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Z namenom, da določimo optimalno zrelost plodov češnje (Prunus avium L.)
kolekcije Sweet, smo proučevali pomološke lastnosti sort 'Sweet Aryana', 'Sweet
Lorenz', 'Sweet Gabriel', 'Sweet Valina' in 'Sweet Saretta'. Plodove smo vzorčili
v Sadjarskem centru Bilje v letu 2018. Za vsako opazovano sorto smo ob
vzorčenju naključno izbrali 25 plodov ter jih na podlagi barvne lestvice CTIFL
razvrstili v zrelostne razrede, pri čemer CTIFL z večjo številko pomeni bolj
temno rdeče obarvane plodove. Plodovom smo izmerili maso, širino, višino in
debelino, trdoto ploda, barvo kožice in mesa (parametre L*, a*, b*, C in h°), pH
soka, vsebnost topne suhe snovi in vsebnost skupnih titracijskih kislin. Izmerili
smo maso koščice in izračunali delež užitnega dela plodu. Izračunali smo
razmerje topna suha snov/titracijske kisline. Z degustiranjem smo ocenili
čvrstost kožice in mesa, razmerje sladko-kislo, sočnost mesa, aromo in okus,
vizualno pa smo ocenili barvo mesa in barvo soka. Masa ploda, dimenzije ploda
in vsebnost topne suhe snovi je bila pri večjem CTIFL večja, trdota ploda ter
vrednosti parametrov barve kožice in mesa so bile pri večjem CTIFL manjše,
vsebnost titracijskih kislin pa so bile večinoma podobne. Ugotovili smo, da je
sorto 'Sweet Aryana' najbolje obrati v CTIFL 4, 'Sweet Lorenz' in 'Sweet
Gabriel' pri vrednosti CTIFL 6, 'Sweet Valina' in 'Sweet Saretta' pa v zrelostnem
razredu CTIFL 5. Sorte so v teh razredih imele najbolj čvrsto kožico in meso,
ustrezno maso ploda z dobro vsebnostjo topne suhe snovi in titracijskih kislin.
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In order to determine the optimum maturity stage of sweet cherry (Prunus avium
L.) fruit of the Sweet collection, the pomological properties of cultivars 'Sweet
Aryana', 'Sweet Lorenz', 'Sweet Gabriel', 'Sweet Valina' and 'Sweet Saretta' were
studied. Fruit were sampled at the Fruit growing center Bilje in 2018. For each
observed cultivar, 25 fruit were randomly sampled and categorized into maturity
classes on the basis of the CTIFL color scale, where CTIFL with a larger number
indicating darker red colored fruit. Fruit weight, width, height and thickness,
firmness, skin and flesh color (parameters L*, a*, b*, C and h°), pH of fruit
juice, soluble solids content and content of titratable acid were measured. The
fruit stone was weightened to define the edible part of the fruit. The ratio soluble
solids content/titratable acid was calculated. Firmness of the skin and flesh, the
ratio sweet/sour, the juiciness of the flesh, the aroma and the taste were
estimated by fruit tasting. Color of the flesh and juice was assessed visually.
Fruit weight, fruit dimensions and soluble solids content were generally higher,
firmness, skin and flesh color parameters were lower in CTIFL with higher
number, but titratable acids were generally similar. We found that cultivar
'Sweet Aryana' should be harvested in CTIFL 4, 'Sweet Lorenz' and 'Sweet
Gabriel' in CTIFL 6, 'Sweet Valina' and 'Sweet Saretta' in CTIFL 5. Cultivars in
those classes had higher firmness, an adequate fruit weight with a good content
of soluble solids and titratable acids.
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1

UVOD

Češnja spada med najstarejše sadne vrste. Izvira iz Male Azije, od koder se je sčasoma
razširila tudi v Evropo (Štampar in sod., 2014). V Sloveniji je češnja zelo priljubljena
sadna vrsta, ki jo najdemo na številnih vrtovih in v intenzivnih sadovnjakih.
Češnja je lepo koščičasto sadno drevje, ki cveti zgodaj spomladi. Proti koncu pomladi
drevo obogatijo rdeči do temno rdeči plodovi privlačnega videza. Plodovi so sladki in
sočni ter vsebujejo veliko hranilnih snovi, potrebnih za naše zdravje (Bujdoso in Hrotko,
2017).
Plodove češnje pogosto ocenimo vizualno, pri čemer nam je pomemben predvsem izgled
sadeža, kot sta barva in velikost plodov. Zato pridelovalci češenj stremijo k izboljšanju
zunanje kakovosti plodov (npr. obarvanost) in notranje kakovosti plodov (snovi, ki
določajo okus).
1.1

NAMEN RAZISKAVE

Pri sadnih vrstah za določanje zrelosti plodov uporabljamo različne teste, ki temeljijo na
meritvah čvrstosti plodov, barve kožice in vsebnosti različnih snovi v plodovih. Zrelost
češenj lahko določamo z meritvami vsebnosti sladkorjev in organskih kislin, predvsem pa
z meritvami barve kožice in čvrstosti plodov (Overbeck in sod., 2017; Taghadomi-Saberi
in sod., 2015). Pri češnjah poznamo 3 faze razvoja plodov. Plod se prične hitro večati v
tretji razvojni fazi. Celice se povečujejo, v plodu potekajo kemične spremembe, ki vplivajo
na spremembo velikosti, barve, trdote in okusa ploda (Smole, 2000). Pri novih sortah
kolekcije češenj Sweet-'Sweet Aryana', 'Sweet Lorenz', 'Sweet Gabriel', 'Sweet Valina',
'Sweet Saretta', se še ne ve, ob kateri zrelosti dosežejo optimalne pomološke lastnosti, saj
je kolekcija v Sadjarskem centru Bilje šele prešla v rodnost.
Cilj magistrske naloge je, na osnovi spremljanja zorenja sort češenj, določiti primerno
zrelost plodov posamezne sorte kolekcije Sweet.
1.2

DELOVNA HIPOTEZA

V magistrskem delu želimo preveriti naslednji hipotezi:
 Z meritvami mase in trdote plodov, vsebnosti topne suhe snovi ter barve kožice
lahko določimo primerno zrelost izbranih sort češenj za svežo uporabo.
 Dinamika merjenih parametrov je različna glede na sorto.
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2
2.1

PREGLED LITERATURE
ČEŠNJA

Češnja (Prunus avium L.) je diploidna sadna vrsta, ki jo uvrščamo med koščičarje
(Bujdoso in Hrotko, 2017). Botanično jo uvrščamo v rod Prunus in družino Rosaceae
(Smole, 2000).
Češnje so v določenih državah razdeljene na sladke in kisle. V Sloveniji jih delimo na
češnje (P. avium) in višnje (P. cerasus L.). Vrsti se ločita po nekaterih lastnostih. Češnje se
uporabljajo predvsem za svežo uporabo, višnje pa se zaradi svojega kislega okusa
uporablja predvsem za predelavo (Štampar in sod., 2014).
Češnja je listopadno drevo, ki zraste do višine 20 m. Skorja debla je sprva gladka in svetlo
rjava ali sivkasta z izrazitimi horizontalnimi lenticelami. Spomladi se sprva odprejo beli
cvetovi, ki so sestavljeni iz petih venčnih in petih čašnih listov. Nato ozelenijo listi, ki so
enostavni in dolgi do 15 cm. Po uspešni oprašitvi in oploditvi cvetov se sprva razvijejo
zeleni plodiči. Plodovi večine sort dozorijo junija, ko postanejo rdeči, ob prezrelosti lahko
celo črni (Milatović in sod., 2011), zgodnje sorte na zgodnjih legah dozorijo že maja.
Velika večina sort za oploditev potrebuje cvetni prah druge sorte, saj se s svojim cvetnim
prahom ne more oploditi. Gre za avtosterilne (samoneoplodne) sorte. Poleg tega poznamo
še sorte, ki se z lastnim cvetnim prahom lahko oplodijo. To so avtofertilne (samooplodne)
sorte. Pri samoneoplodnih sortah je potrebno v nasad posaditi večje število primernih sort
(Štampar in sod., 2014).
Češnja je prilagojena na mediteransko in zmerno toplo klimo. Dobro prenaša zimski mraz,
prenizke temperature pa ji ne ustrezajo, ker lahko privedejo do poškodb, te pa so odvisne
od sorte in podlage. Za češnjo je primerna sadjarska lega, saj se tako lahko izognemo
spomladanski pozebi. Med rastno dobo ji ustreza enakomerna porazdelitev padavin, ki pa
so neželene med cvetenjem in zorenjem (Štampar in sod., 2014).
Češnja je prvo koščičasto sadje. Na trgu prevladujejo predvsem sorte češenj z rdečimi
plodovi, za sorte z rumeno barvo plodov pa je povpraševanje manjše (Bujdoso in Hrotko,
2017).
Češnja je sezonsko sadje. Na trgu se pojavi predvsem pozno spomladi in zgodaj poleti. V
Evropi je sezona češenj kratka in se začne maja, kar je značilno predvsem za južni predel
Evrope. Na severnem delu Evrope traja sezona češenj od sredine julija do avgusta (Blando
in Oomah, 2019).
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Za večino sadnih dreves, tudi za češnjo, velja, da jo sestavljata sorta in podlaga
(Consortium Deutscher Baumschulen GmbH, 2019). Vsa češnjeva drevesa, ki se jih
prideluje, so cepljena (Long in Kaiser, 2010). Velikost sadnega drevesa je določena s
podlago (Consortium …, 2019).
Pri češnjah poznamo generativne in vegetativne podlage. Med generativne podlage češnje
uvrščamo sejance divje češnje (P. avium), rešeljike (P. mahaleb L.) in navadne višnje (P.
cerasus) (Sitarek, 2015; Erdal, 2015). Te podlage zrastejo iz semena, vplivajo na veliko
bujnost ter na pozen vstop v rodnost (Štampar in sod., 2014). Obstaja tudi veliko
vegetativnih podlag, kot so npr. Colt, Gisela 5, Gisela 6, Maxma 14, Piku 1, Weiroot 72
(Hrotko in Rozpara, 2017; Long in Kaiser, 2010; Milatović in sod., 2011). Ugotovljene so
bile pomembne razlike med podlagami glede vpliva na vitalnost in pridelek sorte, velikost
plodov, barvo kožice, čvrstost, vsebnost topne suhe snovi in titracijskih kislin (LopezOrtega in sod., 2016).
V naših drevesnicah ponujajo številne podlage, med katerimi pogosteje zasledimo sejanec
češnje, Maxma 14, Colt in Gisela 5 (Drevesnica Podobnikar, 2019; Drevesnica Porenta,
2018; Drevesnica in trsnica Krajšek, 2019).
2.2

PLODOVI

Koščičasti plodovi so enostavni, zaprti, sočni plodovi (Hudina in sod., 2011). Plod ima v
sredini seme, ki je obdano z neužitno in trdo koščico (endokarp), le-ta pa z mesnatim
užitnim mesom (mezokarp) in kožico (eksokarp) (Zoffoli in sod., 2017). Plodovi gojenih
sort tehtajo 3-12 g (Milatović in sod., 2011).
Sorte češenj so bile v preteklem stoletju vključene v mnoge programe žlahtnenja. V njih so
se osredotočali predvsem na doseganje izboljšanja lastnosti, kot so količina pridelka,
velikost, čvrstost, barva in okus plodov (Long in Kaiser, 2010).
2.2.1 Pomološke lastnosti
Pomološke lastnosti so lastnosti plodov. Češnjevi plodovi se razlikujejo glede na sorto.
Plodovi se razlikujejo v zunanjih lastnostih, kot so npr. masa, oblika, dolžina peclja, barva
kožice in v notranjih lastnosti plodu, kot so npr. čvrstost mesa, barva soka, okus, oblika in
velikost koščice (Smole, 2000; UPOV, 2006).
2.2.1.1 Oblika ploda
Plodovi češnje se med seboj razlikujejo po obliki. Oblika ploda češnje je lahko okrogla,
ovalna, srčasta, sploščena, ledvičasta ali srčasto prisekana (Slika 1). Oblika plodu je sortno
značilna (Smole, 2000; Milatović in sod., 2011; UPOV, 2006)
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Slika 1: Oblika plodov češnje (Smole, 2000)

2.2.1.2 Masa ploda
Plodove češenj delimo tudi po masi. Razvrščamo jih na zelo drobne (> 3−4 g) (Smole,
2000), drobne (4−5 g), srednje debele (5−7 g), velike (7−9 g) in zelo debele velike plodove
(> 9 g) (Milatović in sod., 2011). Masa plodov češenj je v korelaciji z največjo dimenzijo
ploda, ki je premer ali debelina ploda.
2.2.1.3

Dimenzije ploda

Vsaka sorta ima specifične dimenzije ploda. Glede na debelino delimo plod na zelo majhen
(< 19 mm), majhen (19,4−21,4 mm), srednji (21,4−25, 4 mm), velik (25,4−29,8 mm) in
zelo velik (> 29,8 mm) (UPOV, 2006; Malchev in Quero Garcia, 2012).
2.2.1.4 Koščica
Masa koščice je 0,3-0,6 g, kar predstavlja 4-12 % mase ploda (Milatović in sod., 2011). Po
obliki ločimo koščice na okrogle in ovalne. Po masi se koščice delijo na velike in majhne,
po ločitvi mesa od koščice pa na tiste, ki se dobro ali težje ločijo (cepke ali kostenice)
(Smole, 2000). Glede na delež koščice v skupni masi ploda sorte češenj razdelimo v tri
skupine: majhen delež koščice (pod 6 %), srednji delež (6−7,5 %) in velik delež (nad 7,5
%) (Milatović in sod., 2011).
2.2.1.5 Šiv ploda
Za plodove češenj je značilno, da imajo na trebušni strani plodu šiv. Pri češnjah je šiv
lahko tudi odsoten ali zelo slabo viden, lahko pa tudi slabo viden ali močno viden (UPOV,
2006).
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2.2.1.6 Dolžina peclja
Dolžina peclja je ena izmed sortno značilnih pomoloških lastnosti češnje. Peclje glede na
dolžino ločimo na kratke (< 3,5 cm), srednje dolge (3,6−4,5 cm) in dolge (> 4,6 cm)
(Milatović in sod., 2011).
2.2.1.7 Čvrstost ploda in debelina kožice
Sorte plodov češenj se razvršča tudi glede na čvrstost mesa in kožice. Glede na čvrstost
mesa razvrstimo sorte češenj na plodove, ki imajo mehko meso (takim plodovom pravimo
srčike) in sorte s čvrstim mesom, katerim pravimo hrustavke (Smole, 2000). Češnjevi
plodovi imajo različno debelino kožice, ki je lahko tanka, srednje debela in debela (UPOV,
2006).
2.2.1.8 Barva kožice, mesa in soka
Pri češnjah je kožica lahko rdeča, rumena ali dvobarvna. Glede na obarvanost kožice
delimo češnje na rumene, rumeno-rdeče, oranžno-rumene, svetlo rdeče, rdeče, rjavo rdeče,
temno rdeče in rdeče črne (UPOV, 2006; Milatović in sod., 2011).
Plodovi češenj imajo lahko kremno, rumeno, roza, rdeče ali temno rdeče meso. Barva soka
češenj je lahko brezbarvna, svetlo rumena, roza, rdeča ali vijolična (UPOV, 2006).
Svetlejša kot je kožica, svetleje bo obarvano meso in sok plodu. Sorte z rumeno barvo
kožice in dvobarvne češnje imajo kremasto ali rumeno barvo mesa ter brezbarvni ali svetlo
rumeno obarvan sok, lahko pa tudi rumeno meso s pridihom rdeče barve (Webster in
Looney, 1996). Temnejši plodovi češenj imajo meso in sok obarvan rdeče ali temno rdeče
(Milatović in sod., 2011).
2.2.2 Kakovost plodov
Zrelost plodov, na kar vpliva tudi izbira datuma obiranja, je eden ključnih dejavnikov, ki
določa splošno kakovost plodov (Correia in sod., 2017, Calhan in sod., 2014). Čas, kdaj so
češnje zrele, je težko določiti, saj so užitne veliko prej kot so resnično zrele (Blažkova in
sod., 2002). Med zorenjem plodov se spreminjajo biokemične lastnosti kot tudi morfološke
lastnosti, vključno z intenzivnostjo barve in vsebnostjo sladkorjev, ki sta glavna kazalca
zrelosti plodov (Romano in sod., 2006; Mozetič in sod., 2004 ).
Kakovostni plodovi češenj morajo izpolnjevati naslednje kriterije: morajo biti celi, sveži,
zdravi, čvrsti (glede na sorto), s peclji, ustrezno razviti in zreli, brez tujega vonja oz.
arome. Pri obiranju plodov moramo paziti, da se ploda drži pecelj (Pravilnik …, 2000).
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Pomemben kriterij, ki pri potrošniku določa nakup češenj, je videz češnjevih plodov.
Velikost ploda, oblika ploda, barva kožice in čvrstost ploda so lastnosti, povezane z
videzom in so pomembne za kakovosten plod. Velikost plodov je ena najpomembnejših
lastnosti, ki določajo kakovost, kar je pomembno predvsem pri uporabi svežih plodov
(Milatović in sod., 2011; Jemrić, 1996; Viljevac in sod., 2013). Plodovi morajo imeti
temno obarvano kožico (Revell, 2009) in zelen pecelj (Tehnološka navodila …, 2016;
Pravilnik …, 2000). Barva kožice je povezana tudi z zrelostjo. Bledi odtenki rdeče barve
so med potrošniki večinoma manj zaželeni. Neenotno obarvani plodovi so lahko znak
slabše kakovosti plodov, saj kaže na to, da so bile češnje prezgodaj obrane, s tem pa je
kakovost zmanjšana. S strani potrošnikov je pomembno, da so češnje v embalaži obarvane
enakomerno, z intenzivno obarvanostjo kožice. Češnje z večjimi podovi so privlačnejše in
so večinoma znak večje kakovosti. Z optimalno velikostjo plodu (premer 29-30 mm)
(Hampson in sod., 2014) je povezana tudi masa ploda, ki je med 11−12 g (Revell, 2009).
To močno vpliva tudi na tržno ceno. Trdnost plodu je pomembna lastnost, ki je med
potrošniki zelo zaželena (Sansavini in Lugli, 2008). Potrošniki imajo radi trše plodove, ki
hrustljajo (Mula-Diaz in Castilo, 2008). Prepozno obrani plodovi so lahko mehkejši. Poleg
te lastnosti je pomemben tudi okus. Okus prezgodaj obranih češenj se naknadno ne bo
razvil, zato bodo ti plodovi slabše kakovosti. Z okusom je povezana tudi sočnost, sočnejši
plodovi pa so bolj sprejemljivi za trg. Poleg sočnosti sta z okusom povezani tudi sladkost
in kislost plodu. Za potrošnika je boljša slajša češnja (Revell, 2009).
Kakovostni plodovi češnje naj bi imeli enakomerno obavano rdečo kožico (Blando in
Oomah, 2019; Hampson in sod., 2014), zrelostnega razreda CTIFL 5, z maso 12−15 g,
premerom do 34 mm (Blando in Oomah, 2019), čvrstostjo 70−75 N, minimalno vsebnost
topne suhe snovi 17−19 °Brix (Kappel in sod., 1996). Glede na kemijske lastnosti naj bi
imeli pH soka 3,8 (Blando in Oomah, 2019) in vsebnost titracijskih kislin 0,4−1,5 %
(Goliaš in sod., 2017) ter optimalno razmerje topne suhe snovi in titracijskih kislin:
1,5−2,0 (Predieri in sod., 2004).
2.3

SORTE

Po celem svetu je znanih več kot sto tržnih sort (Gjamovski in sod., 2016). Poznamo 119
sort češenj, ki so komercialno pomembne (Quero-Garcia in sod., 2017). V nekaterih
državah prevladujejo lokalne sorte (npr. ameriška sorta 'Bing'), v nekaterih državah pa
prevladujejo avtohtone sorte (npr. v Italiji). V zadnjih treh desetletjih je nastalo več novih
sort z dobrimi pomološkimi in pridelovalnimi lastnostmi (Milatović in sod., 2011).
Češnje razvrščamo v skupine glede na barvo mesa, barvo soka, čvrstost mesa in velikost
plodov (Webster in Looney, 1996; Milatović in sod., 2011). Sorte češenj ločimo tudi glede
časa zorenja plodov. V Sloveniji imamo sezono češenj, ki traja od začetka maja do konca
junija (2 meseca) (Smole, 2000). Glede časa zorenja se pri nas kot standardno sorto
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uporablja sorto 'Burlat', ki zori v sredini maja. Glede na to sorto se orientiramo, kdaj so
primerno zrele ostale sorte (Milatović in sod., 2011).
Sorte češenj lahko razporedimo tudi na sorte za proizvodne nasade (npr. 'Burlat', 'Kordia',
'Regina') (Godec in sod., 2015), sorte lokalnega značaja - vklučene so sorte, ki se gojijo le
na določenih območjih, gre predvsem za starejše sorte (npr. 'Primavera', 'Lionska rana') in
perspektivne sorte - v to skupino so uvrščene sorte, ki jih v določenih razmerah še niso
dovolj proučili (Milatović in sod., 2011).
2.4

RAZVOJ PLODOV

Čas razvoja plodov češenj od cvetenja do zorenja je zelo kratek (Usenik, 2016). Dolžina
zorenja od prve do tretje faze je odvisna od posamezne sorte (Zoffoli in sod., 2017).
Zorenje plodov različnih sort pri češnjah razvrstimo glede na sedem češnjevih tednov
(Usenik, 2009). Zorenje posamezne sorte se označuje tudi s številom dni, ki jo loči od časa
zorenja sorte 'Burlat'. Sorte razvrščamo glede na to, koliko dni za sorto Burlat zorijo
(Godec in sod., 2003). Zelo zgodnje sorte zorijo v prvem češnjevem tednu, obdobje
razvoja plodov traja med 32−37 dni, v drugem češnjevem tednu plodovi za zorjenje
potrebujejo 40−49 dni, v tretjem češnjevem tednu 44−53 dni, v četrtem češnjevem tednu je
obdobje zorenja plodov 48−61 dni, pri sortah petega in šestega češnjevega tedna pa
potrebujejo 57−64 dni, da plodovi dozorijo (Smole, 2000). Plodovi češnje nastanejo iz
plodnice, cvetni pecelj pa postane pecelj ploda. Vsak plod češnje se razvije iz cveta, pod
pogojem, da pride predhodno do oprašitve in nato do oploditve. Rast in razvoj plodiča
poteka v treh fazah.
Za prvo fazo, ki se začne po oploditvi, je značilno povečanje velikosti plodov, kar spremlja
hitra delitev celic mezokarpa (Slika 2). Plodič začne rasti, cvetni deli pa se sušijo in
odpadejo. Število epidermalnih celic se hitro poveča, kasneje pa se povečata tudi velikost
in debelina sten. Število epidermalnih celic se v tej fazi zmanjša za 50 %, povprečna
velikost celic pa se poveča do dvakrat. V tej fazi razvoj embria iz zigote poteka zelo
počasi, kljub temu, da plodič hitro raste. Z odpadanjem cvetnih delov se redčijo in
odpadajo tudi neoplojeni cvetovi in slabo oplojeni plodiči.
V drugi fazi razvoja se plodiči navzven skoraj ne povečujejo več. Plodnične stene se
diferencirajo v tri plasti. Notranji del otrdi ter nastane koščica, srednji del postane meso
ploda, zunanji del plodnice pa postane kožica plodu češnje. Hkrati se v koščici iz zigote
oblikuje embrio ter se oblikuje seme.
Zadnja, tretja faza razvoja plodov češnje predstavlja obdobje, ko se plodovi močno
povečajo z velikostjo mezokarpnih celic (meso). Celice se ne delijo več, se pa povečujejo,
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prav tako se polnijo medcelični prostori. Embriji se dokončno razvijejo. V končni fazi, ko
plod zori, se v njem dogajajo izrazite spremembe, kot so sprememba barve, velikosti,
trdote ter okus ploda. Opazimo tudi zmanjšanje debeline celičnih sten, medcelčni prostori
pa postanejo manj bogati (Zoffoli in sod., 2017). Plod dozoreva (Smole, 2000), faza se
konča z zorenjem in obiranjem plodov (Herrero in sod., 2017).

Slika 2: Razvoj plodov češnje (Turkey in Young, 1939)

2.4.1 Zorenje plodov
Ko plodovi češenj dobijo svojo značilno barvo, velikost, teksturo in okus, so primerni za
obiranje. Za plodove češenj je značilno, da dosežejo užitno zrelost, ko pridobijo na
velikosti in postanejo rdeči. Če plodove pustimo nekaj dni na drevesu, na kakovosti
večinoma pridobivajo in ne izgubjajo. Ko so enkrat obrani, pa plodovi na kakovosti ne
pridobivajo več. Pri nekaterih sortah je potrebno plodove pustiti dovolj dolgo na drevesu,
kljub temu, da so že obarvani rdeče. Pustimo jih, dokler ne dosežejo polne zrelosti, sicer
ostanejo grenki in manj okusni. V zadnjih dneh zorenja plodovi češenj pridobijo na masi, v
zadnjem tednu lahko pridobijo celo do 25% končne mase plodu (Blažkova in sod., 2002).
2.4.1.1 Spremembe med zorenjem
Med zorenjem plodov češenj v tretji fazi opažamo številne morfološke, fiziološke in
biokemijske spremembe, kot so povečanje velikosti plodov, spremembe barve kožice,
zmanjšanje trdote mesa ter spremembe v okusu in aromi (Milatović in sod., 2011).
Da bodo plodovi v obdobju zorenja kakovostni, je potrebno poskrbeti za zadostno količino
vode in hranilnih snovi za zdravo listje (Milatović in sod., 2011). Če zamaknemo čas
obiranja plodov za nekaj dni, lahko plodovi češnje potemnijo, poveča se njihova velikost in
okrepi okus (Sweet cherry…, 2019).
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Barva plodov je eden najpomembnejših kazalnikov zrelosti češnjevih plodov, kot tudi
kakovosti plodov. Med zorenjem plodov se spreminja barva kožice. Pri sortah, pri katerih
so plodovi obarvani temno rdeče, je antocianov 700 mg/100 g sveže mase plodu, ki so
zadolženi za rdečo barvo ploda, v svetlo obarvanih plodovih je antocianov le nekaj mg/100
g (Wani in sod., 2014). Kopičenje antocianov v kožici in v mesu ploda se začne pred
obiranjem, ko plod zori. Plodovi češnje se spremenijo iz slamnato rumene v svetlo rdečo
ter iz intenzivno rdeče v temno rdečo, pri nekaterih sortah v polni zrelosti se plodovi
obarvajo skoraj črno (Milatović in sod., 2011). Češnjevim plodovom lahko določimo barvo
kar v sadovnjaku s pomočjo barvne šablone, s katero lahko določimo, kdaj so češnje
primerne za obiranje (Simčič in sod., 1998; Hansen, 2011). Barvno šablono je razvil
Center Techique Interprofessionnel des Fruit des Legumes (CTIFL). Ponuja paleto sedmih
barv, pri čemer pomeni vrednost 1 rožnato rdečo barvo in vrednost 7 rdeče črno barvo.
Oznaka CTIFL označuje zrelostni razred na osnovi barve kožice plodu in oceno kakovosti
sadja (CTIFL, 2019).
Spremembe v barvi kožice plodu se začnejo, ko zelena barva (klorofil) preide v rdečo
barvo. Klorofil se razgradi, začnejo se kopičiti antociani, ki dajejo plodu rdečo barvo.
Zaradi dobre povezave med kopičenjem sladkorjev, se zmanjšuje čvrstost, povečuje pa se
masa ploda ter razvoj rdeče barve. Zorenje plodov lahko določamo tudi kolorimetrično z
merjenjem parametrov barve kožice (L*, a*, b*, C, h°). Pri kolorimetrični določitvi barve
kožice se vrednosti parametrov L* in h° z zorenjem manjšata. Parameter C je sprva visok,
se pa z napredovanjem zorenja prav tako zmanjšuje. Parametra a* in b* pa se v času
zorenja linearno povečujeta (Zoffoli in sod., 2017).
Pomemben dejavnik kakovosti plodov češnje je tudi čvrstost mesa (Wani in sod., 2014).
Med zorenjem plodov spremembe čvrstosti mesa delimo na tri faze. V prvi fazi razvoja
mesa se čvrstost povečuje in doseže največjo vrednost. V drugi fazi pride do nenadnega
zmanjšanja čvrstosti, kar je sortna značilnost. V zadnji, tretji fazi, tik pred obiranjem
plodov, se čvrstost mesa rahlo zmanjša ali pa ima stalno vrednost (Zoffoli in sod., 2017;
Milatović in sod., 2011). Zmanjšanje čvrstosti mesa je posledica sprememb, ki se dogajajo
v primarni celični steni in osrednji lameli. Zmanjšanje čvrstosti mesa je povezano z
razgradnjo pektinskih snovi v osrednji lameli, ki je posledica delovanja encimov
(Milatović in sod., 2011). Povezana je s spremembo barve ploda in vsebnosti organskih
kislin, vendar je slabo povezana z vsebnostjo topne suhe snovi (Magwaza in Opara, 2015).
Za sorte, ki rodijo zgodaj, je značilno, da so mehkejše kot pozne sorte češenj, ki so
večinoma bolj čvrste (Wani in sod., 2014, Sweet cherry.., 2019).
Med zorenjem plodov se spreminja tudi okus mesa, ki je odvisen predvsem od vsebnosti
sladkorjev in organskih kislin. Vsebnosti sladkorjev so sorazmerne z vsebnostjo topne suhe
snovi (Milatović in sod., 2011). Med zorenjem plodov se povečuje vsebnost sladkorjev v
mesu, vsebnost organskih kislin ostaja relativno stalna (Wani in sod., 2014). V času
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dozorevanja plodov pride do sinteze ter sproščanja aromatičnih snovi, katerih količina je
zelo majhna in je sortno značilna ter pomembno vpliva na kakovost plodov. Aromatične
snovi so najbolj prisotne v plodovih, ki se nabirajo v polni zrelosti, medtem ko imajo
prezgodaj obrani plodovi manj izrazit okus (Milatović in sod., 2011). Plodove, ki vsebujejo
vsebnost topne suhe snovi nad 15 °Brix, štejemo za sladke češnje (Wani in sod., 2014).
Vrednosti topne suhe snovi so v češnjah od 12,3−24,5 g/100 g sveže mase. Takšne razlike
se pripiše sorti, mikroklimatskim lastnostim, podlagi in načinu pridelave (Serradilla in
sod., 2017). Razmerje vsebnosti topne suhe snovi in titracijskih kislin je povezano z
okusom (kislo, sladko-kislo, kislo-sladko ali sladko). Za češnje je značilno, da so vrednosti
razmerja med 19 in 40 (Serradilla in sod., 2017). Vsebnosti titracijskih kislin so v češnjah
0,4-1,5 % in so odvisne od sorte (Wani in sod., 2014).
Vsebnost topne suhe snovi in skupni titracijskih kislin se od druge do tretje faze razvoja
plodov hitro povečujeta. Topna suha snov se iz vrednosti 8-12 % poveča na 17,5−20 %,
vsebnosti titracijskih kislin se poveča iz 0,43 g jabolčne kisline na 100 ml soka na 0,77 g
jabolčne kisline/100 ml soka. Vse navedeno je odvisno tudi od sorte (Zoffoli in sod.,
2017).
2.5

ŽLAHTNJENJE NOVIH SORT

Žlahtnjenje češnje je bilo v zadnjih letih stalno. Evropa je ena izmed vodilnih žlahtniteljic,
sledi ji Azija. V zadnjem desetletju je bilo ustvarjenih več kot 140 sort koščičarjev
(Sansavini in Lugli, 2008). V svetu je več kot 500 novih sort češnje. Največ novih sort je
bilo vzgojenih v Ukrajini, ZDA, Romuniji, Kanadi, Franciji, Italiji in na Madžarskem
(Milatović in sod., 2011). Vsak program je potreboval približno od 10 do 15 let, da so
sprostili novo sorto. V Evropi in Aziji imamo v zadnjega pol stoletja približno 30
žlahtniteljskih programov, ki temeljijo predvsem na izboljšanju pridelka. V Evropi je cilj
žlahtniteljskih programov podaljšati sezono obiranja, hkrati pa izboljšati tudi kakovost
plodov češenj. Njihov skupni cilj je bil predvsem povečanje kakovosti plodov v smislu
velikosti, čvrstosti in okusa. Delovali so tudi na povečanju števila samooplodnih sort,
zmanjšanju dovzetnosti na škodljivce in bolezni, odpornosti proti pokanju plodov in
podaljšanju sezone z zgodnjimi in poznimi sortami. Uvedba novih samooplodnih sort je
ključni dejavnik za izboljšanje pridelka zlasti v Italiji. Dosedanje nove sorte, ki so jih
pridobili z žlahtnenjem, so: zgodnja sezona − 'Primulat' in 'Early Bigi' (Francija),
samoneoplodna sorta 'Sweet Early' in 'Grace Star' (Italija), srednja sezona − 'Giorgia'
(Italija), 'Vera' (Madžarska), 'Kordia', 'Vanda', 'Techlovan' (Češka), 'Black Star' (Italija) in
pozna sezona-'Regina' (Nemčija) in 'Alex' (Madžarska) (Sansavini in sod., 2008).
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2.5.1

Programi žlahtnjenja

Žlahtniteljski programi za češnje so bili najprej aktivni v Evropi, kasneje pa v Severni
Ameriki. V Evropi, natančneje v Italiji, na Univerzi v Bologni, na oddelku za sadno drevje,
so se v zadnjih letih intenzivno izvajale raziskave o žlahtnjenju novih sort češenj. To je
privedlo predvsem do razvoja vrhunskih sort češenj kolekcije Sweet, ki so vsebovale
izboljšane organoleptične in estetske lastnosti (Blando in Oomah, 2019).
Program žlahtnjenja novih sort se je v Italiji začel leta 1983 in se razvil v dve fazi. V prvi
fazi se je razvila kolekcija 'Star'. Glavni cilji sorte so bili samooplodnost, zgodnja zrelost in
velik pridelek. Med seboj so križali ameriške in evropske sorte. Od tega so patentirali
sedem sort: 'Early Star® Panaro 2', 'Blaze Star', 'Lala Star', 'Sweet Early® Panaro 1', 'Grace
Star', 'Black Star' in 'Big Star'. Druga žlahtniteljska faza na Univerzi v Bologni je dala
serijo sort Sweet. Nova kolekcija sort je posledica križanja, z namenom zajeti 40-50 dnevni
koledar z razvojem novih sort češenj. Njihove glavne lastnosti so bile velika rodnost
drevesa, ki bi dajal velike, rdeče plodove s čvrstim mesom in odličnim okusom (QueroGarcia in sod., 2017).
2.5.2 Kolekcija Sweet
Razvoj kolekcije 'Sweet' se je začel med letoma 2000 in 2010 na Oddelku za kmetijske
vede Univerze v Bologni (Italija). Konec leta 2010 je Stefano Lugli začel z novim
projektom UNIBO. Cilj projekta je bil žlahtnenje novih sort kolekcije 'Sweet' (Fruitmedia,
2014). Češnje so pred tem že tradicionalno gojili v italijanski regiji Vignola. Med 3000
sadikami, potomci križanja, je vzgojitelj opravil 14 selekcij, izmed katerih je bilo izbranih
pet sort. Izbrane sorte so prejele tudi uradna imena: 'Sweet Aryana', 'Sweet Lorenz', 'Sweet
Gabriel', 'Sweet Valina' in 'Sweet Saretta' (Lugli in sod., 2013, Poldervaart, 2013).
Namen raziskave je bilo pridobiti sorte s čvrstimi plodovi, ki bodo imeli premer 28-30 mm,
vsebnost sladkorjev 18 °Brix ter titracijskih kislin 7−9 g/l in barvo kožice po lestvici
CTIFL 4-6. Sorte se ločujejo le po času zorenja (Cricca, 2012; Lugli, 2013).
Univerza v Bologni je s pomočjo urada za prenos znanja UNIBO leta 2012 kolekcijo
Sweet zaščitila tudi na evropski ravni pod oznakami: 'Sweet Aryana® PA1UNIBO*',
'Sweet Lorenz® PA2UNIBO*', 'Sweet Gabriel® PA3UNIBO*', 'Sweet Valina®
PA4UNIBO*' in 'Sweet Saretta® PA5UNIBO*' (Lugli in sod., 2013).
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3
3.1

MATERIAL IN METODE
LOKACIJA POSKUSA

Poskus je potekal v Sadjarskem centru Bilje, ki je del Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova
Gorica in se nahaja v Biljah pri Novi Gorici na nadmorski višini 55 metrov. Sadjarski
center Bilje se ukvarja s proučevanjem sadnih rastlin na 6 ha zemljišč, na katerih poteka
introdukcija I. in II. faze, pridelava cepičev za drevesničarje na prostem in v mrežnikih.
Nasad je pokrit s protitočno mrežo in opremljen z namakalnim sistemom (Kmetijsko
gozdarski zavod Nova Gorica, 2017).
Drevesa v poskusu so bila posajena decembra 2013 na sadilno razdaljo 5,5 x 2,5 m,
cepljena na podlago Gisela 5. Vse sadike sort češenj so bile iz drevesnice Vivai Salvi iz
Italije, sorta 'Burlat' pa iz drevesnice Bilje. Meritve poskusa smo izvajali v letu 2018.
3.2

KLIMATSKE RAZMERE

Za prikaz klimatskih razmer kraja Bilje smo podatke pridobili iz hidrometerološke postaje
Bilje. Prikazani so podatki za povprečno mesečno, povprečno maksimalno in povprečno
minimalno temperaturo zraka (°C) in količina padavin (mm) od marca do junija 2018 ter
povprečna mesečna temperatura zraka (°C) in povprečna količina padavin (mm) od marca
do junija v dolgoletnem obdobju 1981−2010 (preglednica 1).
Preglednica 1: Povprečna mesečna temperatura zraka, povprečna maksimalna in minimalna temperatura
zraka in količina padavin od marca do junija 2018 (Mesečni bilten ARSO, 2018)
2018
Marec
April
Maj
Junij

T (°C)

max. T (°C)
6,8
15,3
19,1
21,7

min. T (°C)
11,3
21,7
25,7
28,1

3,4
9,5
13,1
15,2

Padavine (mm)
144,3
93,7
80,6
106,6

Preglednica 2: Povprečna mesečna temperatura zraka in povprečna količina padavin od marca do junija v
dolgoletnem obdobju 1981−2010 Bilje (ARSO, 2018)
1981-2010
Marec
April
Maj
Junij

T (°C)

Padavine (mm)
7,6
11,6
16,7
20,1

81
95
117
117

Pomlad 2018 je bila nadpovprečno topla. Marec je bil sprva topel, sledilo je hladno
obdobje, ki se je končalo s toplim vremenom. V primerjavi s 30-letnim obdobjem (19812010) so bile temperature zraka za skoraj 0,8 °C nižje. Bilo je 144 mm padavin, s čimer je
bilo preseženo dolgoletno povprečje. Aprila je prevladovalo nadpovprečno toplo vreme.
Povprečna mesečna temperatura zraka je bila za 3,7 °C višja od dolgoletnega povprečja,
količina padavin pa je bila v območju dolgoletnega povprečja (preglednica 2). V tem
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mesecu je bil pospešen fenološki razvoj. Koščičaste sadne vrste so v sredini aprila po
večini že odcvetele. Na lokaciji poskusa je bila v maju temperatura za 2,4 °C višja, količina
padavin je bila manjša kot v dolgoletnem obdobju. Nadpovprečne temperature zraka so
pospešile fenološki razvoj - prve češnje so dozorele zgodneje kot običajno. Tudi mesec
junij je bil nadpovprečo topel, količina padavin ni močno odstopala (slika 3). Češnje so v
tem času dozorele po vsej Sloveniji, vendar do 10 dni zgodneje kot ponavadi (Mesečni
bilten …, 2018).

Slika 3: Povprečna temperatura zraka (°C) (levo) in količina padavin (mm) za leto 2018 za obdobje razvoja
plodov pri češnji marec-junij (desno) (ARSO, 2018)

3.3

RASTLINSKI MATERIAL

V poskus smo vključili pet novih sort češnje kolekcije Sweet: 'Sweet Aryana', 'Sweet
Lorenz', 'Sweet Gabriel', 'Sweet Valina' in 'Sweet Saretta'. Rezultate meritev sort 'Sweet
Aryana' in 'Sweet Lorenz' smo primerjali s standardno sorto 'Burlat', rezultate sort 'Sweet
Gabriel', 'Sweet Valina' in 'Sweet Saretta' pa s sorto 'Kordia'.
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3.3.1 Opisi sort
3.3.1.1 Sorta 'Sweet Aryana'
Sorta 'Sweet Aryana® PA1UNIBO*' izvira iz Italije in je bila pridobljena na Univerzi v
Bologni (Fruitmedia, 2014). Drevo ima pol-pokončno bujno rast. Drevo je visoko in dobro
razvejano. Starševski par ni znan. Je avtosterilna (samoneoplodna) sorta, potrebuje
opraševalna sorta, kot sta npr. 'Sweet Gabriel' in 'Sweet Saretta'. Cveti 2-3 dni pred sorto
'Burlat'. Sorta zori v drugem češnjevem tednu; približno 3-5 dni za standardno sorto
´Burlat´ (Lugli in sod., 2013). Plodovi so srčaste oblike in merijo v premeru približno 2830 mm (Pallotti in sod., 2016) oz. 11−12 g (Lugli in sod., 2012) (Slika 4). V povprečju
vsebujejo 17 °Brix topne suhe snovi in 7,7 g/l kislin (Pallotti in sod., 2016). Kožica je
tanka, sijoča, temno rdeče barve, ki se z zorenjem nagiba proti črni barvi. Meso je čvrsto,
mesnato in rdeče barve (Lugli in sod., 2012). Plodovi so sočni, zelo aromatični z malo
grenkobe ter sladkobo z dobro stopnjo kislosti (Lugli in sod., 2012). Sorta je v deževnem
vremenu občutljiva na pokanje plodov (Dalival, 2016).

Slika 4: Sorta 'Sweet Aryana'

3.3.1.2 Sorta 'Sweet Lorenz'
Sorta 'Sweet Lorenz® PA2UNIBO*' izvira iz Italije, pridobljena je bila na Univerzi v
Bologni, starševska para nista znana (Fruitmedia, 2014). Drevo ima pol-pokončno bujno
rast. Je avtosterilna sorta. Za opraševanje sta primerni sorti 'Sweet Gabriel' in 'Sweet
Saretta'. Cveti 2-3 dni za standarno sorto 'Burlat', zori pa v tretjem češnjevem tednu, 8-10
dni za sorto 'Burlat' (Pallotti in sod., 2016). Izoblikuje velike srčaste plodove (Slika 5), ki
merijo približno 28-32 mm oz. 12−14 g (Fruitmedia, 2014) z vsebnostjo topne suhe snovi
18,5 °Brix ter 8,6 g/l kislin (Pallotti in sod., 2016). Kožica je sijoča, s srednje debelo
lupino in temno rdeča (CTIFL 5), nato rdeče črna (Lugli in sod., 2012). Meso je zelo čvrsto
in hrustljavo (Fruitmedia, 2014). Plodovi so sočni, precej aromatični, brez prisotne
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grenkobe, zelo sladki z dobro stopnjo kislosti (Lugli in sod., 2012). Sorta je v deževnem
vremenu srednje občutljiva na pokanje plodov (Dalival, 2016).

Slika 5: Sorta 'Sweet Lorenz'

3.3.1.3 Sorta 'Sweet Gabriel'
Sorta 'Sweet Gabriel® PA3UNIBO*' je bila pridobljena v Italiji, na Univerzi v Bologni.
Drevo ima pol-pokončno bujno rast. Je avtosterilna sorta. Za opraševanje so primerne sorte
'Sweet Lorenz', 'Sweet Valina' ali 'Sweet Saretta'. Cveti srednje zgodaj, ponavadi hkrati s
sorto 'Burlat'. Plodovi zorijo v 3−4 češnjevem tednu, 14−16 dni po sorti 'Burlat'. Izoblikuje
velike, srčaste plodove (slika 6), ki so premera približno 30-32 mm (Fruitmedia, 2014) in s
povprečno maso 12−14 g (Lugli in sod., 2012). Povprečna vsebnost topne suhe snovi je
17,8 °Brix, vsebnost kislin pa 8,1 g/l (Pallotti in sod., 2016) . Kožica je sijoča in srednje
debela z značilno rdečo bravo (CTIFL 5), ki se z zorenjem spremeni v skoraj črno bravo
(CTIFL 6) (Fruitmedia, 2014). Meso je čvrsto, mesnato in sočno. Koščica se srednje dobro
loči od mesa. Plodovi so zelo aromatični, brez prisotne grenkobe, zelo sladki in vsebujejo
malo kislin (Lugli in sod., 2013). V času deževnega vremena je občutljiva za pokanje
plodov (Dalival, 2016).

Slika 6: Sorta 'Sweet Gabriel'
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3.3.1.4 Sorta 'Sweet Valina'
Sorta 'Sweet Valina® PA4UNIBO*' izvira iz Italije (Univerza v Bologni). Drevo ima polpokončno zelo bujno rast. Je avtosterilna. Kot opraševalni sorti sta primerni sorti 'Sweet
Gabriel' in 'Sweet Saretta'. Cveti 3−4 dni za sorto 'Burlat'. Sorta zori v četrtem češnjevm
tednu, 15−18 dni po sorti 'Burlat'. Izoblikuje srčaste plodove s premerom 28−32 mm in s
povprečno maso 12−14 g (Slika 7). Kožica je sijoča, debela in rdeča (Lugli in sod., 2012).
Meso je zelo čvrsto, mesnato in sočno (Fruitmedia, 2014). Koščica se srednje loči od mesa.
Plodovi so aromatični, hrustljavi, z veliko vsebnostjo topne suhe snovi (19,2 °Brix) ter 9
g/l kislin (Pallotti in sod., 2016). V deževnem vremenu je občutljiva na pokanje plodov
(Dalival, 2016).

Slika 7: Sorta 'Sweet Valina'

3.3.1.5 Sorta 'Sweet Saretta'
Tudi sorta 'Sweet Saretta® PA5UNIBO*' je nastala na Univerzi v Bologni. Je avtofertilna
(samooplodna) sorta in ne potrebuje opraševalne sorte. Drevo ima pol-pokončno bujno
rast. Cveti 2−3 dni za sorto 'Burlat'. Zori srednje pozno, v petem češnjevem tednu, 22−24
dni po sorti 'Burlat'. Izoblikuje zelo velike srčaste plodove, premera 30−32 mm
(Fruitmedia, 2014) s povprečno maso 11−12 g (Lugli in sod., 2012) (Slika 8). Srednje
debela kožica je sijoča, sprva svetlo rdeča (CTIFL 4), nato rubinasto rdeče barve (CTIFL
5) (Lugli in sod., 2012). Meso je zmerno čvrsto in hrustljavo. Koščica se srednje dobro loči
od mesa. Plodovi so sočni, aromatični, brez prisotne grenkobe ter z veliko vsebnostjo topne
suhe snovi (18 °Brix) (Pallotti in sod., 2016) in dobro stopnjo kislosti (Lugli in sod., 2013).
Sorta je v deževnem vremenu občutljiva za pokanje plodov (Dalival, 2016).
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Slika 8: Sorta 'Sweet Saretta'

3.3.1.6 Sorta 'Burlat'
Sorta je nastala v Franciji in se razširila po celi Evropi. Drevo ima srednje bujno rast, kjer
tvori krajše in debelejše poganjke. Izoblikuje srednje gosto krošnjo. Je avtosterilna sorta,
zato potrebuje opraševalne sorte, kot so 'Stella', 'Germersdorfer' ali 'Vipavka'. Cveti srednje
pozno (Godec in sod., 2003). Sorta je zgodnja in zori od 1−2, češnjevega tedna. Rodi dobro
in razvije plodove s premerom 27−28 mm (DEPA-Fruit, 2016) in povprečno maso 7 g
(Milatović in sod., 2011) in 14−16 °Brix topne suhe snovi (Dalival, 2016). Plodovi so
srednje veliki s srednje dolgim pecljem (slika 9). Sprva so plodovi živo rdeče barve, v
polni zrelosti pa postanejo temno rdeče rjavi in bleščeči. Kožica je srednje čvrsta in temno
rdeča, meso je mehko do polčvrsto, sočno, temno rdeče, srednje aromatično in sladko
kislega okusa. Koščica se srednje dobro loči od mesa. Sok plodu je temno rdeče barve
(Godec in sod., 2003). Sorta je med zorenjem občutljiva za pokanje. Občutljiva je tudi na
monilijo (Smole, 2000). Čas zorenja ostalih sort določamo po tem, koliko dni za sorto
'Burlat' zorijo (Godec in sod., 2003).

Slika 9: Sorta 'Burlat'
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3.3.1.7 Sorta 'Kordia'
Sorta neznanega starševskega para izvira iz Češke. Drevo je bujne rasti. Sorta je
samoneoplodna, zato potrebuje opraševalno sorto. Dobro jo oprašujejo sorte, kot so 'Van',
'Regina' in 'Hedelfinger' (Godec in sod., 2003). Cveti srednje pozno do pozno. Sorta je
pozna tudi glede zorenja. Zori v 6. češnjevem tednu. Plodovi so srednje veliki in srčaste
oblike z dolgim pecljem (slika 10). Plodovi so ob zrelosti temno rdeči. Plodovi dosežejo 29
mm in v povprečju 8,3 g (DEPA-Fruit, 2016). Meso plodu je temno rdeče barve in čvrsto,
z rdeče do temno rdeče obarvanim sokom. Plodovi so zelo sočni in aromatični ter sladko
kislega okusa. Sorta je manj občutljiva na pokanje plodov v času dežja (Godec in sod.,
2003).

Slika 10: Sorta 'Kordia'

3.4

METODE DELA

3.4.1 Obiranje
Plodove sort češenj smo obrali, ko so bili zreli. Sorto 'Burlat' smo obrali 22. 5. 2018,
'Sweet Aryana' 28. 5. 2018, 'Sweet Lorenz' 31. 5. 2018, 'Sweet Gabriel' 5. 6. 2018, plodove
sort 'Sweet Valina', 'Sweet Saretta' in 'Kordia' pa smo obrali 11. 6. 2018. Drevesa češenj
smo obrali v celoti. Obiranje je potekalo v dopoldanskem času. Pri obiranju smo pazili, da
smo češnjo odtrgali skupaj s pecljem. Pridelek posameznega drevesa smo stehtali. Za
nadaljevanje meritev smo naključno izbrali po 45 plodov pri sorti 'Burlat', pri sortah 'Sweet
Aryana', 'Sweet Lorenz', 'Sweet Saretta' in 'Kordia' po 65 plodov, sorti 'Sweet Gabriel' 53
plodov in sorti 'Sweet Valina' 35 plodov in jih takoj prepeljali v Ljubljano.
3.4.2 Postopek meritev
V laboratoriju Katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo Biotehniške fakultete v
Ljubljani smo češnje razporedili po zrelostnih razredih glede na barvo kožice. V vsakem
zrelostnem razredu je bilo 20 plodov, razen pri 'Sweet Gabriel' CTIFL 6 (15 plodov),

19
Blažič A. Določitev primerne zrelosti češenj (Prunus avium L.) kolekcije Sweet.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

CTIFL 7 (13 plodov) in 'Sweet Valina' CTIFL 7 (10 plodov). Češnjam smo izmerili
dimenzije ploda - višina, širina, debelina, ter stehtali maso. Nato smo izmerili trdoto plodu
in barvo kožice. Plodove smo nato prerezali po šivu, jim izmerili in določili barvo mesa in
soka. Nazadnje smo izmerili še vsebnost topne suhe snovi. Glede na sorto in zrelostni
razred smo vzorce z 20 plodovi razdelili v 4 vrečke po 5 plodov ter jih zamrznili. Z
razvrstitvijo smo dobili 4 ponovitve na CTIFL. Pri sortah z manj vzorci smo te razvrstili na
enak način. Pred meritvijo vsebnosti titracijskih kislin smo vzorce odtalili. Nato smo
stehtali še maso koščic. Po vseh opravljenih meritvah smo opravili še degustacijo plodov.
3.4.2.1 Določitev zrelostnega razreda
Plodove smo razvrstili v zrelostne razrede s pomočjo barvne šablone CTIFL Cerise (Slike
11−17).

Slika 11: Barva šablona CTIFL Cerise za določitev zrelostnega razreda češenj

Slika 12: Sorta 'Sweet Aryana' od spodaj navzgor
CTIFL 3, CTIFL 4 in CTIFL 5

Slika 13: Sorta 'Sweet Lorenzo' od spodaj navzgor
CTIFL 4, CTIFL 5 in CTIFL 6
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Slika 14: Sorta 'Sweet Gabriel' CTIFL 5, CTIFL 6
in CTIFL 7

Slika 15: Sorta 'Sweet Valina' CTIFL 5 in CTIFL 6

Slika 16: Sorta 'Sweet Saretta' od spodaj navzgor
CTIFL 5, CTIFL 6 in CTIFL 7

Slika 17: Sorta 'Kordia' od spodaj navzgor CTIFL
5, CTIFL 6 in CTIFL 7

3.4.2.2 Meritve dimenzij ploda - višina, širina in debelina
Dimenzije ploda smo izmerili s pomočjo kljunastega merila Powerfix profi (Slika 18).
Rezultate smo izrazili v milimetrih (mm). Višino ploda smo izmerili od osnove do vrha
plodu, širino med šivom in hrbtno stranjo plodu in debelimo preko šiva plodu (Slika 19).

Slika 18: Digitalno kljunasto merilo Powerfix profi
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Slika 19: Prikaz merjenja dimenzije plodov češenj (Smole, 2000)

3.4.2.3 Meritve mase plodu
Plodove smo tehtali s peclji. Uporabili smo analitsko tehnico Sauter SM 1600 (Slika 20).
Rezultate smo prikazali v gramih (g).

Slika 20: Analitska laboratorijska tehtnica Sauter SM 1600

3.4.2.4 Meritve trdote plodov
Trdoto plodov smo izmerili z digitalnim penetrometrom TR Turoni 53205 (Slika 21), pri
čemer smo uporabili bat s premerom 2 mm. V plod smo z iglo bata zabodli skozi kožico
levo in desno od šiva plodu češnje. Nato smo izračunali povprečje meritev leve in desne
strani plodu. Podatke smo izrazili v Newton-ih (N).
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Slika 21: Digitalni penetrometer TR Turoni 53205

3.4.2.5 Meritve barve kožice in barve mesa
Barvo kožice smo izmerili na sredini polovice plodu češnje, ki je nasproti šiva. S pomočjo
kolorimetra Konica Minolta CR-10 Chroma (Slika 22) v CIELAB barvnem spektru (Slika
23) smo izmerili vrednosti L*, a*, b*, C in h°.

Slika 22: Kolorimeter Konica Minolta CR-10

Z napravo merimo valovno dolžino in jakost elektromagnetnega valovanja v vidnem
območju spektra. Barvo vzorca razdeli na dele, ki jih predstavi s točko v določenem
koordinatnem sistemu. Parameter L* določa svetlost barve od vrednosti 0 (črna) do 100
(bela). Večja, kot je njegova vrednost, svetlejši je plod. Parameter a* določa intenzivnost
zelene barve v negativnem območju in intenzivnost rdeče barve v pozitivnem območju.
Parameter b* v pozitivnem območju določa intenzivnost rumene barve, v negativnem
območju pa intenzivnost modre barve. Parameter C predstavlja odtenek barve (večja kot je
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vrednost parametra, bolj intenzivna je barva), parameter h° pa predstavlja barvo (Konica
Minolta …, 2011-2019).

Slika 23: CIE L* a* b* sistem (New Coloring, 2018)

3.4.2.6 Meritve topne suhe snovi
Vsebnost topne suhe snovi smo izmerili s pomočjo digitalnega refraktometra MA885 (slika
24). Češnjo smo prerezali, jo stisnili in na meritveno stekelce refraktometra kanili nekaj
soka. Izmerjene vrednosti smo podali v °Brix.
Digitalni refraktometer je optični inštrument, ki meri lomni količnik in določa odstotek
sladkorjev v vodni raztopini. Metoda je enostavna in hitra. Vzorec izmerimo po enostavni
kalibraciji z destilirano vodo (Milwaukee instruments, 2015).

Slika 24: Digitalni refraktometer MA885

3.4.2.7 Določanje barve soka
Barvo soka češnje smo določili vizualno. Češnjo smo razpolovili ter iz nje iztisnili sok.
Nekaj kapljic soka smo kanili na belo površino ter ocenili barvo (rdeča, temno rdeča ali
temno rdeče črna).
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3.4.2.8 Meritve titracijskih kislin
Plodove smo najprej odtalili. Titracijske kisline smo izmerili na avtomatskem titratorju 848
Titrino plus (slika 25). Najprej smo iztisnili sok iz ene vrečke (sok 5 plodov) in na analitski
tehtnici Kern ALS 250-4A v 100 ml čaše zatehtali pribljižno 10 g soka. V čašo s sokom
smo potopili sondo za merjenje pH in cevko za merjenje porabljenega 0,1 M NaOH ter
dodali toliko destilirane vode, da so bile cevke potopljene. V aparat smo vnesli natančno
maso soka v čaši. Aparat je dodajal NaOH do vrednosti pH 8,2 in na koncu izpisal
rezultate. Iz podanih rezultatov smo si zapisali začetni pH, porabo NaOH v ml ter vrednost
skupnih titracijskih kislin v mg/100 g.

Slika 25: Avtomatski titrator 848 Titrino plus

3.4.2.9 Meritve mase koščic
Maso koščic smo stehtali z analitsko tehnico Kern ALS 240-4A (Slika 26). Iz vsakega
zavoja petih plodov češenj smo odvzeli koščice in stehtali maso petih koščic. Nato smo iz
natehtane mase preračunali, kolikšna je masa koščice za en plod. Glede na maso celotnega
plodu in maso koščice smo izračunali delež užitnega dela plodu.
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Slika 26: Analitska tehtnica Kern Also 240-4A

3.4.2.10 Ocena barve kožice in mesa ter degustacija
Ob koncu meritev smo češnjam vizualno določili barvo kožice in barvo mesa ter opravili
degustacijo. Degustacijsko smo določili: čvrstost kožice, sočnost mesa, razmerje
kislo/sladko, aromo ter okus. Na podlagi zunanjih in notranjih lastnosti plodov določene
sorte in zrelostnega razreda smo podali splošni vtis o plodu.
3.4.2.11 Statistična analiza
Podatke smo obdelali s programom MS Exel 2010 in s programom R (R Development core
team, 2013). Uporabili smo večsmerno ANOVA (faktorja: sorta in CTIFL). Upoštevali
smo 5 % tveganje. Vrednosti, ki so označene z isto črko, se statistično ne razlikujejo (p =
0,05)
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4

REZULTATI

4.1

MASA PLODOV

Na maso plodov sta statististično značilno vplivala sorta in CTIFL. Njuna interakcija je
bila statistično značilna (Preglednica 3).
Preglednica 3: Povprečna masa ploda ± st.n. in delež užitnega dela ploda sort češenj iz kolekcije Sweet in
dveh standardnih sort glede na barvno lestvico CTIFL; Bilje, 2018
Sorta

CTIFL

'Burlat'

4
5
3
4
5
4
5
6
5
6
7
5
6
5
6
7
5
6
7

'Sweet Aryana'

'Sweet Lorenz'

'Sweet Gabriel'
'Sweet Valina'
'Sweet Saretta'

'Kordia'

Masa ploda*
(g)
7,6±0,9
8,2±0,8
7,7±0,9
8,1±1,2
8,4±1,2
12,1±1,0
11,7±0,9
10,6±1,1
12,6±0,9
11,0±1,0
11,1±0,7
13,0±1,5
12,9±1,1
12,0±1,1
13,7±3,6
11,5±1,1
11,7±2,4
10,8±0,9
10,4±0,9

Užitni del ploda
(%)
f
f
f
f
f
bcd
bcde
de
abc
cde
cde
ab
abc
bcd
a
bcde
bcde
de
e

98,7
98,7
98,9
99,1
99,1
99,0
99,1
99,0
99,2
99,1
98,8
99,2
99,1
99,1
99,3
99,1
99,2
99,2
99,1

*Različne črke pomenijo statistične značilne razlike v masi plodov glede na sorto in CTIFL.

Najmanjšo maso plodu iz kolekcije Sweet v vseh CTIFL je imela sorta 'Sweet Aryana',
največjo pa 'Sweet Saretta' v razredu CTIFL 6. Med sortama 'Sweet Aryana' in 'Burlat' ni
bilo statistično značilnih razlik. Masa plodu sorte 'Sweet Lorenz' je bila večja od mase
sorte 'Burlat'. Ni bilo značilnih razlik med maso standardne sorte 'Kordia' in sortami 'Sweet
Gabriel', 'Sweet Valina' in 'Sweet Saretta' v CTIFL 5 in CTIFL 7. V razredu CTIFL 6 sta
sorti 'Sweet Valina' in 'Sweet Saretta' imeli večjo maso kot 'Kordia'.
Barvni odtenek CTIFL je pri sortah različno vplival na maso ploda. Pri večini sort med
zrelostnimi razredi ni bilo razlik. Masa bolj obarvanih plodov se ni statistično značilno
razlikovala od mase manj obarvanih plodov. Barvni odtenek je imel vpliv le pri sorti
'Sweet Saretta'. Plodovi sorte 'Sweet Saretta' CTIFL 6 so imeli večjo maso kot tisti v
CTIFL 5 in CTIFL 7.
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Najmanjši delež užitnega dela plodu je imela sorta 'Burlat' (98,7 %) (preglednica 3),
največji delež pa sorta 'Sweet Saretta' v CTIFL 6 (99,3%). Delež užitnega dela sorte 'Sweet
Lorenz' se je statistično značilno razlikoval od 'Burlat'. Razlike v vrednostih med sortami
'Sweet Gabriel', 'Sweet Valina' in 'Sweet Saretta', kakor tudi 'Kordia' so zelo majhne, kar
pomeni, da je koščica pri večini sort zelo majhna oz. je delež užitnega dela plodu zelo
velik.
4.2

DIMENZIJE PLODOV

Na povprečne dimenzije ploda sta statistično značilno vplivala sorta in CTIFL (Preglednica
4). Interakcija med njima je statistično značilna. Najmanjše vrednosti meritev višine, širine
in debeline plodov so bile izmerjene pri sorti 'Sweet Aryana', vendar večinoma niso bile
značilno različne od standardne sorte 'Burlat' (razen pri širini ploda). Sorta 'Sweet Lorenz'
se je v dimenzijah plodov značilno razlikovala od sorte 'Burlat. Najvišje plodove je imela
sorta 'Kordia'; značilno višje od sort 'Burlat' in 'Sweet Aryana'. Glede širine plodov je z
največjimi vrednostmi izstopala sorta 'Sweet Saretta'. Vse sorte Sweet, razen 'Sweet
Aryana', so imele enako debele plodove kot stadardna sorta 'Kordia'.
Preglednica 4: Povprečne dimenzije (višina, širina in debelina) ploda ± st.n. sort češenj iz kolekcije Sweet in
dveh standardnih sort glede na barvno lestvico CTIFL; Bilje, 2018
Sorta
'Burlat'
'Sweet Aryana'
'Sweet Lorenz'

'Sweet Gabriel'
'Sweet Valina'
'Sweet Saretta'

'Kordia'

CTIFL
4
5
3
4
5
4
5
6
5
6
7
5
6
5
6
7
5
6
7

Dimenzija ploda (mm)*
višina
širina
21,8±1,0
gh
19,7±0,9
22,0±0,8
gh
20,6±0,7
20,9±1,0
h
20,9±1,1
21,0±1,1
h
20,4±1,2
20,7±1,6
h
20,4±1,3
24,0±1,0
de
23,8±0,7
24,0±0,9
de
23,9±0,9
22,6±1,1
fg
22,6±1,1
24,9±0,7
abcd
24,0±1,0
24,2±0,9
cde
22,5±3,3
23,8±0,7
ef
22,9±0,8
25,3±1,3
abc
23,9±2,4
24,4±0,9
cde
23,9±1,3
24,4±1,1
cde
25,0±1,3
24,6±1,0
bcde
25,4±1,0
23,9±1,0
de
24,8±1,1
25,2±0,7
abc
23,9±1,9
25,7±1,0
a
23,0±1,2
25,6±1,0
ab
22,7±0,9

f
f
g
g
g
bcde
bcde
e
bcd
cde
de
bcde
bcde
a
a
ab
bcde
de
e

debelina
24,2±1,5
25,4±1,2
24,9±1,4
25,7±1,4
26,1±1,4
29,6±1,2
29,2±1,1
27,6±1,6
30,3±1,0
28,6±1,0
28,7±0,8
28,7±6,2
29,8±1,1
29,3±1,4
28,3±4,2
28,6±1,3
27,6±1,8
26,7±1,1
26,6±1,1

g
fg
fg
fg
efg
ab
ab
cde
a
bc
abc
ab
ab
ab
abc
bc
cd
def
def

*Različne črke pomenijo statistične značilne razlike v dimenziji plodov glede na sorto in CTIFL.

Med meritvami višine, širine in debeline plodu sorte 'Sweet Aryana' v različnih razredih
CTIFL ni bilo značilnih razlik. Iz meritev je razvidno, da je sorta 'Sweet Lorenz' imela
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večje plodove kot 'Sweet Aryana'. Višina ploda sorte 'Sweet Gabriel' v CTIFL 7 je bila
manjša od CTIFL 5, v širini in debelini pa ni bilo razlik, ki pa se ne razlikuje od CTIFL 6.
Ni bilo razlik v višini, širini in debelini plodov sort 'Sweet Valina', 'Sweet Saretta' in
'Kordia'.
4.3

TRDOTA PLODA

Statistično značilno sta na povprečno trdoto plodov vplivala sorta in CTIFL. Interakcija
med njima je bila statistično značilna (Preglednica 5).
Preglednica 5: Povprečna trdota ploda ± st.n. sort češenj iz kolekcije Sweet in dveh standardnih sort glede na
barvno lestvico CTIFL; Bilje, 2018
Sorta

CTIFL

'Burlat'

4
5
3
4
5
4
5
6
5
6
7
5
6
5
6
7
5
6
7

'Sweet Aryana'

'Sweet Lorenz'

'Sweet Gabriel'
'Sweet Valina'
'Sweet Saretta'

'Kordia'

Trdota ploda*
(N)
1,2±0,3
0,9±0,3
0,9±0,3
1,0±0,3
0,9±0,4
0,6±0,1
0,8±0,2
1,0±0,4
1,2±0,5
1,5±0,5
1,0±0,4
1,2±0,4
0,9±0,3
1,9±2,2
1,2±0,6
1,0±0,3
1,4±0,7
1,5±0,5
1,9±0,6

abc
bc
bc
bc
bc
c
bc
bc
abc
abc
bc
abc
bc
a
abc
bc
abc
ab
a

*Različne črke pomenijo statistične značilne razlike v trdoti plodov glede na sorto in CTIFL.

Najmanjšo vrednost trdote plodu smo izmerili pri sorti 'Sweet Lorenz' v razredu CTIFL 4,
vendar se meritev ne razlikuje statistično značilno od trdote večine drugih sort (izjemi sta
sorti 'Sweet Saretta' in 'Kordia'). Največjo vrednost trdote plodu je bila izmerjena pri sorti
'Sweet Saretta' v CTIFL 5 in je enaka trdoti ploda sorte 'Kordia' v CTIFL 7. V trdoti ploda
zgodnjih sort 'Sweet Aryana', 'Sweet Lorenz' in 'Burlat' ni bilo značilnih razlik. Plodovi
kasneje zorečih sort so bili nekoliko bolj čvrsti (razlike niso bile značilne). Najbolj čvrsti
so bili v povprečju plodovi sorte 'Kordia'. Trdota ploda bolj obarvanih plodov ni bila
značilno manjša od trdote ploda v CTIFL z manjšo številko. Izjema je le sorta 'Sweet
Saretta', kjer so bili plodovi v CTIFL 7 značilno mehkejši kot v CTIFL 5. Izjema je tudi
sorta 'Kordia', kjer trdota ploda v večjem CTIFL ni bila značilno večja.
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4.4

TOPNA SUHA SNOV, SKUPNE TITRACIJSKE KISLINE IN RAZMERJE
TOPNA SUHA SNOV/TITRACIJSKE KISLINE

Povprečna vsebnost topne suhe snovi, titracijskih kislin in razmerje topna suha
snov/titracijske kisline so prikazane v preglednici 6. Sorta in CTIFL sta imela statistično
značilen vpliv, njuna interakcija je bila statistično značilna.
Preglednica 6: Povprečne vsebnosti topne suhe snovi, titracijskih kislin in razmerje topna suha
snov/titracijske kisline ± st.n. sort češenj iz kolekcije Sweet in dveh standardnih sort glede na barvno lestvico
CTIFL; Bilje, 2018
Sorta
'Burlat'
'Sweet Aryana'

'Sweet Lorenz'

'Sweet Gabriel'
'Sweet Valina'
'Sweet Saretta'

'Kordia'

CTIFL
4
5
3
4
5
4
5
6
5
6
7
5
6
5
6
7
5
6
7

Topna suha snov*
(°Brix)
15,3±1,0
j
17,1±1,3
hij
15,7±1,1
ij
19,0±1,9
efgh
19,8±2,5
bcdef
17,3±0,9
hi
19,6±1,5
defg
23,7±1,8
a
19,6±1,8
cdef
21,3±2,2
bcd
21,5±2,1
bcd
20,7±1,6
bcde
22,1±1,3
ab
20,0±1,7
bcdef
21,1±1,6
bcd
21,5±1,3
bc
17,7±1,8
gh
18,1±1,5
fgh
19,2±1,3
efg

Titracijske kisline (g/l)
6,1±0,4
6,1±0,5
6,4±0,3
5,9±1,8
7,3±1,5
9,1±0,4
8,8±0,6
9,6±0,6
10,0±1,2
9,9±0,0
8,5±0,0
8,6±0,4
9,2±0,0
9,7±0,8
8,8±0,2
8,3±1,0
8,2±0,7
8,9±0,8
8,8±0,8

b
b
b
b
ab
ab
ab
ab
ab
a
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab

Razmerje topna suha
snov /titracijske kisline
2,5±0,2
bcd
2,8±0,3
b
2,4±0,2
bcde
3,6±1,6
a
2,7±0,6
b
1,9±0,2
f
2,2±0,2
cdef
2,5±0,2
bcd
1,9±0,2
ef
2,2±0,2
cdef
2,5±0,3
bcd
2,4±0,2
bcde
2,4±0,1
bcdef
2,1±0,2
def
2,5±0,2
bcde
2,6±0,3
bc
2,1±0,2
cdef
2,0±0,2
def
2,1±0,1
cdef

*Različne črke pomenijo statistične značilne razlike glede na sorto in CTIFL.

Najmanjša vsebnost topne suhe snovi je bila izmerjena pri sorti 'Burlat' (15,3 ºBrix) v
CTIFL 4 in se ni značilno razlikovala od sorte 'Sweet Aryana' v CTIFL 3. Največja
vsebnost topne suhe snovi je bila izmerjena pri sorti 'Sweet Lorenz' v CTIFL 6 (23,7
ºBrix). Meritev se je razlikovala značilno od meritev večine ostalih sort, z izjemo sorte
'Sweet Valina' v CTIFL 6. Med standardno sorto 'Burlat' in sorto 'Sweet Aryana' v CTIFL
5 ter 'Sweet Lorenz' v CTIFL 5 in CTIFL 6 so bile značilne razlike v vsebnosti topne suhe
snovi. Vsebnost topne suhe snovi pozneje zorečih sort se je značilno razlikovala od
standardne sorte 'Kordia', ni pa bilo razlik med sorto 'Kordia' ter sortama 'Sweet Gabriel' v
CTIFL 5 in 'Sweet Saretta' v CTIFL 5. Vsebnost topne suhe snovi je bila pri večjih CTIFL
pri vseh sortah večja, razlike pa so bile značilne pri sortah 'Sweet Aryana' in 'Sweet
Lorenz'.

30
Blažič A. Določitev primerne zrelosti češenj (Prunus avium L.) kolekcije Sweet.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

Najmanjša vrednost titracijskih kislin je bila izmerjena pri sorti 'Sweet Aryana' CTIFL 4
(5,9 g/l), največja pa pri sorti 'Sweet Gabriel' v CTIFL 5 (10,0 g/l), vendar razlika med
njima ni bila statistično značilna. Sorta, pri kateri je bilo najmanj titracijskih kislin, je
'Burlat', vendar se vsebnost ni značilno razlikovala od drugih sort. Sorte kolekcije Sweet
niso imele značilno večje vsebnosti titracijskih kislin od standardnih sort. CTIFL ni vplival
na vsebnost titracijskih kislin.
Najmanjšo izračunano vrednost za razmerje topna suha snov/titracijske kisline sta imeli
sorti 'Sweet Lorenz' v CTIFL 4 (1,9) in 'Sweet Gabriel' v CTIFL 5 (1,9), vendar se
vrednosti ne razlikujeta značilno z vsemi ostalimi sortami in CTIFL vrednostmi. Največjo
vrednost razmerja je imela sorta 'Sweet Aryana' v CTIFL 4 (3,6). Vrednost se statistično
značilno razlikuje od ostalih CTIFL te sorte, od sorte 'Sweet Lorenz' in 'Burlat' ter ostalih
kasneje zorečih sort, med katerimi ni bilo značilnih razlik.
4.5

BARVA KOŽICE

Na povprečno vrednost parametra L* je statistično vplival CTIFL, medtem ko sorta ni
imela značilnega vpliva (Preglednica 7). Interakcija med CTIFL in sorto ni bila statistično
značilna. Med sortami ni bilo značilnih razlik v parametru L*. Največjo vrednost parametra
barve kožice L* je imela sorta 'Sweet Aryana' v CTIFL 3 (33,8), najmanjšo vrednost pa
sorta 'Sweet Gabriel' v CTIFL 7 (22,1), razlika med njima je bila značilna.
Na parameter a sta imela statistično značilen vpliv CTIFL in sorta, vendar interakcija ni
bila statistično značilna. Najmanjšo vrednost barve kožice a* je imela sorta 'Sweet Lorenz'
v CTIFL 6 (6,0), katere vrednost se je statistično značilno razlikovala od sort 'Burlat' in
'Sweet Aryana'. Največja vrednost za a* je bila izmerjena pri sorti 'Sweet Aryana' v
CTIFL 3 (33,5). Glede parametra barve kožice a* sta se sorti 'Sweet Aryana' in 'Sweet
Lorenz' statistično značilno razlikovali, razlikovali pa sta se tudi od sorte 'Burlat' ('Sweet
Aryana' z večjimi in 'Sweet Lorenz' z manjšimi vrednostmi). Sorta 'Sweet Valina' je imela
večje vrednosti parametra a* od sort 'Sweet Gabriel', 'Sweet Saretta' in 'Kordia' ter
podobne sorti 'Sweet Lorenz'.
Pri parametru b* je statistično značilen vpliv imel le CTIFL, medtem ko sorta ni imela
značilnega vpliva. Njuna interakcija ni bila statistično značilna. Najmanjša vrednost
parametra b* med sortami je bila izmerjena pri sorti 'Kordia' v CTIFL 7 (1,1), največja pa
pri sorti 'Sweet Aryana' v CTIFL 3 (14,9). Med sortami ni bilo značilnih razlik, so pa imele
zgodnje sorte neznačilno večje vrednosti. Plodovi pri večjem CTIFL so imeli značilno
manjše vrednosti parametra b*. Meritve sort 'Sweet Gabriel', 'Sweet Valina', 'Sweet
Saretta' in 'Kordia' so si bile v istih CTIFL podobne.
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Preglednica 7: Povprečne vrednosti parametrov L*, a*, b*, C in h̊ barve kožice ± st.n. sort češenj iz kolekcije
Sweet in dveh standardnih sort glede na barvno lestvico CTIFL; Bilje, 2018
Sorta

CTIFL

'Burlat'
'Sweet
Aryana'
'Sweet
Lorenz'
'Sweet
Gabriel'
'Sweet
Valina'
'Sweet
Saretta'
'Kordia'

4
5
3
4
5
4
5
6
5
6
7
5
6
5
6
7
5
6
7

L*
28,1±1,2
26,5±1,5
33,8±3,0
28,1±1,5
26,3±2,0
28,0±1,8
25,6±0,9
23,7±1,2
25,4±1,4
25,2±1,4
22,1±4,1
24,9±1,1
24,7±0,7
23,9±1,3
23,5 ±1,3
23,6±1,1
25,4±1,8
23,4±1,1
23,7±1,4

Aab*
Aab
Aa
Aab
Aab
Aab
Aab
Ab
Aab
Ab
Ab
Aab
Ab
Aab
Ab
Ab
Aab
Ab
Ab

a*
21,3±4,5
15,1±6,1
33,5±3,7
22,2±3,7
14,9±5,6
20,5±5,8
13,1±3,6
6,0±2,5
11,9±3,3
8,9±2,5
7,0±2,1
14,4±2,9
12,1±2,4
12,1±2,8
8,5±2,4
6,7±1,9
12,7±2,2
8,3±2,1
6,7±1,5

Barva kožice
b*
Bb* 7,0±2,1 Ab
Bc 4,5±2,6 Ac
Aa 14,9±3,0 Aa
Ab 7,4±2,6 Ab
Ac 4,3±2,6 Ac
Cb 7,2±2,9 Ab
Cc 4,1±2,2 Ac
Cd 1,3±0,7 Ad
Dc 3,3±1,4 Ac
Dd 1,9±0,8 Ad
Dd 1,6±0,6 Ad
Cc 3,7±0,9 Ac
Cd 3,1±0,9 Ad
Dc 3,7±2,1 Ac
Dd 1,9±0,9 Ad
Dd 1,5±0,7 Ad
Dc 3,5±1,5 Ac
Dd 2,2±2,2 Ad
Dd 1,1±0,5 Ad

C
22,9±4,9
15,8±6,6
36,2±5,5
23,0±4,3
15,5±6,1
21,8±6,4
13,4±3,8
6,0±2,5
12,4±3,5
9,1±2,6
7,0±2,1
14,3±2,4
12,5±2,5
12,7±3,1
8,8±2,5
6,9±2,09
13,2±2,5
8,5±2,2
6,8±1,6

Bc
Bd
Bab
Bc
Bd
Bc
Bd
Bb
ABd
ABb
ABa
Cd
Cb
ABd
ABb
ABa
Ad
Ab
Aa

h˚
17,8±1,8
15,3±3,3
23,7±1,9
18,4±2,1
15,1±3,3
18,4±3,1
15,3±3,8
12,2±4,0
15,2±3,9
10,9±2,7
12,7±2,6
15,0±1,5
14,4±1,9
14,6±1,7
12,9±3,9
11,7±4,0
15,2±3,7
11,4±2,8
9,3±2,5

Ab
Ac
Aa
Ab
Ac
Ab
Ac
Abc
Ac
Abc
Abc
Ac
Abc
Ac
Abc
Abc
Ac
Abc
Abc

*Različne črke pomenijo statistične značilne razlike; velike tiskane črke razlike glede na sorto in male
tiskane črke razlike glede na CTIFL.

Na parameter C sta imela statistično značilen vpliv sorta in CTIFL, interakcija ni bila
značilna. Najmanjšo vrednost za parameter C je imela sorta 'Sweet Lorenz' v CTIFL 6
(6,0), največjo pa sorta 'Sweet Aryana' v CTIFL 3 (36,2). Zgodnje sorte 'Burlat', 'Sweet
Aryana' in 'Sweet Lorenz' so imele večje vrednosti kot sorti 'Sweet Valina' in 'Kordia'. Med
razredi CTIFL posameznih sort Sweet so bile značilne razlike. Plodovi v višjem CTIFL so
imeli manjše vrednosti parametra C.
Pri povprečni vrednosti parametra h˚ je značilen vpliv imel le CTIFL. Interakcija med sorto
in CTIFL ni bila značilna. Najmanjšo vrednost za parameter h˚ med sortami Sweet je imela
sorta 'Sweet Gabriel' v CTIFL 6 (10,9), največjo pa sorta 'Sweet Aryana' v CTIFL 3 (23,7).
Pri večjem CTIFL so bile vrednosti h˚ manjše ('Burlat', 'Sweet Aryana' in 'Sweet Lorenz')
ali enake kot pri manjšem CTIFL ('Sweet Gabriel', 'Sweet Valina', 'Sweet Saretta' in
'Kordia').
4.6

BARVA MESA

Povprečna vrednost parametrov barve mesa plodov so prikazane v preglednici 8. Na
povprečno vrednost parametrov L* in a* sta vplivala sorta in CTIFL, njuna interakcija ni
bila statistično značilna. Na vrednost parametrov b* in h˚ sta imela značilen vpliv sorta in
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CTIFL, njuna interakcija je bila statistično značilna. Na parameter C je statistično vplival
le CTIFL. Interakcija med CTIFL in sorto ni bila statistično značilna.
Med sortami so bile značilne razlike v L*. Večje vrednosti pri manjših CTIFL so bile
izmerjene pri sortah 'Sweet Aryana' in 'Sweet Lorenz'. Največjo vrednost parametra barve
mesa L* je imela sorta 'Sweet Aryana' v CTIFL 3 (27,4), najmanjšo vrednost pa sorta
'Sweet Gabriel' v CTIFL 7 (12,0). Vrednost parametra L* je bila pri vseh sortah pri
manjšem CTIFL značilno večja.
Preglednica 8: Povprečna vrednost parametrov barve mesa plodov ± st.n. opazovanih plodov sort češenj
kolekcije Sweet in dveh standardnih sort glede na barvno lestvico CTIFL; Bilje, 2018
Sorta

CTIFL

'Burlat'

4
5
3
4
5
4
5
6
5
6
7
5
6
5
6
7
5
6
7

'Sweet
Aryana'
'Sweet
Lorenz'
'Sweet
Gabriel'
'Sweet
Valina'
'Sweet
Saretta'

'Kordia'

L*
a*
20,6±5,0
Bb* 15,6±4,7
16,3±4,1
Bc 10,9±3,7
27,4±8,2
Aa 21,3±2,9
23,6±6,1
Ab 19,3±4,0
18,8±5,6
Ac 16,3±4,3
21,4±6,2
BCb 18,3±2,0
17,9±5,1
BCc 15,8±3,9
12,1±3,2
BCd 11,3±2,3
14,9±3,9
Dc 16,3±3,4
12,1±3,0
Dd 12,7±2,4
12,0±4,2
Dd 9,9±2,9
17,6±3,2 BCDc 18,5±2,7
14,0±4,3 BCDd 16,3±2,7
16,5±4,6
CDc 14,8±5,3
14,5±3,1
CDd 12,1±4,4
12,4±5,0
CDd 10,3±3,7
19,1±5,5
Bc 18,8±5,7
18,8±4,6
Bd 19,6±4,9
16,5±3,5
Bd 15,4±4,6

BCb
BCc
Aa
Ab
Ac
Bb
Bc
Bd
BCc
BCd
BCe
Ac
Ad
Cc
Cd
Ce
Ac
Ad
Ae

Barva mesa
b*
6,4±3,8 cdefg
3,3±2,0
fg
a
15,5±4,4
bc
9,7±4,1
7,0±2,9
cdef
b
11,1±3,9
9,6±3,6
bc
fg
3,3±1,4
defg
6,0±2,1
3,9±1,0
fg
g
2,8±1,5
bcde
7,9±1,9
6,5±1,5 cdefg
efg
4,9±2,7
4,1±2,0
fg
2,7±2,1
g
bcd
8,7±4,2
8,0±3,2
bcde
defg
5,4±2,5

C
17,5±5,3
11,5±4,1
26,6±3,6
21,8±5,5
17,8±5,0
21,6±3,4
18,9±4,5
11,8±2,6
17,4±3,8
13,3±2,6
10,3±3,2
20,1±3,2
17,6±2,9
15,6±5,8
13,7±4,5
10,7±4,2
20,5±6,7
21,2±5,6
16,3±5,1

Ab
Ab
Aa
Ab
Ab
Ab
Ab
Ab
Ab
Ab
Aab
Ab
Ab
Ab
Ab
Aab
Ab
Ab
Aab

h˚
bcde
20,8±7,5
16,0±6,4
bcde
a
35,5±8,2
abcd
25,7±5,2
22,1±4,3
cdef
ab
18,4±3,1
28,7±8,1
abc
f
16,1±4,1
def
19,6±4,1
17,0±2,3
ef
def
17,7±5,0
bcde
22,2±3,8
21,7±2,5 bcdef
def
17,2±4,5
16,3±4,1
ef
12,9±5,0
def
bcde
22,2±4,7
21,2±4,6
cdef
ef
16,7±3,6

*Različne male tiskane črke pomenijo statistične razlike glede na sorto in CTIFL pri parametrih, kjer je bila
interakcija statistično značilna. Kjer interakcija ni bila značilna, velike tiskane črke pomenijo statistične
razlike glede na sorto in male tiskane črke razlike glede na CTIFL.

Najmanjšo vrednost barve mesa a* je imela sorta 'Sweet Gabriel' v CTIFL 7 (9,9).
Največjo vrednost je imela sorta 'Sweet Aryana' v CTIFL 3 (21,3). Glede parametra barve
mesa a* se je sorta 'Sweet Aryana' statistično značilno razlikovala od sort 'Burlat' in
'Sweet Lorenz'. Sorta 'Sweet Valina' je imela večje vrednosti a* od sort 'Sweet Gabriel',
'Sweet Saretta' in enako kot sorta 'Kordia'. Pri omenjenih sortah se je vrednost a* manjšala
z večjim CTIFL.
Med sortami je bila najmanjša vrednost parametra b* izmerjena pri sortah 'Sweet Saretta'
(2,7) in 'Sweet Gabriel' (2,8) v CTIFL 7. Največjo vrednost za b* je imela sorta 'Sweet
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Aryana' v CTIFL 3 (15,5). Sorti 'Sweet Aryana' in 'Sweet Lorenz' sta imeli večje vrednosti
parametra barve mesa b* kot sorta 'Burlat'. V vseh razredih CTIFL je najmanjše vrednosti
b* med sortami Sweet imela sorta 'Sweet Saretta'. Sorti 'Sweet Aryana' in 'Sweet Lorenz'
sta v nižjih CTIFL imeli večje vrednosti b* od ostalih sort. Sorte 'Sweet Gabriel', 'Sweet
Valina' in 'Kordia' so imele podobne vrednosti b*. Vrednost parametra b* se je z višjim
CTIFL pri vseh sortah manjšala.
Parameter za barvo mesa C je bil najmanjši pri sorti 'Sweet Gabriel' v CTIFL 7 (10,3).
Največjo vrednost za parameter C je imela sorta 'Sweet Aryana' v CTIFL 3 (26,6). Sorta
'Sweet Aryana' se je v CTIFL 3 statistično značilno razlikovala od meritev v CTIFL 4 in 5
ter od vrednosti parametra C pri sortah 'Sweet Lorenz' in 'Burlat'. Ostale vrednosti C se
med seboj značilno ne razlikujejo. Sorta ni imela značilnega vpliva na C.
Vrednosti za h˚ so bile najmanjše pri sorti 'Sweet Lorenz' v CTIFL 6 (16,1). Med
meritvami sort 'Burlat' in 'Sweet Lorenz' v CTIFL 6 so bile statistično značilne razlike.
Meritev se statistično značilno razlikuje le še od sort 'Sweet Valina' CTIFL 5 ter 'Sweet
Aryana' v CTIFL 3 in 4. Največjo vrednost za parameter h˚ je imela sorta 'Sweet Aryana' v
CTIFL 3 (35,5) in se statistično značilno razlikuje od meritev sort 'Burlat' v CTIFL 5,
'Sweet Lorenz' v CTIFL 6, od vseh meritev sort 'Sweet Gabriel', 'Sweet Valina' in 'Sweet
Saretta'. Med meritvami v razredih CTIFL znotraj sort 'Sweet Gabriel', 'Sweet Valina',
'Sweet Saretta' in 'Kordia' ni bilo razlik. Med omenjenimi sortami v vseh razredih CTIFL
in pri sorti 'Kordia' prav tako ni bilo razlik.
4.7

DEGUSTACIJA IN OCENJEVANJE

Opazovane sorte so imele večinoma plodove s čvrsto kožico in čvrstim mesom, prav tako
kot standardni sorti 'Burlat' in 'Kordia'. Izjemi sta bili sorta 'Burlat' v CTIFL 4 in sorta
'Sweet Aryana' v CTIFL 3 s čvrsto kožico in polčvrstim mesom.
Plodovi vseh sort kolekcije Sweet so bili ocenjeni kot srednje aromatični, odličnega okusa
in s sočnim mesom. Sorta 'Sweet Aryana' je bila v CTIFL 3 sladko kisla, v CTIFL 4 in 5 pa
je bila ocenjena kot sladka. Zgodnji sorti 'Sweet Aryana' in 'Sweet Lorenz' sta se od sorte
'Burlat' razlikovali v okusu; sorta 'Burlat' je bila ocenjena kot prav dobra. Vsi plodovi sorte
'Sweet Lorenz' so bili srednje aromatični, odličnega okusa s sočnim, sladko kislim okusom,
z izjemo v CTIFL 6, ki je bil ocenjen kot kislo-sladek. Med sortami 'Sweet Gabriel', 'Sweet
Valina' in 'Sweet Saretta' ni bilo razlik. V vseh razredih CTIFL so bili plodovi ocenjeni kot
srednje aromatični, odličnega, sladko-kislega okusa, s sočnim mesom. Sorta 'Kordia' se od
pozno zorečih sort razlikuje v okusu, ki je bil ocenjen kot prav dober pri manjšem CTIFL
in odličen pri večjih CTIFL, ter v sočnosti mesa, ki je bila pri sorti 'Kordia' v vseh razredih
CTIFL ocenjena kot zelo sočno.
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Od standardne sorte 'Burlat' s temno rdečo barvo mesa in soka v obeh CTIFL se je sorta
'Sweet Aryana' razlikovala s svetlo rdečo barvo mesa in soka v CTIFL 3 ter sorta 'Sweet
Lorenz' s temno rdečim do črnim mesom ter sokom iste barve v CTIFL 6. Barva mesa in
soka pri sorti 'Sweet Aryana' je bila pri večjem CTIFL temno rdeča. Sorta 'Sweet Gabriel'
je imela temno rdeče do črno meso in sok v CTIFL 7, pri manjših CTIFL pa je bila barva
mesa in soka temno rdeča. Posebna je ocena sorte 'Sweet Valina', ki je pri vseh CTIFL
imela rdeče meso s svetlo rdečim sokom in se razlikuje od sorte 'Kordia' tako v barvi mesa
kot tudi v barvi soka. Sorta 'Sweet Valina' se v obeh CTIFL s svetlo rdečim sokom ne
razlikuje le od sorte 'Sweet Aryana' v CTIFL 3. Sorta 'Sweet Saretta' je v CTIFL 5 imela
temno rdeče meso in temno rdeč sok, pri večjih CTIFL pa je bilo meso temno rdeče do
črno, sok pa temno rdeč. Plodovi sorte 'Kordia' so imeli v vseh CTIFL temno rdeče meso,
v CTIFL 6 in 7 je bil sok temno rdeče barve. V CTIFL 5 je 'Kordia' imela rdeče obarvan
sok, v čimer se razlikuje od pozno zorečih sort Sweet. Barva mesa in soka je bila pri večini
sort, z izjemo sorte 'Sweet Valina', pri večjih CTIFL temnejša.
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5

RAZPRAVA

Leta 2018 smo v Sadjarskem centru Bilje, ki je del Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova
Gorica, proučevali pomološke lastnosti sort 'Sweet Aryana', 'Sweet Lorenz', 'Sweet
Gabriel', 'Sweet Valina' in 'Sweet Saretta'. Kot standardni sorti smo uporabili sorto 'Burlat'
za zgodnji sorti 'Sweet Aryana' in 'Sweet Lorenz' ter sorto 'Kordia' za pozno zoreče sorte
'Sweet Gabriel', 'Sweet Valina' in 'Sweet Saretta'. Meritve plodov smo opravili na Oddelku
za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Ob obiranju smo za vsako
opazovano sorto vzorčili po 20 plodov posameznega barvnega odtenka CTIFL za meritve
in 5 plodov za ocenjevanje organoleptičnih lastnosti. Plodove smo nato na podlagi barvne
lestvice za ocenjevanje stopnje zrelosti (CTIFL) razvrstili v razrede. Vse sorte, razen sort
'Burlat' in 'Sweet Valina', smo razdelili v tri zrelostne razrede, omenjeni sorti pa v dva
zrelostna razreda. Sorta 'Sweet Aryana' je bila edina, katere plodove smo razvrstili v
zrelostne razrede od CTIFL 3 do CTIFL 5, pri vseh ostalih sortah pa smo plodove razvrstili
od razreda CTIFL 4 do CTIFL 7. Plodovom smo izmerili višino, širino, debelino, maso
plodu, topno suho snov, čvrstost plodu, barvo kožice in barvo mesa. Poleg tega smo
izmerili še titracijske kisline ter maso koščice. Izračunali smo razmerje topna suha
snov/titracijske kisline ter delež užitnega dela plodu. Degustacijsko smo določili čvrstost
kožice in mesa, razmerje sladko-kislo, sočnost mesa, aromo in okus. Vizualno smo
plodovom določili barvo kožice in barvo soka.
V raziskavi smo želeli ugotoviti, ali lahko z merjenimi parametri določimo, kdaj oz. v
katerem zrelostnem razredu CTIFL so plodovi določene sorte primerno zreli.
Temperatura zraka je v letu 2018 vplivala na naš poskus, saj so nadpovprečno visoke
temperature zraka pospešile fenološki razvoj in češnje so se obrale prej kot običajno.
Količina padavin je pomembno vplivala na poskus predvsem v obdobju razvoja plodov vse
od cvetenja do obiranja plodov. V obdobju pred obiranjem prevelika količina padavin
lahko povzroči pokanje in gnitje plodov. V mesecu maju, v obdobju zorenja plodov češenj
zgodnjih sort 'Burlat', 'Sweet Aryana' in 'Sweet Lorenz', je bilo padavin malo, kar je bilo
ugodno za dozorevanje plodov. Plodovi teh sort so bili relativno zdravi. Nekateri temnejši
plodovi sorte 'Sweet Aryana' so bili poškodovani od ptičev, plodov je bilo malo, pecelj
smo srednje lahko ločili od drevesa. Peclji zrelejših plodov sorte 'Sweet Lorenz' (plodovi v
višjih razredih CTIFL) so se lažje ločili od drevesa kot pri manj zrelih plodovih.
V juniju je med 5. 6. in 10. 6. (povprečje za te dni je bilo 6,7 mm) bila večja količina
padavin (največ 6. junija - 17,4 mm in 9. junija - 13,2 mm), kar je pri nekaterih kasneje
zorečih sortah povzročilo gnitje plodov. Plodovi sort 'Sweet Gabriel', 'Sweet Valina' in
'Sweet Saretta' so najbolj gnili. Posledično smo pri sortah 'Sweet Gabriel' in 'Sweet Valina'
imeli manj zrelostnih razredov in številčno manj plodov v posameznem razredu. Zasledili
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smo tudi, da so bili plodovi pozno zorečih sort poškodovani od plodove vinske mušice, ki
je pri povprečni dnevni temperaturi 21 °C v letu poskusa imela idealne pogoje za razvoj.
Na gnitje plodov 'Sweet Gabriel' bi lahko vplivale tudi padavine 29. maja, ko je bilo 11,2
mm. Plodovi sorte 'Sweet Valina' so se enostavno ločili od peclja, zaznali smo vonj po
alkoholnem vrenju. Najmanj gnilih in kakorkoli drugače poškodovanih plodov je imela
standardna sorta 'Kordia'. Dalival (2016) poroča, da so plodovi iz kolekcije Sweet v
deževnem vremenu občutljivi na pokanje, kar pa pri našem poskusu ni bilo zaznati.
5.1

SORTA 'SWEET ARYANA'

Sorta je zgodnja, obrali smo jo 28. maja 2018, torej 4 dni za sorto 'Burlat'. Plodove smo
razvrstili v tri zrelostne razrede CTIFL 3, CTIFL 4 in CTIFL 5. Z večjim CTIFL se je masa
plodov neznačilno povečala in ni presegla mase standardne sorte 'Burlat'. Povprečna masa
plodu je bila 8,1 g, Lugli in sod. (2012) pa navajajo maso ploda od 11 do 12 g. Povprečni
delež užitnega dela plodu je bil večji kot pri 'Burlat', kar pove, da je koščica zelo majhna.
Višina in širina plodu se med zrelostnimi razredi ni občutno spreminjala, se je pa v višini
razlikovala od sorte 'Burlat'. Z večjim CTIFL so bili plodovi debelejši, enako kot pri
standardu. Med različnimi zrelostnimi razredi ni bilo razlik v trdoti plodov. Vsebnost topne
suhe snovi in titracijskih kislin je bila v manjšem zrelostnem razredu manjša od večjih
razredov. Plodovi so bili najslajši in polnega okusa v zrelostnem razredu CTIFL 5. V
povprečju so plodovi vsebovali 18,1 °Brix topne suhe snovi, kar je več kot navajajo
Pallotti in sod. (2016) (17 °Brix) ter povprečno 6,5 g/l titracijskih kislin, kar je manj, kot
navaja prejšnji vir (7,7 g/l ). V razredu CTIFL 5 smo izmerili vrednost titracijskih kislin
7,3 g/l. Največjo vrednost titracijskih kislin, s katero se razlikuje od sorte 'Burlat', je sorta
imela v CTIFL 4, z večjim razredom CTIFL se je vrednost zmanjšala. Plodovi so bili v
manjšem razredu CTIFL svetlo rdeče obarvani, v večjih razredih pa temno rdeče barve, z
isto barvo mesa in soka. V parametrih barve kožice in barve mesa se je od sorte 'Burlat'
razlikovala le v CTIFL 3. V CTIFL 3 je bilo meso sočno, polčvrsto, odličnega, sladko
kislega okusa, srednje aromatično, s čvrsto kožico, v vseh ostalih zrelostnih razredih pa so
bili plodovi sredje aromatični, odličnega sladkega okusa, s čvrstim sočnim mesom in
čvrsto kožico. Z odličnim okusom se razlikuje od sorte 'Burlat', kater okus je bil prav
dober. Vse vrednosti parametrov barve kožice in mesa so se z dozorevanjem zmanjšale,
plodovi so dobivali sijočo, vse temnejšo kožico in temnejše meso.
Sorto 'Sweet Aryana' bi bilo najbolje obrati v zrelostnem razredu CTIFL 4. Plodovi so
imeli maso 8,1 g, debeli so bili 25,7 mm, vsebovali so 19 °Brix topne suhe snovi, 5,9 g/l
titracijskih kislin in razmerje topna suha snov/titracijske kisline 3,6. Trdota ploda je bila
1,0 N . Kožica in meso sta bila čvrsta in temno rdeče barve. Plodovi so bili sočni, srednje
aromatični, sladkega okusa. Sicer so bili masa, dimezije plodu, vsebnost topne suhe snovi
in titracijske kisline nekoliko večje v CTIFL 5, vendar je bila trdota ploda že nekoliko
manjša.
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5.2

SORTA 'SWEET LORENZ'

Sorta je zgodnja. Plodovi so bili obrani 31. maja 2019, devet dni za sorto 'Burlat'. To je v
okviru navedb Pallotti in sod. (2016), da sorta dozori v tretjem češnjevem tednu oz. 8 do
10 dni za sorto 'Burlat'. Plodove smo razvrstili glede na stopnjo zrelosti v CTIFL 4 do
CTIFL 6. Masa ploda je bila največja v CTIFL 4 in se je manjšala z večjim razredom ter je
bila v vseh zrelostnih razredih večja od sorte 'Burlat'. Manjša masa ploda v večjem CTIFL
je posledica vzorčenja plodov. Povprečna masa plodov v vseh CTIFL je bila 11,5 g, v
Fruitmedia (2014) pa navajajo, da plodovi dosežejo maso od 12 do 14 g. Delež užitnega
dela plodov sorte 'Sweet Lorenz' je bil večji kot pri sorti 'Burlat'. Od sorte 'Burlat' so se
plodovi sorte 'Sweet Lorenz' razlikovali z višjimi, širšimi in debelejšimi plodovi.
Najmanjše vrednosti višine, širine in debeline je sorta imela v CTIFL 6. Povprečna
debelina plodov vseh CTIFL iz poskusa je bila 28,8 mm, kar je v okviru vrednosti 28 do 32
mm, ki jih navajajo v Fruitmedia (2014). Vrednost trdote plodov se je s stopnjo zrelosti
povečevala in bila največja v CTIFL 6, od sorte 'Burlat' se ni značilno razlikovala. Z
dozorevanjem sta se povečevali tako vsebnost topne suhe snovi kot titracijskih kislin.
Vrednosti so bile največje v CTIFL 6 (23,7 °Brix), povprečna vrednost topne suhe snovi je
bila 20,2 °Brix, medtem ko Pallotti in sod. (2016) navajajo vrednost 18,5 °Brix ter 8,6 g/l
titracijskih kislin, naša povprečna vrednost pa je znašala 9,1 g/l. V CTIFL 5 se je sorta
razlikovala od sorte 'Burlat', katere titracijske kisline so bile večje. Razmerje topne suhe
snovi in titracijskih kislin je bilo pri sorti 'Burlat' manjše kot pri sorti 'Sweet Lorenz'.
Vrednosti parametrov barve kožice in mesa (L*, a*, b*, C in h˚) so bile manjše z
dozorevanjem plodov. Barva plodov in mesa je iz svetlo rdeče prešla v temno rdečo ali
temno rdečo do črno. Lugli in sod. (2012) opisujejo plodove s sijočo kožico, srednje
debelo kožico in temno rdečo barvo (CTIFL 5), v večjem CTIFL pa rdeče črno barvo
plodov. Manjše vrednosti, s katerimi se je sorta razlikovala od sorte 'Burlat', je sorta 'Sweet
Lorenz' imela v CTIFL 6 za parametre a*, b* in C. V barvi mesa se je od sorte 'Burlat'
razlikovala z večjo vrednostjo za b*. Kožica in meso sta bila pri okušanju plodov čvrsti,
medtem ko je bilo meso pri sorti 'Burlat' v manjšem CTIFL ocenjeno kot pol čvrsto.
Vizualno sta bili ocenjeni barva mesa in soka, ki sta bili pri sorti 'Burlat' temno rdeči, pri
sorti 'Sweet Lorenz' pa v manjših razredih enake barve, v CTIFL 6 pa sta bila meso in sok
plodov temno rdeča do črna. Okušali smo srednje aromatične plodove odličnega okusa s
sočnim mesom v vseh zrelostnih razredih. V manjšem razredu so bili plodovi po okusu
kislo-sladki, v večjih pa sladko-kisli. Po mnenju Lugli in sod. (2012) so plodovi sočni,
precej aromatični, brez prisotne grenkobe, zelo sladki z dobro stopnjo kislosti. Od
standarda se razlikuje v okusu, ki je pri sorti 'Burlat' bil ocenjen kot prav dober, pri sorti
'Sweet Lorenz' pa kot odličen, ter v sladkobi-kislini, ki je bil pri sorti 'Sweet Lorenz' v
CTIFL 6 kislo-sladek, pri sorti 'Burlat' pa smo pri okušanju plodov v manjšem CTIFL
zaznali nekoliko manj kisline kot v plodovih večjega razreda CTIFL.
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Po našem mnenju bi lahko sorto 'Sweet Lorenz' obrali v CTIFL 6. Masa plodov v tem
razredu sicer ni največja, kar je posledica vzorčenja. Plodovi so debeli 27,6 mm z največ
topne suhe snovi (23,7 °Brix), titracijskimi kislinami 9,6 g/l in povprečnim razmerjem
topna suha snov/titracijske kisline 2,5. Trdota plodu se z zorenjem ni zmanjšala. Kožica in
meso so bili CTIFL 6 čvrsti, temno rdeče do črne barve.
5.3

SORTA 'SWEET GABRIEL'

Sorta zori srednje pozno in smo jo primerjali s standardno sorto 'Kordia'. Sorto 'Sweet
Gabriel' smo obrali 5. junija, kar je 14 dni za sorto 'Burlat'. Plodove smo razvrstili v
zrelostne razrede CTIFL 5, CTIFL 6 in CTIFL 7. Zaradi obilice gnilih plodov (padavine
23. maja 7 mm in 29. maja 11,2 mm), smo se za razrede CTIFL 6 in CTIFL 7 morali
zadovoljiti z manjšim številom plodov za meritve. Lugli in sod. (2012) poročajo o
povprečni masi plodov med 12 in 14 g, povprečna masa plodov v vseh razredih pa je bila v
našem poskusu 11,6 g, le v razredu CTIFL 5 je bila povprečna masa plodov 12,6 g. Delež
koščice je bil majhen. Glede povprečne mase plodov se sorta ne razlikuje od sorte 'Kordia'.
Količinsko smo obrali več manjših plodov kot velikih, zato je v CTIFL 5 sorta imela
največjo vrednost za višino (večji plodovi), ki se je v večjih CTIFL manjšala zaradi
manjših plodov (vpliv vzorčenja), kar velja tudi za višino in debelino plodov. Plodovi so
bili najdebelejši v CTIFL 5 (30,3 mm), v večjih CTIFL pa nekoliko drobnejši. V
Fruitmedia (2014) navajajo, da so plodovi veliki, srčaste oblike in premera 30 do 32 mm.
Debelina naših plodov je bila v razredu CTIFL 6 in CTIFL 7 le 28,6 in 28,7 mm. Plodovi
sorte 'Sweet Gabriel' so bili v vseh CTIFL debelejši od sorte 'Kordia', katere plodovi so bili
tudi višji. Trdota ploda je bila največja v CTIFL 6, v CTIFL 7 se je nekoliko zmanjšala.
Glede nasorto 'Kordia' so bili plodovi mehkejši v vseh CTIFL. Vsebnost topne suhe snovi
je bila največja v CTIFL 7 (21,5 °Brix). Plodovi v manjšem CTIFL so imeli večjo vsebnost
titracijskih kislin (CTIFL 5 - 10 g/l), v plodovih z večjim CTIFL je bilo kislin manj. Glede
na podatek Seredilla in sod. (2017), da so vsebnosti topne suhe snovi v češnjah od 12,3 do
24,5 g/100 g sveže mase, so naše češnje dokaj sladke, z ugodnim razmerjem topne suhe
snovi in titracijskih kislin, kar daje plodu poln okus. Barva kožice je bila z zorenjem vse
bolj temno rdeča in sijoča. Plod s sijočo kožico in temno rdečimi do črnimi plodovi v
CTIFL 6 opisujejo tudi v Fruitmedia (2014). Ob okušanju smo ugotovili, da so plodovi
čvrsti, s čvrstim mesom. Barva mesa in soka je bila v manjših razredih temno rdeča, v
CTIFL 7 pa temno do rdeče črna. Vsi plodovi so bili odličnega, sladko-kislega okusa,
srednje aromatični in s sočnim mesom, ki je bilo pri sorti 'Kordia' zelo sočno.
Sorto 'Sweet Gabriel' bi bilo najbolje obrati v CTIFL 6. Masa plodov je bila 11,7 g,
debelina plodov 22,9 mm (na kar ni vplival CTIFL, temveč je to vpliv vzorčenja in
obloženosti drevesa), z vsebnostjo topne suhe snovi 21,3 °Brix in 9,9 g/l titracijskih kislin,
razmerjem topne suhe snovi in titracijskih kislin 2,2. Plodovi so bili v tem razredu najtrši,
1,5 N, z dozorevanjem se je trdota ploda zelo zmanjšala. Kožica in meso plodov so čvrsti,
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temno rdeče barve, z istobarvnim sokom in barvo mesa. Plodovi so sočni, srednje
aromatični, odličnega sladko-kislega okusa.
5.4

SORTA 'SWEET VALINA'

Plodove sorte 'Sweet Valina' smo obrali 11. junija v jasnem vremenu. Po navedbah Lugli
in sod. (2012) sorta zori v četrtem češnjevem tednu, 15 do 18 dni za sorto 'Burlat', mi pa
smo jo zaradi dolgotrajnih predhodnih padavin obrali 20 dni za sorto 'Burlat'. Plodove te
pozne sorte smo razvrstili v dva zrelostna razreda (CTIFL 5 in CTIFL 6). Pri obiranju so se
plodovi zlahka ločevali od peclja. Poleg majhnega pridelka je bilo zelo veliko plodov
gnilih, zaznali smo vonj alkoholnega vrenja. Masa plodov je bila podobna v obeh razredih
(13,0 g in 12,9 g), povprečna masa, ki jo navajajo Lugli in sod. (2012), pa je med 12 in 14
g. Užitnega dela plodu je bilo veliko zaradi zelo majhne koščice. Širina plodov je bila
enaka v obeh zrelostnih razredih. Višina plodov je bila pri manj obarvanih plodovih večja
kot pri bolj obarvanih plodovih, ki so bili debelejši od manj obarvanih, kar je posledica
vzorčenja. Masa ploda sorte 'Sweet Valina' je bila v vseh CTIFL večja kot pri sorti
'Kordia'. V višini in širini plodov sta si sorti podobni, plodovi sorte 'Sweet Valina' pa so
debelejši od sorte 'Kordia', katere plodovi imajo tršo kožico. Trdota ploda sorte 'Sweet
Valina' je bila pri plodovih s temnejšo kožico manjša. Lugli in sod. (2012) navajajo, da je
kožica sijoča, debela in rdeča, Palotti in sod. (2016) pa, da so plodovi aromatični,
hrustljavi, z vsebnostjo sladkorjev 19,2 °Brix ter 9 g/l titracijskih kislin. Naši plodovi so
dosegli kar 22,1 °Brix topne suhe snovi ter 9,2 g/l titracijskih kislin ter so imeli
uravnotežen okus, kakor tudi ugodno razmerje topne suhe snovi in titracijskih kislin (2,4).
Vsebnosti topne suhe snovi so bile večje kot pri sorti 'Kordia', sorazmerno pa so pri sorti
'Kordia' bile nekoliko manjše titracijske kisline ter razmerje topna suha snov/titracijske
kisline. V parametru barve kožice L* ni bilo razlik med razredi CTIFL, za parametre a*,
b*, C in h˚ pa so bile vrednosti svetlo rdečih plodov večje kot pri temneje obarvanih
plodovih. Sorta 'Kordia' je imela temneje obarvane plodove (vse vrednosti parametrov so
bile manjše), v CTIFL 5 pa so bile vrednosti parametrov podobne sorti 'Sweet Valina'.
Vrednosti parametrov barve mesa so bile pri manj obarvanih plodovih večje kot pri
temnejših plodovih, enako tudi pri sorti 'Kordia'. Kožica in meso sta bila pri okušanju
čvrsta, plodovi so bili odličnega, sladko-kislega okusa, srednje aromatični in sočni, meso
sorte 'Kordia' pa je bilo zelo sočno, manj rdeči plodovi sorte 'Kordia' so bili prav dobrega
okusa, organoleptične lastnosti temnejših plodov pa enake kot pri sorti 'Sweet Valina'.
Glede na naše rezultate bi lahko sorto obrali v CTIFL 5. Masa plodov je bila 13 g, plodovi
so bili debeli 28,7 mm, z 20,7 °Brix topne suhe snovi in 8,6 g/l titracijskih kislin,
razmerjem topna suha snov/titracijske kisline 2,4. Trdota ploda je bila takrat 1,2 N, kasneje
pa se je zmanjšala. V CTIFL 5 imajo plodovi čvrsto kožico in meso, ki je rdeče barve,
barva soka pa svetlo rdeča. Plodovi so srednje aromatični, sočni, odličnega sladko-kislega
okusa.
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5.5

SORTA 'SWEET SARETTA'

Plodove sorte 'Sweet Staretta' smo obrali 11. junija, 20 dni za sorto 'Burlat' in hkrati kot
plodove sorte 'Kordia'. Veliko je bilo gnilih plodov zaradi padavin v zadnjem tednu pred
obiranjem. Po navedbah Fruitmedia (2014) sorta 'Sweet Saretta' zori v petem češnjevem
tednu, od 22 do 24 dni za sorto 'Burlat'. Plodove, ki se niso ločevali od peclja, smo razdelili
v tri zrelostne razrede. V razredu CTIFL 5 je bila masa plodov 12 g, v CTIFL 6 je bila 13,7
g ter v razredu z najtemneje obarvanimi plodovi (CTIFL 7) 11,5 g. Plodovi v vseh razredih
CTIFL so imeli velik delež užitnega dela plodu. Lugli in sod. (2012) navajajo povprečno
maso plodu 11 do 12 g. V Fruitmedia (2014) pišejo o zelo velikih srčastih plodovih s
premerom 30 do 32 mm, podobno vrednost (29,3 mm) so v našem poskusu dosegli plodovi
v CTIFL 5. Višina plodov je bila manjša kot pri sorti 'Kordia', vsi plodovi sorte 'Sweet
Saretta' pa so bili širši in debelejši. Plodovi so bili najtrši v CTIFL 5, podobno kot pri sorti
'Kordia'. Palotti in sod. (2016) so plodove ocenili kot sočne, aromatične, z vsebnostjo
sladkorjev 18 °Brix, plodovi iz poskusa pa so vsebovali 20 °Brix v CTIFL 5 in 21,5 °Brix
v CTIFL 7. Temno rdeče obarvani plodovi so imeli več titracijskih kislin (9,7 g/l) kot
temno rdeči do črni plodovi. Razmerje topna suha snov/titracijske kisline je bilo v CTIFL 5
pri temno rdečih plodovih 2,1, v CTIFL 7 s temno rdečimi do črnimi plodovi pa 2,6.
Plodovi sorte 'Sweet Saretta' so imeli v vseh razredih CTIFL več topne suhe snovi ter le
nekoliko višje kisline kot plodovi sorte 'Kordia', vendar so bile vrednosti podobne. Z
večjim CTIFL so se vse vrednosti parametrov barve kožice bistveno zmanjšale, najmanj za
L*. Z zorenjem plodov je barva mesa postajala vse temnejša, kar je razvidno tudi iz
vrednosti parametrov kožice, ki so imeli v večjih razredih manjše vrednosti. Pri okušanju
so bili plodovi čvrsti, srednje aromatični, odličnega okusa z sočnim sladko-kislim okusom.
Vizualno smo ocenili barvo mesa in soka, ki je bila le pri manjšem CTIFL temno rdeča, pri
ostalih pa temno rdeče-črna.
Sorta 'Sweet Saretta' je imela v CTIFL 5 največjo trdoto plodu (1,9 N), zato bi bila
najprimernejša za obiranje v tem razredu. Plodovi so dosegli debelino 29,3 mm, 20 °Brix
in 9,7 g/l titracijskih kislin, razmerje topna suha snov/titracijske kisline 2,1. Kožica in
meso plodu sta bila čvrsta, temno rdeče barve z istobarvnim sokom. Srednje aromatični
plodovi so bili sočni, odličnega, sladko-kislega okusa.
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6

SKLEPI

Na osnovi meritev pomoloških lastnosti (masa, dimenzije in trdota ploda, vsebnost topne
suhe snovi in titracijskih kislin, parametri barve kožice in mesa) ter degustacijskih ocen
sort češnje kolekcije Sweet, ki smo jih vzorčili v Sadjarskem centru Bilje v letu 2018, smo
določili primerno zrelost sort 'Sweet Aryana', 'Sweet Lorenz', 'Sweet Gabriel', 'Sweet
Valina' in 'Sweet Saretta'.
Hipotezo, da lahko primerno zrelost izbranih sort češenj določimo z meritvami mase in
trdote ploda, vsebnosti topne suhe snovi ter barve kožice, smo sprejeli.
Potrdili smo tudi hipotezo, da je dinamika merjenih parametrov različna glede na sorto.
Optimalna zrelost plodov sorte 'Sweet Aryana' je CTIFL 4. Plodovi v tem zrelostnem
razredu so imeli maso 8 g, debelina 26 mm, vsebovali so 19 °Brix topne suhe snovi in 6 g/l
skupnih kislin. Trdota ploda je bila 1 N in se je z zorenjem manjšala.
Optimalna zrelost plodov sorte 'Sweet Lorenz' je CTIFL 6. Plodovi so imeli maso 11 g,
debelino 28 mm, 24 °Brix topne suhe snovi in 10 g/l titracijskih kislin. Trdota ploda se z
zorenjem ni manjšala.
Sorto 'Sweet Gabriel' bi bilo najbolje obrati v CTIFL 6. Masa plodov je bila 12 g, debelina
23 mm, vsebnost topne suhe snovi 21 °Brix in 10 g/l titracijskih kislin. Trdota ploda je bila
1,5 N in se je z dozorevanjem plodov manjšala.
Optimalna zrelost plodov sorte 'Sweet Valina' je CTIFL 5. Masa plodov je bila 13 g,
debelina 29 mm, 21 °Brix topne suhe snovi in 9 g/l titracijskih kislin. Trdota ploda je bila
1,2 N, ki se je kasneje zelo zmanjšala.
Optimalna zrelost plodov sorte 'Sweet Saretta' je CTIFL 5. Plodovi so dosegli maso 12 g,
debelino 29 mm, 20 °Brix topne suhe snovi in 10 g/l titracijskih kislin ter trdoto plodov 1,9
N, ki se je z zorenjem zelo zmanjšala.
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7

POVZETEK

V Sadjarskem centru Bilje smo v letu 2018 proučevali pomološke lastnosti češnje (Prunus
avium L.) kolekcije Sweet z namenom, da določimo optimalno zrelost plodov sort 'Sweet
Aryana', 'Sweet Lorenz', 'Sweet Gabriel', 'Sweet Valina' in 'Sweet Saretta'. Ob enkratnem
vzorčenju smo za vsako sorto naključno izbrali 25 plodov ter jih na osnovi barvne lestvice
CTIFL razvrstili v zrelostne razrede. Češnje razvrščene v CTIFL večjega razreda so bile
bolj temno rdeče obarvane kot tiste v CTIFL z manjšo številko. Kot standardni sorti smo za
sorti 'Sweet Aryana' in 'Sweet Lorenz' izbrali sorto 'Burlat', za sorte 'Sweet Gabriel',
'Sweet Valina' in 'Sweet Saretta' pa sorto 'Kordia'. Meritve smo izvedli na Oddelku za
agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Plodovom smo izmerili maso,
širino, višino, debelino, čvrstost, barvo kožice in mesa (parametre L*, a*, b*, C in h˚),
vsebnost topne suhe snovi in vsebnost titracijskih kislin. Izmerili smo maso koščice in
izračunali delež užitnega dela plodu. Izračunali smo še razmerje topna suha snov/titracijske
kisline. Vizualno smo ocenili barvo mesa in soka. Degustacijsko smo ocenili čvrstost
kožice in mesa, razmerje sladko-kislo, sočnost mesa, aromo in okus plodov. V letu poskusa
so bile nadpovprečno visoke temperature, ki so pospešile fenološki razvoj. V juniju je bila
pred obiranjem kasneje zorečih sort 'Sweet Gabriel', 'Sweet Valina' in 'Sweet Saretta' večja
količina padavin, zaradi katerih so plodovi gnili, posledično smo pri sortah 'Sweet Gabriel'
in 'Sweet Valina' imeli manj plodov v posameznem razredu CTIFL. Sorto 'Sweet Aryana'
smo razvrstili v zrelostne razrede CTIFL 3, CTIFL 4 in CTIFL 5. S povprečno maso
plodov 8,1 g se ni razlikovala od sorte 'Burlat'. Med različnimi zrelostnimi razredi ni bilo
razlik med meritvami dimenzij plodu, trdote plodu, topne suhe snovi in titracijskih kislin.
Na podlagi meritev smo ugotovili, da bi bilo sorto najbolje obrati v CTIFL 4. Plodovi so v
tem razredu imeli 8,1 g, debeline 25,7 mm, 19 °Brix topne suhe snovi, 5,9 g/l skupnih
kislin in razmerje topna suha snov/titracijske kisline 3,6 ter trdoto plodov 1,0 N. Čvrsti
plodovi temno rdeče barve so bili srednje aromatični, sočni in sladkega okusa. Plodove
sorte 'Sweet Lorenz' smo razvrstili v CTIFL 4, CTIFL 5 in CTIFL 6. Povprečna masa
plodov je bila 11,5 g. Povprečna debelina plodov je bila 27,6 mm, trdota ploda se je z
večjim razredom večala, prav tako vsebnost topne suhe snovi in titracijskih kislin. Barva
plodov je bila v višjem razredu CTIFL temno rdeča do črna. Sorto bi bilo najbolje obrati v
CTIFL 6. Masa ploda v tem razredu ni bila največja (10,6 g). Plodovi so imeli debelino
27,6 mm, 23,7 °Brix topne suhe snovi, 9,6 g/l titracijskih kislin in razmerje topna suha
snov/titracijske kisline 2,5 ter trdoto plodu 1,0 N. Plodove sorte 'Sweet Gabriel' smo
razvrstili v CTIFL 5, CTIFL 6 in CTIFL 7. V CTIFL 6 in CTIFL 7 je bilo zaradi obilice
gnilih plodov za meritve primernih manjše število plodov. Povprečna masa plodov je bila
11,6 g. Plodove bi bilo glede na meritve najbolje obrati v CTIFL 6. V tem razredu je bila
masa plodov 11,7 g, debelina 22,9 mm (vpliv vzorčenja in obloženosti drevesa), z
vsebnostjo topne suhe snovi 21,3 °Brix, 9,9 g/l titracijskih kislin in trdoto plodov 1,5 N.
Kožica in meso so bili temno rdeče do črne barve, plodovi sočni, odličnega sladko-kislega
okusa in srednje aromatični. Sorto 'Sweet Valina' smo razvrstili v razreda CTIFL 5 in
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CTIFL 6. V obeh razredih je bilo manj plodov, ker je bilo veliko gnitja. Masa in širina
plodov je bila v obeh razredih enaka, čvrstost plodov je bila pri temneje obarvanih
plodovih manjša, vsebnosti topne suhe snovi in titracijskih kislin so bile v večjem CTIFL
večje. Glede na zmanjšanje trdote plodu s CTIFL 5 na CTIFL 6, bi bilo sorto najbolje
obrati v CTIFL 5. Vsebnost topne suhe snovi je bila 20,7 °Brix, titracijskih kislin 8,6 g/l.
Plodovi s čvrsto kožico in mesom ter sokom svetlo rdeče barve so bili odlični, sladkokislega okusa, sočni in srednje aromatični. Plodove sorte 'Sweet Saretta' smo razvrstili v
CTIFL 5, CTIFL 6 in CTIFL 7. Povpreča masa ploda je bila 12,4 g. Povprečna debelina
plodov je bila 28,7 mm, vsebnost topne suhe snovi 20,8 °Brix in povprečna vsebnost
titracijskih kislin 8,9 g/l. Z zorenjem se je vsebnost topne suhe snovi večala, vsebnosti
titracijskih kislin pa so se nekoliko zmanjšale. Trdota ploda se je manjšala z zorenjem
plodov in je bila največja v CTIFL 5 (1,9 N), zato bi bilo sorto primerno obrati v tem
razredu. Plodovi so bili debeli 29,3 mm, imeli so 20 °Brix topne suhe snovi in 9,7 g/l
titracijskih kislin. Kožica in meso plodu sta bila čvrsta, temno rdeče barve, s sokom enake
barve. Okušali smo sočne, srednje aromatične plodove, odličnega, sladko-kislega okusa.
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