov med zorenjem smo vključili sorte 'Burlat', 'Kordia' in
'Regina'. Poskus smo izvedli v nasadu sadjarske kmetije Jeraj v Smledniku leta 2016.
Nasad leži na zahodnem delu tako imenovanega grajskega hriba. Drevesa so posajena po
terasiranem pobočju v smeri sever - jug. Spodnje terase so bile s češnjami zasajene leta
2009. Površina, kjer se danes nahaja nasad, je bila pred tem zaraščena. Z oblikovanjem
nasada je želel gospodar preprečiti nadaljnje zaraščanje zemljišča, ob enem pa izkoristil
sadjarsko lego ob neposredni bližini doma za širitev svoje prodajne ponudbe.
Vsa češnjeva drevesa so cepljena na podlago 'Gisela 5'. Gojitvena oblika je ozko vreteno.
V prvih letih po sajenju so se posluževali izključno spomladanske rezi, kasneje pa poletne
rezi takoj po obiranju. V nasad med cvetenjem pripeljejo tudi panje čebel. Ugotavljajo, da
je to tudi eden od ključnih dejavnikov za dober pridelek.
3.1.2 Klimatske razmere
Podatke o klimatskih razmerah smo pridobili iz Hidrometeorološke postaje letališče Jožeta
Pučnika Ljubljana. Ta postaja je najbližje nasadu, kjer smo opravili poskus. Uporabili smo
podatke o temperaturah in padavinah za 30-letno obdobje 1981-2010 in za leto 2016. Na
sliki 5 so prikazani podatki za april, maj in junij leta 2016. To je obdobje razvoja plodu od
cvetenja do obiranja češenj v poskusu.
Smlednik ima značilno celinsko podnebje s povprečno vročimi poletji in hladnimi zimami.
Povprečna temperatura zraka je bila leta 2016 za 1 °C višja v primerjavi z dolgoletnim
povprečjem, količina padavin pa je bila glede na dolgoletno povprečje za 38,4 mm manjša. V
februarju leta 2016 je bila temperatura za 3,8 °C višja v primerjavi z dolgoletnim povprečjem
(preglednica 2).
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Preglednica 2: Povprečna temperatura zraka (°C) in povprečna količina padavin (mm) za Hidrometeorološko
postajo Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana za obdobje 1981-2010 in za leto 2016 (Klimatski podatki …,
2019)
Obdobje 1981-2010
MESEC

Leto 2016

temperatura (°C)

padavine (mm)

temperatura (°C)

padavine (mm)

januar

-1,7

66

-1,0

67,5

februar

-0,2

65

3,6

191,3

marec

4,1

90

5,5

90,2

april

8,8

95

10,4

100,2

maj

14,1

107

13,9

113,8

junij

17,4

145

18,5

147,8

julij

19,4

122

21,3

90,7

avgust

18,7

135

18,9

114,9

september

14,2

140

16,4

43,3

9,6

137

8,7

137,4

november

4

145

5,4

226,3

december

0,4

116

-1,8

1,2

9

1363

10,0

1324,6

oktober

LETO

60
50
40
30
20
10
0

količina padavin (mm)

povprečna dnevna temp.

Slika 5: Povprečna dnevna temperatura zraka (˚C) in skupna dnevna količina padavin (mm) od cvetenja do
konca obiranja plodov leta 2016 (Arhiv meritev …, 2019)
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Aprila 2016 je bila temperatura zraka za 1,6 °C višja od dolgoletnega povprečja. V tem mesecu je
bila od povprečja večja tudi količina padavin. Večje količine padavin so se pojavile v treh izrazitih
obdobjih v aprilu (slika 5). Meseca maja so bile temperature le za 0,2 °C nižje od dolgoletnega
povprečja. Nekoliko nižje so bile v začetku meseca, nato pa so se začele dvigovati (slika 5). V
primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bila v mesecu maju leta 2016 večja količina padavin.
Ugodne temperature so bile leta 2016 tudi med zorenjem in obiranjem plodov v juniju, in sicer
nekoliko pod 20 °C (slika 5). Od dolgoletnega povprečja so bile višje za 1,1 °C. Med obiranjem
plodov je bilo zabeleženih kar 10 nevihtnih dni. Pri tem je bila v 5 dneh količina padavin večja od
10 mm. V preostalih dneh je bila količina padavin zanemarljiva. Količina padavin je bila meseca
junija primerljiva z dolgoletnim povprečjem.

3.1.3 Opisi sort
3.1.3.1 'Burlat'

Gre za staro francosko sorto. Nastala je kot spontani sejanec nepoznanega izvora.
Selekcioniral jo je L. Burlat in se jo goji že od leta 1915. V celotni Evropi predstavlja eno
pomembnejših sort. Uporablja se jo kot standard za določanje zrelosti ostalih sort. Je
zgodnja sorta. Je relativno odporna na zimski mraz in sušo, slabše pa prenaša pozno
spomladanski mraz ter monilijo. Je samoneoplodna sorta, zato je potrebno, da je v nasadu
ena od sort, kot so 'Van', 'Bing' ali 'Napoleon'. Drevo stopi v rodnost kasneje, kasneje pa
redno in srednje rodi. Plod ima srednje dolg in debel pecelj, v polni zrelosti je rdeče do
temno rdeče barve, mase okoli 7 g, okroglaste oblike (slika 6). Meso je svetlo rdeče barve,
srednje čvrsto, prijetne arome in sladkega okusa. Sorta je občutljiva za pokanje (Milatović
in sod., 2011).

Slika 6: Plodovi sorte 'Burlat'
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3.1.3.2 'Kordia'
Selekcija sorte je bila narejena na Češkem. Sprva se je sorta imenovala 'Techlovicka II',
kasneje pa je bila preimenovana v 'Kordia'. V pridelavi je od leta 1981. Cveti pozno ter je
samoneoplodna sorta (Milatović in sod., 2011). Njene dobre opraševalcne sorte so 'Van',
'Regina', 'Summit', 'Sunburst'. Rast drevesa je bujna. Barva kožice je temno rdeča, prav
tako barva mesa in soka (Godec in sod., 2003). Plodovi imajo dolge peclje ter so čvrsti,
sladko-kislega okusa, srčaste oblike in imajo prijetno aromo (slika 7). Sorta je manj
občutljiva na pokanje. Gre za eno poznejših sort. Njene pozitivne lastnosti so predvsem
privlačen izgled, čvrsto meso ter dobra transportna sposobnost (Milatović in sod., 2011).

Slika 7: Plodovi sorte 'Kordia'

3.1.3.3 'Regina'
Nastala je s križanjem sort 'Schneiders Späte Knorpelkirsche' ('Nortwunder') in 'Rube' v
Nemčiji. Je ena izmed najbolj zastopanih poznih sort v novejših nasadih v Evropi. Drevesa
imajo bujno rast s povešenimi vejami. Gre za še eno izmed samoneoplodnih sort. Njene
opraševalne sorte so 'Kordia', 'Summit', 'Sunburst' (Godec in sod., 2003). Obilno rodi,
vstop v rodnost je nekoliko pozen. Plodovi so okroglo srčaste oblike, temno rdeče z
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dolgimi peclji (slika 8). Meso je rdeče barve, zelo čvrsto, kislo sladkega in aromatičnega
okusa. Sorta je manj občutljiva na pokanje plodov ter odporna proti pozebi (Milatović in
sod., 2011).

Slika 8: Plodovi sorte 'Regina'

3.1.4 Opis podlage
3.1.4.1 'Gisela 5'
Vsa češnjeva drevesa v poskusu so cepljena na podlago 'Gisela 5', ki je uveljavljena
podlaga v sodobnih intenzivnih nasadih. Gre za srednje šibko podlago, ki dosega 30 – 80
% bujnosti podlage 'F 12/1'. Podlaga se najlažje razmnožuje s tkivnimi kulturami. Njene
prednosti so tudi odpornost koreninskega sistema proti zmrzali, kompatibilnost z večino
sortami ter toleranca na virusne bolezni. Gre za podlago, ki potrebuje namakanje, ustrezno
gnojenje in ustrezno vsebnost humusa v tleh (Hrotkó in Rozpara, 2017).
3.2 OPIS POSKUSA
Plodove sort 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina' smo vzorčili v več zaporednih terminih vsake 3
ali 4 dni. S prvim vzorčenjem smo pri posamezni sorti pričeli, ko se je kožica plodov
obarvala v odtenke svetlo rdeče barve. Pri vsaki izmed sort smo nameravali opraviti po 4
vzorčenja, vendar to pri sortah 'Kordia' in 'Regina' ni bilo mogoče. Pri sorti 'Kordia' so bili
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plodovi že ob 3. obiranju močno dozoreli in so bili ob 4. terminu obiranja za meritve že
neprimerni. Plodove sorte 'Regina' je po 2. terminu napadla plodova vinska mušica (D.
suzukii), zaradi česar plodovi za nadaljnje meritve niso bili primerni.
Datumi obiranja plodov so nam pri nadaljnji analizi predstavljali tudi termine meritev.
Tako je datum 6. 6. 2016 predstavljal termin meritev t1, datum meritev 27. 6. 2016 pa je
predstavljal zadnji termin t7. .Pri sorti 'Burlat' smo prvo obiranje opravili 6. 6. 2016 (t1),
drugo obiranje 9. 6. 2016 (t2), tretje obiranje 13. 6. 2016 (t3) in četrto obiranje 16. 6. 2016
(t4). Pri sorti 'Kordia' smo z vzorčenjem pričeli 16. 6. 2016 (t4). Drugi termin obiranja je bil
20. 6. 2016 (t5) in tretji 23. 6. 2016 (t6). Pri sorti 'Regina' smo prvo obiranje izvedli 23. 6.
2016 (t6), drugo obiranje pa 27. 6. 2016 (t7). Pri sorti 'Burlat' so bili merjeni termini t1, t2,
t3, in t4. Pri sorti 'Kordia' je bil začetek meritev opravljen v zadnjem terminu meritev sorte
'Burlat', tako so bili termini meritev t4, t5, in t6, pri sorti 'Regina' pa so bile meritve
opravljene v terminih t6 in t7.
Plodove smo takoj po vzorčenju, še isti dan dopoldan, prenesli v laboratorij Katedre za
sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani, kjer smo
opravili meritve.
3.3 METODE DELA
3.3.1 Izbor dreves
Pri vsaki opazovani sorti smo izbrali po tri izenačena drevesa, s katerih smo vzorčili
plodove v več terminih. Najprej smo drevesom v nasadu izmerili obseg debla na višini pol
metra. Iz dobljenih meritev smo nato izbrali 3 drevesa posamezne sorte, katerih debla so
imela izenačen premer. Pri izbiri dreves smo bili pozorni tudi na to, da sta bila razrast in
višina dreves čim bolj izenačena. Izbrana drevesa smo na deblu označili z barvnim
sprejem.
3.2.2 Vzorčenje plodov
Ob vzorčenju smo obrali po 20 plodov iz vsakega drevesa posamezne sorte. Vzorčili smo
iz različnih delov krošnje (5 plodov iz vrha drevesa, 5 iz zunanje strani terase, 5 z notranje
strani terase, nato pa še 5 plodov iz notranjosti krošnje). Tako smo ob vzorčenju pri
posamezni sorti dobili za merjenje 60 plodov.
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3.2.3 Meritev dimenzije plodov
Za opravljanje meritve višine, širine, debeline (dimenzije ploda) smo uporabili digitalno
kljunasto merilo (slika 9). Dimenzije plodov smo merili, kot je prikazano na sliki 10.

Slika 9: Merjenje širine plodu

Slika 10: Načini merjenja višine, širine in debeline plodov češnje (Smole, 2000)

3.2.4 Meritve mase ploda
Maso vsakega ploda smo izmerili s pomočjo digitalne laboratorijske tehtnice. Plodovi so
bili merjeni brez pecljev.
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3.2.5 Meritve barve kožice in mesa
Vsakemu plodu smo s kolorimetrom Konica Minolta CR-10 izmerili barvo kožice (slika
11). Meritev smo opravili levo in desno od šiva. Izpisali smo vrednost kota barve - hue
(h˚), ki nam pove barvni odtenek. Iz podatkov dveh meritev na plodu smo izračunali
povprečje, ki smo ga uporabili kot vrednost barve kožice za plod.
Pri merjenju barve mesa smo s kolorimetrom izmerili vrednost barvnega odtenka mesa
plodu (h˚), ki smo ga pred tem prerezali in razpolovili.

Slika 11: Meritev barve kožice s kolorimetrom

3.2.6 Meritev trdote ploda
Za merjenje trdote ploda smo uporabili digitalni penetrometer Chatillon DFG 50. Meritve
smo opravili na dveh straneh plodu, levo in desno od šiva. Uporabili smo bat premera 2
mm. Izpisali smo vrednost v enoti Newton (N). Ta podatek pove, kakšna sila je bila
potrebna, da se je bat skozi kožico zaril v meso ploda. Iz dveh dobljenih vrednosti enega
ploda smo izračunali povprečje.
3.2.7 Meritev topne suhe snovi
Vsakemu plodu smo izmerili vsebnost topne suhe snovi s pomočjo optičnega refraktometra
MA885. Na odprtino aparature smo kapnili nekaj kapljic soka ter odčitali vrednost v °Brix.
3.2.8 Meritve titracijskih kislin
Sok za merjenje titracijskih kislin smo iztisnili iz 10 plodov. Iz vzorca plodov enega
derevesa smo dobili dve vrednosti titracijskih kislin.
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Najprej smo skozi gazo iztisnili 25 ml soka plodov v čašo. V čašo smo nato dali magnet, ki
nam je mešal sok med meritvijo. Najprej smo izmerili začetni pH soka pri posamezni
meritvi. Nato pa smo začeli počasi dodajati 0,1 M NaOH. Dodajali smo ga do vrednosti pH
8,2 (slika 12). Dobljeno vrednost porabe NaOH (VB2) smo nato uporabili pri izračunu
vsebnosti titracijskih kislin v g/l po formuli (1).
Za izračun smo uporabili formulo:
(VB2 * c(NaOH) * M) / (VV * 2)
VB2…… volumen porabljenega NaOH (ml) do pH 8,2
c(NaOH)*…… množinska koncentracija NaOH (0,1 mol/l)
M (g/mol)…… molska masa NaOH (150,09 g/mol)
Vv…… volumen vzorca (25 ml)

Slika 12: Meritev titracijskih kislin

… (1)
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3.2.9 Statistična obdelava podatkov
Podatke smo analizirali v R programu z vmesnikom R commander. Vse merjene vrednosti
smo najprej zbrali v Excelovi tabeli. Kasneje smo vse vrednosti analizirali ter statistično
preverili njihovo primernost za nadaljnjo primerjavo razlik. Analizo smo opravili z
enosmerno ANOVA, ki je pokazala značilne razlike med termini za obravnavane sorte.
Zato smo razlike med termini pri vsaki sorti testirali z HSD testom.
Na slikah različne črke nad posameznim terminom obravnavane sorte nakazujejo
statistično značilne razlike. Če pa so črke enake, razlike niso statistično značilne. Okvirji z
ročaji na slikah za posamezni obravnavani parameter predstavljajo povprečne vrednosti z
odkloni.

Jeraj T. Vpliv časa obiranja na kakovost plodov različnih sort češenj (Prunus avium L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

22

4 REZULTATI

4.1 DIMENZIJE PLODA

Pri meritvah višine ploda določene sorte se dobljene vrednosti razlikujejo glede na termin
vzorčenja. Iz slike 13 je razvidno, da se je višina plodov med termini povečevala pri vseh
sortah. Izstopa le termin t4 sorte 'Burlat', kjer je višina ploda manjša kot v terminu t3. Pri tej
sorti ni bilo značilne razlike med terminoma t2 in t3. Pri sorti 'Burlat' je bila višina ploda pri
terminu t4 značilno večja kot pri terminih t1, t2 in t3. Pri sorti 'Kordia' med terminoma t4 in
t5 ni bilo značilnih razlik, vendar je bila višina ploda v terminu t6 značilno večja kot v
terminih t4 in t5. Višina ploda sorte 'Regina' je bila značilno večja v terminu t7 kot v
terminu t6.

Slika 13: Povprečna višina ploda (mm) za sorte 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina' glede na različne termine
vzorčenja; Smlednik, 2016
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Na povprečno širino plodov posamezne sorte so imeli termini vzorčenja značilen vpliv
(slika 14). Širina plodov se je z zorenjem povečevala. Razlike med termini so bile
večinoma značilne, razen med terminoma t1 in t2 pri sorti 'Burlat'. Plodovi posamezne sorte
so imeli ob zadnjem terminu vzorčenja značilno širše plodove kot v predhodnih terminih.

Slika 14: Povprečna širina ploda (mm) za sorte 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina' glede na različne termine
vzorčenja; Smlednik, 2016

Termin vzorčenja je imel značilen vpliv tudi na povprečno debelino plodov posamezne
sorte (slika 15). Debelina plodov se je z zorenjem povečevala. Med termini so bile razlike
večinoma značilne, razen med terminoma t1 in t2 pri sorti 'Burlat'. Tudi pri tem parametru
so imeli plodovi posamezne sorte ob zadnjem terminu vzorčenja značilno debelejše plodov
kot v predhodnih terminih.
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Slika 15: Povprečna debelina ploda (mm) za sorte 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina' glede na različne termine
vzorčenja; Smlednik, 2016

4.2 MASA PLODA
Iz slike 16 se lepo vidi konstantno povečevanje mase ploda v času trajanja poskusa. Masa
plodu ob zadnjem vzorčenju je bila pri vseh sortah večja skoraj za tretjino glede na prvo
vzorčenje. Pri sorti 'Burlat' ni bilo značilnih razlik med terminoma t1 in t2., masa ploda ob
tretjem vzorčenju pa se je glede na termin t2 zelo povečala. Pri sorti 'Kordia' je bila masa
ploda v terminu t6 značilno večja kot v terminih t4 in t5. Značilne razlika v masi glede na
termin je bila tudi pri sorti 'Regina'. Masa ploda v terminu t7 je bila značilno večja kot v
terminu t6.
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Slika 16: Povprečna masa ploda (g) za sorte 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina' glede na različne termine vzorčenja;
Smlednik, 2016

4.3 BARVA KOŽICE
Barva kožice se je pri sorti 'Burlat' med terminoma t1 in t4 značilno razlikovala. Vrednost h˚
se je značilno zmanjšala. Termina t2 in t3 se nista razlikovala od termina t1, kakor tudi ne od
termina t4. Pri ostalih dveh sortah je prišlo do značilnih razlik pri vseh terminih. Barvni
parameter h˚ se je med termini merjenja značilno zmanjšal tako pri sorti 'Kordia' kot pri
sorti 'Regina'.
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Slika 17: Povprečna vrednost parametra barve kožice h˚ za sorte 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina' glede na
različne termine vzorčenja; Smlednik, 2016

4.4 TRDOTA PLODA
Pri meritvah trdote ploda se dobljene vrednosti določenih sort niso značilno razlikovale
(slika 18). Vendar pa so se vrednosti trdote ploda v času zorenja zmanjševale. Pri sorti
'Burlat' je bila v terminu t1 trdota ploda značilno večja kot v terminih t2, t3 in t4, med
katerimi ni bilo značilnih razlik. Pri sorti 'Kordia' je bila trdota ploda značilno različna med
vsemi termini. Pri terminu t4 je bila skoraj enkrat večja kot pri terminu t6. Pri sorti 'Regina'
med terminoma t6 in t7 ni bilo značilnih razlik.
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Slika 18: Povprečna trdota ploda (N) za sorte 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina' glede na različne termine
vzorčenja; Smlednik, 2016

4.5 BARVA MESA
Dobljene vrednosti pri meritvah barve mesa so se značilno razlikovale pri sortah 'Burlat' in
'Regina', medtem ko do značilnih razlik ni prišlo pri sorti 'Regina' glede na termin
vzorčenja (slika 19). Pri sorti 'Burlat' so bile značilne razlike v barvi mesa pri vseh
terminih vzorčenja. Pri sorti 'Kordia' se je barva mesa v terminu t4 značilno razlikovala od
termina t6., ni pa bilo značilnih razlik med terminoma t4 in t5 ter med terminoma t5 in t6. Pri
sortah, kjer je prišlo do značilnih razlik, se je vrednost parametra h˚ zmanjšala.
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Slika 19: Povprečna vrednost parametra barva mesa h˚ za sorte 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina' glede na različne
termine vzorčenja; Smlednik, 2016

4.6 TOPNA SUHA SNOV
Termin vzorčenja je imel vpliv na vsebnost topne suhe snovi pri vseh sortah (slika
20).Vsebnost topne suhe snovi se je glede na termin povečevala pri vseh obravnavanih
sortah. Pri sorti 'Burlat' je bila vsebnost značilno različna med terminoma t1 in t4, ni pa bilo
razlik med terminoma t1 in t2, ter med termini t2, t3 in t4. Pri sortah 'Kordia' in 'Regina' je
bila vsebnost topne suhe snovi značilno različna pri vseh terminih vzorčenja. Pri zadnjem
terminu vzorčenja je bila značilno večja kot pri prvem terminu.
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Slika 20: Povprečne vsebnost topne suhe snovi (°Brix) za sorte 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina' glede na različne
termine vzorčenja; Smlednik, 2016

4.7 TITRACIJSKE KISLINE
Vsebnost titracijskih kislin je bila med termini značilno različna le pri sorti 'Burlat'. Pri tej
sorti se je vsebnost titracijskih kislin z zorenjem zmanjšala. Pri ostalih dveh obravnavanih
sortah je bila vsebnost podobna ves čas spremljanja. Pri sorti 'Burlat' med t1 in t2 ni bilo
značilnih razlik (slika 21) Med termini t2, t3 in t4 so bile značilne razlike, vsebnost
titracijskih kislin se je zmanjševala. Ni pa bilo značilne razlike v vsebnosti titracijskih
kislin pri sortah 'Kordia' in 'Regina'.
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Slika 21: Povprečna vsebnost titracijskih kislin (g/l) za sorte 'Burlat' (B), 'Kordia' (K) in 'Regina' (R) glede na
različne termine vzorčenja; Smlednik, 2016
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI

5.1 RAZPRAVA
S poskusom, ki smo ga izvedli leta 2016, smo želeli ugotoviti, kako se kakovost plodov pri
različnih sortah spreminja glede na termin obiranja. Glavne hipoteze, ki smo jih želeli
preveriti, so bile, da imajo sorte različno obarvanost kožice pri različni stopnji zrelosti,
nadalje da se vsebnost sladkorjev in titracijskih kislin razlikuje glede na sorto in termin, ter
ali se masa ploda z zrelostjo povečuje.
Pri vsaki od obravnavanih sort smo želili opraviti meritve v štirih terminih. To smo lahko
izvedli le pri sorti 'Burlat'. Pri sorti 'Kordia' smo opravili le tri termine meritev. V četrtem
terminu smo sicer obrali plodove, vendar so bili že prezreli in neprimerni za opravljanje
nadaljnjih meritev. Pri sorti 'Regina' smo uspeli opraviti dve meritvi. Pri tej sorti nam je
največjo težavo predstavljala plodova vinska mušica, ki je poškodovala plodove. Napadeni
plodovi so se na mestu vboda začeli mehčati, nato pa tudi gniti, zato so bili neprimerni za
nadaljnje meritve.
5.1.1 Dimenzije ploda
Pri meritvah dimenzij plodov so bile največje razlike opazne pri parametrih debeline in
širine ploda. Pri višini ploda so bile razlike med termini za obravnavano sorto, vendar so
večje razlike opazne pri ostalih dveh parametrih. Pri sorti 'Burlat' se je širina ploda med
terminoma t1 in t4 povečala skoraj za 2 cm. Nekoliko manjša je bila sprememba širine
ploda pri sorti 'Kordia'. 'Kordia' je sorta, za katero je značilna nekoliko bolj podolgovata
oblika plodov. Znatno večjo širino ploda med terminoma t6 in t7 je imela sorta 'Regina'.
Podobno kot pri sorti 'Burlat' je razlika znašala približno 2 cm. Vendar je pri tej sorti do
takšne spremembe v širini ploda prišlo v krajšem obdobju. Predvidevamo, da bi bile
razlike še večje, če bi uspeli opraviti tudi preostali dve meritvi. Tudi debelina plodov se je
skozi meritve pri vseh sortah povečevala. Pri sorti 'Burlat' se je debelina plodu med
terminoma t1 in t4 povečala za okoli 2 cm. Pri sorti 'Kordia' je bila v času meritev
sprememba debeline najmanjša. Plodovi so pridobili na debelini za okoli 1,5 cm. Tudi
tukaj lahko govorimo o obliki kot sortni lastnosti, ki vpliva na merjene parametre. Plodovi
sorte 'Regina' so se prav tako kot plodovi sorte 'Burlat' močno odebelili. Pri tej sorti je
prišlo do največje odebelitve plodov, skoraj za 2,5 cm.
Do največjih sprememb velikosti plodu je prišlo pri sorti 'Regina'. Povprečna širina ploda
se je med prvim in drugim (in hkrati tudi zadnjim) terminom (t6 in t7) v povprečju povečala
za 2,0 cm, višina za 1,8 cm in debelina za 2,1 cm. Dobljene vrednost nam nakazujejo na to,
da so se plodovi pri tej sorti enakomerna povečevali. Če bi opravili še preostala dva
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predvidena termina merjenja, lahko predvidevamo, da bi izmed vseh obravnavanih sort
zagotovo imela največje vrednosti v dimenziji plodov, saj bi se plodovi z zorenjem še
naprej debelili.
Cittadini in sod. (2007) navajajo, da se velikost plodu od začetka barvanja plodov pa do
optimalne zrelosti poveča do tri krat. O takih dimenzijah pri našem poskusu ne moramo
govoriti. Lahko pa povemo, da če bi pri vseh obravnavanih sortah opravili po štiri meritve,
bi se velikost pri vseh sortah značilno povečala. Sorto 'Burlat' bi bilo glede na dobljene
vrednosti najbolje obrati v terminu t4. Za sorto 'Kordia' je bil najboljši termin obiranja t6. Z
obiranjem sorte 'Regina' bi morali zagotovo počakati vsaj še en termin, če bi bilo to v danih
razmerah mogoče.
5.1.2 Masa ploda
Pri plodovih se je poleg dimenzije ploda z zorenjem spreminjala tudi masa ploda. Tudela
in sod. (2005) govorijo o tem, da naj bi se masa in dimenzija ploda skozi zorenje
postopoma povečevali. To je v skladu z našimi rezultati. Poleg navedenega se je v našem
poskusu pokazalo tudi to, da je masa ploda sortna lastnost, ki se spreminja glede na leto in
količino pridelka (Smole, 2000). Sorta 'Burlat' ima nekoliko manjše plodove, zaradi česar
je bila manjša tudi masa ploda. Vendar gre za najzgodnejšo sorto med obravnavanimi, kar
pomeni, da smo z njenim obiranjem pričeli najprej. V povprečju je bila masa ploda v
terminih t3 in t4, ko smo opravili zadnje merjenje, okoli 9 g, Milatović in sod. (2011) pa
navajajo, da naj bi bila masa sorte 'Burlat' okoli 7 g. Pri sortah 'Kordia' in 'Regina' so imeli
plodovi bistveno večjo maso. V povprečju so bile mase ploda pri zadnjih merjenih terminih
pri obeh sortah okoli 12 g. Zadnji termini merjenj nam pri posamezni sorti predstavljajo
tudi optimalni čas obiranja, zato jih podajamo kot primerjalne vrednosti. Pri sorti 'Regina'
bi bile te vrednosti sicer še nekoliko višje, kajti zrelost ob drugem (in zadnjem) terminu ni
bila optimalna. Zreli plodovi sorte 'Kordia' so imeli povprečno maso 11,4 g, plodovi sorte
'Regina' pa 10,7 g (BC tree…, 2019).
Pri nekaterih plodovih sort 'Kordia' in 'Regina' je bila masa tudi enkrat večja kot pri sorti
'Burlat'. Nekateri plodovi so dosegali maso tudi 14 g ali več, medtem ko Kappel in sod.
(1996) govorijo o tem, da naj bi imel idealen plod češnje maso med 11 in 12 g. Kar
pomeni, da so imeli nekateri plodovi sort 'Kordia' in 'Regina' še večjo maso. Taki plodovi
pa so po navedbah Romana in sod. (2006) med potrošniki še bolje sprejeti.
5.1.3 Barva kožice
Timm in sod. (1995) navajajo, da se odtenek barve kožice pri različnih sortah skozi zorenje
spreminja različno. Vrednosti parametra barve kožice h˚ v območju vrednosti 360 veljajo
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za rdečo barvo kožice plodov. Večja kot je vrednost h˚, svetlejši je odtenek rdeče barve
kožice. Pri vrednostih od 360 do 370 gre za svetlo rdeče odtenke, pri vrednostih, manjših
od 360, pa je kožica obarvana temno rdeče. Barva kožice se je glede na termin pri
obravnavanih sortah spreminjala različno. Plodovi vseh treh obravnavanih sort so bili v 1.
terminu za posamezno sorto svetlo rdeče obarvani, vendar so bili plodovi sort 'Kordia' in
'Regina' že v tem terminu nekoliko temnejše obarvani. Cittadini in sod. (2007) navajajo, da
se v zadnjih dneh zorenja znatno poveča spreminjanje barve iz zelene v rdečo.
Sorta 'Burlat' je imela v terminu t4 najtemnejše plodove v primerjavi z ostalimi termini.
McGrath nurseries ltd (2019) navajajo, da predstavlja sorta 'Burlat' standard za obiranje
ostali sort ter da naj bi bila obarvanost kožice 'Burlat' v optimalni zrelosti temno rdeča.
Tako, da bi morali glede na naše dobljene vrednosti z obiranjeme sorte 'Burlat' še nekoliko
počakati. Sorta 'Kordia' je imela že v začetnem terminu (t4) svetlo rdečo obarvanost kožice,
v kasnejših terminih pa je bila kožica obarvana vse bolj temno rdeče. Pri sorti 'Kordia' bi
bil termin meritev t6 najbolj primeren za obiranje, saj je bila barva že temno rdeča. O temno
rdeči obarvanosti kožice sorte 'Kordia' govorijo tudi Godec in sod. (2003). Sorta 'Regina' je
imela v terminu t7, ko smo opravili zadnje meritve, v povprečju nekoliko bolj svetlo rdečo
obarvano kožico kot sorta 'Kordia'. Če bi pri tej sorti opravili vsaj še eno meritev, bi imela
ta zagotovo še temnejše obarvano kožico. Takrat bi bili plodovi tudi primernejši za
obiranje. McGrath nurseries ltd (2019) navajajo, da naj bi imeli zreli plodovi sorte 'Regina'
temno rdečo obarvanost kožice.
Tudi Cittadini (2007) govori o barvi kožice kot o enem najpomembnejših parametrov
določanja zrelosti, kajti ravno tukaj pride do največjih vidnih sprememb. Obenem pa
Romano in sod. (2006) navajajo, da so temnejši plodovi češenj med potrošniki bolje
sprejeti.
5.1.4 Trdota ploda
Češnje se delijo v skupine glede trdote ploda. Češnje z mehkim mesom imajo drugačno
trdoto v primerjavi s hrustavkami, ki imajo čvrsto meso in kožico. V raziskavi, ki jo je
opravil Hampson in sod. (2013), navajajo, da so razlike v trdoti ploda med posameznimi
sortami zelo velike. V poskusu smo ugotovili, da je imela sorta 'Kordia', ki jo uvrščamo
med hrustavke, v povprečju bistveno večjo trdoto ploda od ostalih dveh obravnavanih sort.
V terminu t4 je bila trdota ploda okoli 3 N, v terminu t6 pa se je zmanjšala na okoli 1,7 N.
Da gre za sorto z zelo čvrstim mesom navajajo tudi Milatović in sod. (2011). Do
zmanjšanja trdote ploda je prišlo tudi pri ostalih dveh sortah, vendar razlika ni bila tako
velika. Pri sorti 'Regina', ki jo prav tako prištevamo med hrustavke, do razlik sploh ni
prišlo. Zagotovo pa bi do razlik prišlo, če bi lahko opravili meritve še v predvidenih
zadnjih dveh meritvah. Pri sorti 'Burlat', ki jo prištevamo med sorte s polčvrstim mesom in
ima mehkejše meso od preostalih dveh obravnavanih sort, se je trdota ploda zmanjšale med
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terminoma t1 in t2, kasneje pa se trdota ploda ni več značilno zmanjševala. So se pa v tem
času v plodovih spreminjali drugi parametri, zaradi katerih bi bilo bolje plodove
obravnavanih sort obrati pri zadnjem terminu sorte oziroma z obiranjem počakati še kakšen
dan dlje.
5.1.5 Barva mesa
Prav tako kot se je spreminjala barva kožice, se je z zorenjem spreminjala tudi barva mesa.
Vendar je med obravnavanimi sortami prišlo do večjih razlik. Vrednosti so bile drugačne
kot pri barvi kožice. Meso češenj je bilo v začetku zorenja bolj svetlo rumeno. Bolj ko so
se vrednosti začele približevati vrednosti 0, bolj rdeče je bilo obarvano meso. Vse sorte so
imele v kasnejših terminih merjenja bolj rdeče obarvano meso kot v začetnih terminih. To
velja še posebej za sorto 'Burlat', ki je imela pri terminu t1 popolnoma rumenkasto meso z
vrednostmi okoli 30, v terminu t4 pa so bile v povprečju vrednosti že okoli 5. Barva mesa
je bila takrat rdečkasta, bolj temno rdeče je bilo meso obarvano ob koščici. V McGrath
nurseries ltd (20019) navajajo, da naj bi imeli zreli plodovi sorte 'Burlat' temno rdeče
obarvano meso. Več kot trikrat večjo vrednost parametra h˚ je imela v začetnem terminu
sorta 'Kordia' v primerjavi s zadnjim terminom merjenja. Iz dobljenih vrednosti tako
sklepamo, da je meso iz rumenkasto obarvanega postalo obarvano rdeče. Za sorto 'Kordia'
pri McGrath nurseries ltd (2019) navajajo, da naj bi bila barva mesa pri zrelih plodovih
rdeča, pri sorti 'Regina' pa temno rdeča. Pri naših meritvah do večjih sprememb med
obravnavanimi termini pri sorti 'Regina' ni prišlo. Plodovi so bili že v začetnem terminu
merjenja nekoliko temneje rdeče obarvani.
Glede na dobljene rezultate barve mesa bi morali pri sorti 'Burlat' z obiranjam še nekoliko
počakati. Sorto 'Kordia' bi lahko obrali pri terminu t6. Zagotovo pa bi pri z obiranjem
morali počakati pri sorti 'Regina', kajti njena barva mesa bi se po vrednostih morala
približati vrednostim 0, kar bi pomenilo temno rdeče obarvanje mesa.
5.1.6 Topna suha snov
V našem poskusu smo ugotovili, da se s kasnejšim terminom obiranja vsebnost topne suhe
snovi povečuje. Gre za kakovostni parameter, ki močno vpliva na sprejemljivost med
potrošniki, saj določa okus češnje, o čemer govorijo tudi Chockchaisawasdee in sod.
(2016). Zato je pomembno, da so češnje obrane v času, ko imajo največljo vsebnost topne
suhe snovi. Kappel in sod. (1996) govorijo o tem, da naj bi idealna češnja vsebovala 17% –
19% topne suhe snovi. Vsebnost topne suhe snovi je bila večja ob kasnejšem terminu
obiranja. Pri sorti 'Burlat' je bila razlika v vsebnosti topne suhe snovi med termini
najmanjša. Vsebnost topne suhe snovi je bila v zadnjem terminu merjenja (t4) v povprečju
13 °Brix. Valori in sod. (2016) navajajo, da naj bi plodovi sorte 'Burlat' v optimalni zrelosti
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vsebovali 22,5 °Brix, hkrati pa navajajo tudi, da je vsebnost odvisna od vremenskih
razmer, pri katerih poteka pridelava češenj. Pri sorti 'Kordia' je bila vsebnost topne suhe
snovi v začetnem merjenem terminu 13 °Brix, v tretjem in obenem tudi zadnjem terminu
merjenja pa je bila vsebnost 17 °Brix. To pomeni, da bi plodove ob zadnjem merjenju,
glede na zmanjšanje Kappel in sod. (1996) lahko obrali, saj so imeli primerno vsebnost
topne suhe snovi. Pri sorti 'Regina' je bila vsebnost topne suhe snovi pri drugem in obenem
tudi zadnjem merjenju okoli 18 °Brix, kar bi bilo po navedbah nakaterih avtorjev tudi že
primerno za obiranje. Kljub vsemu pa bi bila pri sortah 'Kordia' in 'Regina' vsebnost topne
suhe snovi zagotovo še večja, če bi opravili še prestale meritve.
5.1.7 Titracijske kisline
Chockchaisawasdee in sod. (2016) navajajo, da titracijske kisline skupaj s topno suho
snovjo dajejo specifični okus posamezni sorti. Navajajo tudi, da se razmerje razlikuje od
sorte do sorte. S poskusom smo ugotovili, da se vsebnost titracijskih kislin razlikuje. Sorta
'Burlat' je imela bistveno manjšo vsebnost titracijskih kislin skozi celotno merjenje kot
preostali dve obravnavani sorti. Med termini merjenja je ravno pri sorti 'Burlat' prišlo do
največjih razlik. V začetnem terminu t1 je bila vsebnost titracijskih kislin 14 g/l, v zadnjem
terminu pa okoli 11 g/l. Kar pomeni, da se je vsebnost titracijskih kislin v plodovih skozi
merjenje zmanjšala. Sorta 'Kordia' je imela bistveno manjšo vsebnost titracijskih kislin v
primerjavi s sorto 'Burlat'. Zanimivo je dejstvo, da je imela nekoliko manjšo vsebnost
titracijskih kislin v zadnjem terminu merjenja, in sicer okoli 9 g/l, v prvih dveh terminih pa
je bila njihova vsebnost okoli 8 g/l. Do te spremembe je najverjetneje prišlo zaradi
združevanja plodov skupaj, da se je lahko opravilo vzorčenje. Najverjetneje večjih
sprememb pri zorenju pri sorti 'Kordia' ni pričakovati. Podobne rezultate kot pri sorti
'Kordia' smo dobili tudi pri sorti 'Regina', ki je imela bistveno manjšo vsebnost titracijskih
kislin kot sorta 'Burlat'. V terminu t6 je bila vsebnost titracijskih kislin okoli 9 g/l, pri
drugem in obenem zadnjem terminu merjenja pa le nekoliko pod 9 g/l. Če bi pri tej sorti
opravili še preostali dve meritvi, bi se vsebnost titracijskih kislin zagotovo zmanjšala.
Vsebnost titracijskih kislin se je pri sorti 'Burlat' z zorenjem zmanjšala. V kasnejših
terminih obiranja bi imele manjšo vsebnost titracijskih kislin tako sorta 'Kordia' kot tudi
sorta 'Regina'. Zato bi pri sorti 'Kordia' in sorti 'Regina' z obiranjem lahko tudi še počakali
kakšen dan.
Cittadini (2007) navaja, da majhna vsebnost sladkorjev in velika vsebnost titracijskih kislin
povzroči kisel okus. Tako lahko iz dobljenih rezultatov, ki nam kažejo največje vsebnosti
titracijskih kislin pri sorti 'Burlat', govorimo, da gre za sorto z nekoliko bolj kislim okusom
v primerjavi z ostalima dvema. Kajti nekateri plodovi sorte 'Kordia' so dosegali vsebnosti
topne suhe snovi 20 °Brix, medtem ko je bila vsebnost titracijskih kislin pri tej sorti
najmanjša. To nam pove, da gre za sorto češnje, pri kateri prevladuje sladek okus. Največjo
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povprečno vrednost topne suhe snovi smo sicer izmerili pri sorti 'Regina', vendar je imela v
primerjavi s sorto 'Kordia' večjo vsebnost titracijskih kislin. Plodovi sorte 'Regina' bi z
zorenjem zagotovo nakopičili še več topne suhe snovi. Zato bi lahko rekli, da je okus teh
plodov kislo sladek. Da sta sorti 'Regina' in 'Kordia' nekoliko bolj sladko-kislega okusa
navaja tudi Milatović in sod. (2011).
5.2 SKLEPI
Z opravljenim poskusom smo želeli ugotoviti, ali termin obiranja vpliva na kakovost
plodov češnje pri sortah 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina'. Spremljali smo dimenzije plodov,
maso plodov, barvo kožice in barvo mesa, trdoto ploda ter vsebnost topne suhe snovi in
titracijskih kislin. Pri sorti 'Burlat' smo meritve izvedli v štirih zaporednih terminih, pri
sorti 'Kordia' v treh, pri sorti 'Regina' pa v dveh terminih, ker nadaljnje meritve niso bile
možne zaradi napada plodove vinske mušice.
Na osnovi razultatov poskusa smo prišli do naslednjih ugotovitev:
 Hipotezo, ki govori o različni obarvanosti kožice pri različni stopnji zrelosti za
različne sorte, smo sprejeli. Obarvanost kožice se je med termini značilno
razlikovala.
 Obravnavane sorte so imele pri podobni stopnji zrelosti različno barvo kožice. V
zadnjem terminu vzorčenja je imela sorta 'Burlat' najsvetlejšo barvo kožice.
 Pri sorti 'Kordia' je bila sprememba barve med termini največja. Plodovi so imeli
ob zadnjem terminu najtemnejši odtenek rdeče barve med sortami.
 Masa plodov se je z zrelostjo pri vseh sortah značilno povečala
 Hipotezo o različni vsebnosti topne suhe snovi pri različni stopnji zrelosti lahko
potrdimo. Vsebnost topne suhe snovi se je med zorenjem značilno povečala pri
vseh sortah. Sorta 'Burlat' je imela manjšo vsebnost topne suhe snovi kot sorti
'Kordia' in 'Regina'.
 Razlike med termini v vsebnosti titracijskih kislin so bile le pri sorti 'Burlat'.
Vsebnost se je z zorenjem plodov sorte 'Burlat' zmanjšala.
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6 POVZETEK
Leta 2016 smo izvedli poskus, kjer smo ugotavljali, kako termin obiranja vpliva na
kakovost plodov sort češenj 'Burlat', 'Kordia' in 'Regina'. Za začetni termin meritev smo
določili čas, ko so se plodovi obarvali svetlo rdeče. Od posamezne sorte smo si za
obravnavanje izbrali tri čim bolj podobna drevesa v nasadu. Iz vsakega drevesa smo pri
vsakem terminu merjenja obrali po 20 plodov. Na plodovih smo nato izmerili in analizirali
posamezne kakovostne parametre (dimenzije ploda, masa ploda, barva kožice, trdota
ploda, barva mesa, vsebnost topne suhe snovi in titracijskih kislin).
Pri sortah 'Kordia' in 'Regina' nismo mogli opraviti vseh štirih predvidenih terminov
meritev. Plodovi sorte 'Kordia' so bili v četrtem terminu tako zmehčani, da meritve niso
bile možne. Plodove sorte 'Regina' je po drugem terminu meritev prizadela plodova vinska
mušica, tako da tudi pri tej sorti plodovi niso bili primerni za meritve.
Rezultati so pokazali razlike med sortami za posamezne obravnavane parametre, kakor tudi
razlike med termini vzorčenj za posamezno sorto. Med obravnavanimi sortami je najbolj
izstopala sorta 'Kordia'. Pri tej sorti je med posameznimi termini prišlo do največ značilnih
razlik v vrednostih za posamezne obravnavane parametre. 'Kordia' je sorta, ki je najbolj
pokazala, da s kasnejšim terminom obiranja plodovi pridobijo na kakovosti. Najbolje so pri
sorti 'Kordia' merjeni parametri spremenili svoje vrednosti pri masi, barvi kožice, trdoti
ploda ter vsebnosti topne suhe snovi. Pri sorti 'Kordia' bi bil optimalni čas za obiranje
termin t6. Sicer pa so bile razlike vidne tudi pri sortah 'Burlat' in 'Regina'. Termin obiranja
je imel značilen vpliv na kakovost pri sorti 'Burlat', kajti s kasnejšim terminom so bile
večje tudi vrednosti merjenih parametrov. Sorto 'Burlat' bi lahko obrali v terminu meritev
t4, vendar ne bi imela optimalnih parametrov kakovosti, kajti z vidika parametrov barve
kožice in mesa bi lahko pri tej sorti počakali še kakšen dan. Pri sorti 'Regina' so bile
značilne razlike med terminoma merjenj, ki ju je bilo mogoče izvesti, v parametrih
dimenzij ploda, masi ploda, barvi kožice in vsebnosti topne suhe snovi. Vendar bi morali
za potrditev pri tej sorti izvesti še kakšen termin meritev. Zagotovo bi plodovi v kasnejših
terminih še pridobili na kakovosti. Predvidevamo, da bi plodovi postali še bolj temno
obarvani, njihova masa bi bila večja, večje bi bile tudi dimenzije ploda, hkrati pa bi se še
dodatno povečala vsebnost topne suhe snovi, vsebnost titracijskih kislin pa bi se verjetno
zmanjšala.
S poskusom smo ugotovili, da na kakovost plodov vpliva tudi izbira sorte. Kajti vsebnosti
ter vrednosti so se pri merjenih kakovostnih parametrih med sortami razlikovale. Glede na
to, da potrošniki kupujejo predvsem vizualno, nekaterim je pomemben tudi okus pri češnji,
bi se zagotovo potrošniki hitreje odločili za nakup sorte 'Kordia', saj je imela temno
obarvanost kožice, velike plodove in sladek okus. Prav tako bi bila za potrošnike zanimiva
sorta 'Regina'. Plodovi sorte 'Burlat' so bili drobnejši, kožica je bila svetlejša kot kožica
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preostalih dveh sort. Ima pa 'Burlat' prednost, da dozori zgodaj, kar pomeni, da je prva
ponujena potrošnikom. Tako je za potrošnika zanimiva predvsem iz tega vidika.
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