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ABSTRACT 
Apples have a decisive share in the total domestic fruit production. Geographical origin is often 
related to the production method and fruit quality. The deliberate misleading of consumers, such 
as insufficient or incorrect labelling of the country of origin, aims to make products more attractive. 
Apples, as the most important domestic fruit commodity, have the greatest risk of damages related 
to false statement of geographical origin. Based on the market research, apple cultivars for which 
there may be insufficient or incorrect labelling of the country of origin have been evaluated. The 
standard apple classifier introduced at VŠÚO was used for evaluation of vegetative and fruit 
characters. In the evaluated period, the highest average weight of the fruit had cultivar ´Melrose´ 
(228 g). Then ´Jonagold´ (195 g) followed. On the other hand, the lowest weight of fruits was 
recorded in cultivars ´Gala´ (144 g) and ´Topaz´ (148 g). In terms of overall taste, ´Jonagold´ and 
´Melrose´ cultivars were best evaluated. The taste quality of the fruit and its nutritional properties 
are, together with the attractiveness of the appearance, decisive for the consumer‘s preferences 
of choice. In the evaluated period, the highest sugar content according to refraction (21.3 °Brix) 
 was achieved with cultivar ́ Gala´. The most firm fruits according to the penetration showed cultivars 
´Melrose´ (6.87) and ́ Braeburn´ (6.68). The firmness of the flesh is important for market applications 
in the handling and transport of fruits. 

Keywords: apple, cultivar, evaluation, market, fruit 

Jablka mají rozhodující podíl na celkové tuzemské produkci ovoce. Geografický původ často souvisí 
se způsobem produkce a jakostí plodů. Záměrné klamání spotřebitelů, jako je nedostatečné nebo 
nesprávné označení země původu má za cíl zvýšení atraktivity produktů. U jablek, jako nejdůležitější 
tuzemské ovocnářské komodity, existuje největší riziko škod souvisejících s falešnou geograficitou. 
Na základě průzkumu trhu byly hodnoceny odrůdy jabloně, u kterých by mohlo docházet  
k nedostatečnému nebo nesprávnému označování země původu. Pro hodnocení vegetativních 
a plodových znaků byl využit standardní klasifikátor jabloně zavedený ve VŠÚO. V hodnoceném 
období měla nejvyšší průměrnou hmotnost plodu odrůda ´Melrose´ a to 228 g. Dále následovala 
odrůda ´Jonagold´ (195 g). Naopak nejmenší hmotnost plodů byla zaznamenána u odrůd ´Gala´ 
(144 g) a ´Topaz´ (148 g). Z hlediska celkové chuti byly nejlépe hodnoceny odrůdy ´Jonagold´  
a ´Melrose´. Chuťová kvalita plodů a jejich nutriční vlastnosti jsou společně s atraktivností vzhledu 
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Jádrové ovoce je ekonomicky nejdůležitější 
součástí ovocnářství České republiky, a to  
z dlouhodobého hlediska. Zejména jablka mají 
rozhodující podíl na celkové tuzemské produkci. 
Z pohledu lidské výživy poskytují jabloně (Malus 
domestica L.) pro středoevropskou populaci 
nutričně významné a hodnotné ovoce, které 
je bohaté na vlákninu, vitamíny, polyfenoly, 
sacharidy a minerály. Jejich sklizeň dosáhla podle 
odhadu ÚKZUZ v roce 2018 v produkčních 
sadech objemu 127,7 tis. tun a jejich podíl na 
celkové produkci ovoce v roce 2018 tak činil  
80 % (Buchtová 2018).  
Výnosnost celého českého ovocnářského 
sektoru je dlouhodobě přímo úměrná 
rentabilitě produkce jablek. Nepříznivý 
stav je však zaznamenán v komercializaci 
sklizně. U konzumních jablek je dosahována 
záporná obchodní bilance, která se pravidelně  
v posledních letech prohlubuje (Buchtová 2017, 
zdroj ÚKZUZ, oddělení trvalých kultur). 
Geografický původ často souvisí se způsobem 
produkce a jakostí plodů. Záměrné klamání 
spotřebitelů, jako je nedostatečné nebo 

nesprávné označení země původu má za cíl 
zvýšení atraktivity produktů.  V souladu se 
světovými trendy spotřebitelé velmi často 
dávají přednost regionálním produktům, tedy 
českému ovoci. Tyto klamavé praktiky se někdy 
označují jako „falešná geograficita“ a vyskytují se 
rovněž ve velké míře na trhu s vínem. Častým 
jevem na trhu je uvádění označení např. C.Z., 
domácí, CZ, ačkoliv dle průvodních dokladů 
byla Státní zemědělskou potravinářskou 
inspekcí (SZPI) zjištěna jiná země původu. 
Důležitá je taky sledovatelnost – kontroly SZPI 
odhalují pravidelně případy, kdy nebyly u ovoce 
k dispozici průvodní doklady a kontrolovaná 
osoba je nebyla schopná či ochotná dodat, příp. 
nebyly doklady identifikovány dodavatelem.  
V posledním případě se jedná přímo o falšování 
dokladů (M. Klanica, Kontrolní činnost SZPI  
v r. 2017 – Čerstvé ovoce, SZPI Brno, přednáška 
Ovocnářské dny Hradec Králové, leden 
2018). U jablek, jako nejdůležitější tuzemské 
ovocnářské komodity, existuje největší riziko 
škod souvisejících s výše popsanými klamavými 
praktikami na trhu. 
 

Tabulka 1. Objektivně hodnocené znaky 
Table 1. Objectively evaluated characters 

Název znaku1) Charakteristika2) 
Datum sklizně a doba hodnocení plodů
Date of harvest and time of fruit evaluation 

Uvedeny pořadovým dnem v roce
Stated by  serial day of the year

Hmotnost plodu 
Fruit weight

Váží se 10 plodů reprezentativního vzorku a uvádí se průměr v g 
10 representative fruits are weighed, resulting value is stated in g 

Datum začátku konzumní zralosti a datum 
ukončení konzumní zralosti
Date of beginning of consume ripeness and 
date of termination of consume ripeness

Uvádí se pořadovým dnem v roce sklizně plus počet dní  
v následujícím roce
Stated by  serial day of the harvest year plus number of days  
in following year

Refrakce
Refraction

°Brix 

Penetrace
Penetration

kg/cm2 

1) Character, 2) Rating 

klíčové pro preference výběru z pohledu konzumenta. Nejvyšší cukernatost dle refrakce (21,3 °Brix) 
dosáhla v hodnoceném období odrůda ´Gala´. Nejpevnější plody dle penetrace vykazovaly odrůdy 
´Melrose´ (6,87) a ́ Braeburn´ (6,68). Pevnost dužniny je významná pro tržní uplatnění při manipulaci 
a přepravě plodů. 

Klíčová slova: jabloň, odrůda, hodnocení, trh, plod 
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Tabulka 2. Znaky hodnocené subjektivně devítibodovým klasifikátorem 
Table 2. Subjectively evaluated characters using 9 point scale  

Název znaku1) Charakteristika2) 

Vzhled plodu
Appearance of fruit

1-nevyhovuje ani tvarem, ani vybarvením, ani velikostí, 9-optimální 
velikost (140-180g) vynikající tvarem a vybarvením
1-not acceptable by shape or size or colour, 9-optimal size (140-180g) 
excellent in shape and colour

Tvar plodů
Fruit shape

2-plochý až ploše kulovitý, 3-kulovitý, 4-kulovitě protáhlý, 8-zvonkovitý 
2-flat to flat globose, 3-globose, 4-globose long, 8-campanulate

Délka stopky
Length of peduncle

1-velmi krátká (pod 5 mm), 3-krátká (5-10 mm), 5-středně dlouhá  
(11-20 mm), 7-dlouhá (21-30 mm), 9-velmi dlouhá (nad 31 mm)
1-very short (< 5 mm), 3-short (5-10 mm), 5-intermedium  
(11-20 mm), 7-long (21-30 mm), 9-very long (> 31 mm)

Odolnost k otlačitelnosti
Resistance to bruising

1-snadno otlačitelné, 9-odolné
1-susceptible to bruising, 9-resistant

Tloušťka slupky
Thickness of skin 

1-velmi  tenká, 3-tenká, 5-střední, 7-silná, 9-velmi silná
1-very thin, 3-thin, 5-medium, 7-thick, 9-very thick

Pevnost slupky
Skin firmness

1-velmi křehká, při jídle neznatelná, 9-pevná, při jídle silně vadí
1-very fragile, insensible when eating, 9-firm, strong when eating

Základní barva slupky
Ground colour of skin

1-zelená, 3-žlutě zelená, 5-zeleně žlutá, 7-světle žlutá, 9-bílá
1-green, 3-yellow green, 5-green yellow, 7-light yellow, 9-white

Odstín krycí barvy
Over colour

1-krycí barva chybí, 3-oranžová, 5-jasně červená, 7-purpurová,  
9-hnědě červená
1-over colour missing, 3-orange, 5-bright red, 7-purple, 9-brown red

Rozšíření krycí barvy
Amount of over colour 

1-0%, 3-do 25 %, 5-do 50 %, 7-do 75 %, 9-celočervené
1- 0%, 3-to 25 %, 5-to 50 %, 7-to 75 %, 9-full red

Rozmyté líčko
Smudged cheek

1-nevyskytuje se, 9-krycí barva nanesena rozmytě
1-non, 9- over colour is smudged

Žíhání
Strips

1-nevyskytuje se, 9-krycí barva nanesena ve formě žíhání
1-non, 9-over colour forms strips

Mramorování
Mottling

1-nevyskytuje se, 9-krycí barva nanesena ve formě mramorování
1-non, 9-over colour is mottled

Mastnost slupky
Skin surface 

1-lepkavá, 2-silně mastná, 9-zcela suchá
1-sticky, 2- strong greasy, 9-dry

Vadnutí slupky
Skin shrivelling

1-velmi silně, 3-silně, 5-středně, 7-slabě, 9-nevyskytuje se
1-very strong, 3-strong, 5-medium, 7-low, 9-absent

Rozšíření rzivosti
Russet amount

1-souvislá na celém plodu, 3-do 75 % povrchu plodu, 4-do 50 %, 
5-do 25 %, 6-do 10 %, 7-do 5 %, 9 žádná
1- continuous russet on the whole fruit surface, 3-to 75 % fruit surface, 
4-to 50 %, 5-to 25 %, 6-to 10 %, 7-to 5 %, 9 absent

Velikost lenticel
Size of lenticels

3-velké, 5-střední, 7-malé
3-large, 5- intermedium, 7-small
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Název znaku1) Charakteristika2) 

Vůně dužniny
Flesh flavour

1-bez vůně, 3-slabá, 5-výrazná, 7-silná, 9-velmi silná
1-non, 3-weak, 5-distinct, 7-strong, 9-very strong

Barva dužniny 
Flesh colour

1-zelená, 3-zelenavě bílá, 4-bílá, 5-krémově bílá, 6-krémová, 7-žlutá, 
8-žlutá s červeným žilkováním, 9-růžová
1-green, 3-green whitish, 4-white, 5-creamy white, 6-creamy, 7-yellow, 
8-yellow with red veins, 9-pink

Chruplavost 
Crispness

1–velmi nízká, 3–nízká, 5–střední, 7–velmi vysoká, 9-extrémně vysoká
1–very low, 3–low, 5–medium, 7–very high, 9-extremely high  

Šťavnatost 
Juiciness 

3-suchá dužnina, 5-středně šťavnatá, 7- šťavnatá dužnina
3-dry flesh, 5-medium juicy, 7- juicy flesh

Celková chuť 
Eating quality

1-velmi špatná, 3-silně kyselá nebo nepříjemně nahořklá, 
4-podprůměrná (fádní), 6-dobrá, 8-velmi dobrá, 9-vynikající, lahodná
1-very poor, 3-very acid or bitter, 4-below average (inspid), 6-good, 8-very 
good, 9- extremely good (delicious)

Kyselost dužniny 
Flesh acidity

1-kyselá, 2-slabě kyselá, 3-navinulá až nakyslá, 4-slaběji navinulá, 
5-sladce navinulá, 6-navinule sladká, 7-nasládlá, 8-sladká, 9-velmi 
sladká
1-acid, 2-sub acid, 3-acidulated, 4-subacidulated, 5- sweet- subacidulated, 
6- subacidulated / sweet, 7-sweetish, 8-sweet, 9-very sweet

Aroma
Flavour

1-bez aroma, 3-sotva znatelné, 4-slabé, 6-výrazné, 7-silné, 9-velmi silné
1-absent, 3- hardly perceptible, 4-weak, 6-distinct, 7-strong, 9-very 
strong

1) Character, 2) Rating - characters were evaluated using a 9-point classification scale, where 9 indicates 
the highest level of the character 

MATERIÁL A METODY 
Na základě průzkumu trhu byly odrůdy jabloně, 
u kterých by mohlo docházet k nedostatečnému 
nebo nesprávnému označování země původu, 
hodnoceny z hlediska plodových a vegetativních 
znaků ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu 
ovocnářském Holovousy s.r.o. (VŠÚO).  
K hodnocení plodových znaků z výsadeb 
VŠÚO byl využit standardní klasifikátor jabloně 
zavedený ve VŠÚO. 

VÝSLEDKY A DISKUZE 
V marketingovém roce 2017/2018 bylo do České 
republiky dovezeno 74 tis. tun konzumních 
jablek. Nejvýznamnějším dodavatelem jablek 
v této sezóně bylo Polsko s 36 tis. tun, což 
představuje téměř 49% podíl na dovezené 
produkci (Buchtová 2018). 

Na základě zprávy o trhu ovoce (Materna 2019) 
lze konstatovat, že uprostřed skladovací sezóny 
zimních jablek v obchodní síti České republiky 
měly největší zastoupení k 1. 4. 2019 odrůdy 
´Golden Delicious´ (32 %), ´Idared´ (24 %), 
´Jonagold´ (14 %), ´Braeburn´ (8 %) a skupina 
´Red Delicious´ a jeho mutace (5 %). U těchto 
odrůd se dá očekávat i největší riziko záměrného 
klamání, to znamená nedostatečného nebo 
nesprávného označení země původu produkce. 
V tabulkách 3 (a až e) je uvedeno průměrné 
hodnocení plodových znaků z výsadeb VŠÚO.  
V hodnoceném období měla nejvyšší průměrnou 
hmotnost plodu odrůda ´Melrose´ a to 228 g. 
Dále následovaly odrůdy ´Jonagold´ (195 g) 
a ´Red Chief´ (188 g). Naopak nejmenší 
hmotnost plodů byla zaznamenána u odrůd 
´Gala´ (144 g) a ´Topaz´ (148 g). Velikost plodů 
je velmi důležitá z hlediska uplatnění na trhu.  
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Za optimální velikost je považováno rozmezí 
140–180 g. Velmi velké plody s hmotností nad 
240 g jsou v zahraničí zařazeny do nižší jakostní 
třídy s nižší cenou. 
Tvar plodů byl v hodnoceném souboru tržních 
odrůd značně variabilní od plochého až ploše 
kulovitého tvaru (´Topaz´, ´Goldstar´) až po 
zvonkovitý u odrůdy ´Red Chief´. Rovněž barva 
plodů byla značně proměnlivá. Pohybovala 
se od zeleně žluté s chybějící krycí barvou 
u odrůdy ´Golden Delicious´ až po téměř 
celoplošně karmínově červené plody u odrůd 
´Red Chief´ a ´Jonaprince´. Barva povrchu 
plodu je komplexní a významný znak z hlediska 
atraktivity pro zákazníka. Ve výsledku je 
konečná barva ovlivněna genetickým složením 
a případnými mutacemi, environmentálními 
faktory, polohou plodu v koruně, násadou plodů, 
výživou nebo stresem u rostliny. Obě odrůdy  
s největším rozšířením krycí barvy a intenzivně 
karmínově červenými plody byly cíleně 
vyselektovány jako barevnější mutace původně 
pouze červeně žíhaných nebo mramorovaných 
odrůd Red Delicious (´Red Chief´) a ´Jonagold´ 
(´Jonaprince´). Nejdelší stopku nad 30 mm 
vykazovala odrůda ´Golden Delicious´.  
V případě takto dlouhé stopky může hrozit vyšší 
riziko poškození okolních plodů při skladování 
a přepravě. Mastná slupka byla zaznamenána 
pouze u odrůdy ´Jonagold´. Mastnost slupky 
může snížit atraktivitu plodů pro zákazníka. 
Rzivost se v hodnoceném souboru odrůd téměř 
nevyskytovala. Nejnápadnější velké bělavé 
lenticely v karmínově červené krycí barvě byly 
pozorovány u odrůdy ´Jonaprince´. Silnou vůni 
dužniny vykazovala odrůda ´Golden Delicious´ 
(až jemně banánové tóny) a ´Jonaprince´.  
Ve šťavnatosti nebyly mezi hodnocenými 
odrůdami zaznamenány téměř žádné rozdíly, 
hodnocené odrůdy byly z hlediska konzumenta 
ideálně šťavnaté. 
Nejvyšší chruplavost byla pozorována u odrůd 
´Braeburn´ a ´Melrose´. Jedná se o perspektivní 
odrůdovou vlastnost, která je záměrným cílem 
moderních šlechtitelských programů například  
v USA (´Honeycrisp´). 
Nejvyšší cukernatost dle refrakce (21,3 °Brix) 
dosáhla v hodnoceném období odrůda ´Gala´.
Naopak nejmenší množství cukru < 13 °Brix 

bylo zaznamenáno u odrůd ´Red Chief´, 
´Idared´ a ´Goldstar´. Nejpevnější plody dle 
penetrace vykazovaly odrůdy ´Melrose´ (6,87)  
a ´Braeburn´ (6,68). Pevnost dužniny je 
významná pro tržní uplatnění při manipulaci  
a přepravě plodů. 
Z hlediska celkové chuti byly nejlépe hodnoceny 
odrůdy ´Jonagold´ a ´Melrose´. Nejnižší 
ohodnocení získala odrůda ´Red Chief´.  
V případě této odrůdy se jedná o pupenovou 
mutaci odrůdy ´Red Delicious´, kdy se  
u intenzivněji červeně zabarvených mutací (např. 
´Starkrimson´) může vyskytnout nahořklý 
podtón v chuti. S výjimkou odrůd ´Idared´ 
a ´Goldstar´ vykazovaly všechny hodnocené 
odrůdy nadprůměrné, výraznější aroma. 
Chuťová kvalita plodů a jejich nutriční vlastnosti 
jsou společně s atraktivností vzhledu klíčové pro 
preference výběru z pohledu konzumenta. 
Jablka jsou z celosvětového hlediska velmi 
významná tržní ovocná plodina. Díky jejich 
relativní nenáročnosti je lze na rozdíl od jiných 
ovocných druhů pěstovat ve většině klimatických 
oblastí na všech kontinentech s výjimkou 
Antarktidy. U jablek jsou vyžadovány odrůdy  
s atraktivním vzhledem, jejichž jablka jsou sladká, 
dostatečně, ne však příliš veliká, optimálně  
v rozmezí hmotností 140 až 180 g nebo velikosti/
průměru 70–80 mm. Z globálního hlediska 
tak dochází k zužování základny při šlechtění 
nových odrůd vhodných pro velkovýrobní 
pěstování. Například většina současných 
celosvětově komerčně pěstovaných odrůd jabloní 
je z hlediska šlechtění odvozena od dvou odrůd 
´Red Delicious´ a ´Golden Delicious´ (Lateur 
2003). Tyto dvě odrůdy byly použity záměrně 
i v některé z rodičovských kombinací nebo při 
klonové selekci u většiny odrůd hodnocených  
v předkládané práci s výjimkou odrůd ´Idared´ 
(´Wagenerovo´ x ´Jonathan´) a ´Braeburn´ 
(nahodilý semenáč z Nového Zélandu). 
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Tabulka 3a.  Hodnocení odrůd jabloně v roce 2019 
Table 3a. Evaluation of apple cultivars in 2019 

 Odrůda1) Datum  
sklizně2) 

Doba 
hodnocení3) 

Hmotnost 
plodu (g)4) 

Vzhled 
plodu5)

Tvar 
plodu6)

Délka 
stopky7)  

Odolnost 
k 

otlačení8) 

Tloušťka 
slupky9) 

Pevnost 
slupky10) 

Braeburn 284 451 151 6 4 5 9 7 7 

Gala 246 332 144 7 3 5 8 6 6 

Golden 
Delicious 256 386 177 6 4 9 4 5 5

Goldstar 262 353 155 6 2 5 5 6 6 

Idared 277 443 176 6 3 5 8 4 7 

Jonagold 264 425 195 7 4 7 6 6 6 

Jonaprince 270 340 178 7 3 7 7 6 6 

Melrose 275 382 228 6 3 3 8 6 7 

Red Chief 256 355 188 7 8 5 7 7 6 

Šampion 256 341 162 7 3 7 5 5 5 

Topaz 267 402 148 7 2 5 6 4 5 

1) Cultivar, 2) Date of harvest, 3) Date of evaluation, 4) Weight of fruit (g), 5) Fruit appearance,  
6)  Shape of fruit, 7) Length of peduncle, 8) Resistance to bruising, 9) Thickness of skin, 10) Firmness of skin
 
Tabulka 3b. Hodnocení odrůd jabloně v roce 2019 
Table 3b. Evaluation of apple cultivars in 2019 

Odrůda1) 
Základní 

barva 
slupky2) 

Odstín krycí 
barvy3) 

Rozšíření 
krycí barvy4) 

Rozmyté 
líčko5) Žíhání 6) Mramorování7) 

Braeburn 6 5 6 9 1 9 

Gala 6 5 7 9 9 1 

Golden 
Delicious 5 1 1 1 1 1 

Goldstar 6 2 2 9 1 1 

Idared 6 5 6 9 1 1 

Jonagold 6 5 6 9 1 9 

Jonaprince 6 6 8 9 1 1 

Melrose 5 7 6 9 1 9 

Red Chief 5 6 8 9 1 1 

Šampion 6 5 7 9 9 1 

Topaz 7 5 7 9 1 9 

1) Cultivar, 2) Ground colour of skin, 3) Over colour, 4) Amount of over colour,  
5) Smudged cheek, 6) Strips, 7) Mottling  
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Tabulka 3c. Hodnocení odrůd jabloně v roce 2019 
Table 3c. Evaluation of apple cultivars in 2019 

Odrůda1) Mastnost 
Slupky2) Vadnutí3) Rozšíření 

rzivosti4) 
Velikost 
lenticel5) 

Vůně  
dužniny6)

Braeburn 7 9 9 6 6 

Gala 6 9 9 5 5 

Golden 
Delicious 7 8 7 7 7 

Goldstar 6 9 8 5 6 

Idared 7 9 8 6 4 

Jonagold 4 8 8 5 6 

Jonaprince 5 9 9 3 7 

Melrose 6 9 9 5 6 

Red Chief 7 9 7 7 5 

Šampion 5 7 7 5 6 

Topaz 5 8 8 5 6 

1) Cultivar, 2) Surface character, 3) Resistance to skin shrivelling, 4) Resistance to russet,   
5) Size of lenticels, 6) Flavour of flesh 

Tabulka 3d. Hodnocení odrůd jabloně v roce 2019 
Table 3d. Evaluation of apple cultivars in 2019 

Odrůda1) Barva 
dužniny2) Chruplavost 3) Šťavnatost4) Celková 

chuť5) 
Kyselost 

dužniny6) Aroma7)

Braeburn 6 7 7 7 6 6 

Gala 7 6 6 7 7 6 

Golden 
Delicious 6 5 6 6 6 6 

Goldstar 6 5 6 6 7 5 

Idared 4 5 6 6 5 5 

Jonagold 7 6 6 8 7 6 

Jonaprince 6 6 7 7 7 7 

Melrose 7 7 7 8 6 7 

Red Chief 6 5 6 5 7 6 

Šampion 6 6 6 7 7 6 

Topaz 7 6 7 7 6 6 

1) Cultivar, 2) Colour of fruit flesh, 3) Crunchiness, 4) Juiciness, 5) Overall taste,  6) Flesh acidity,
7) Fruit aroma 
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 Tabulka 3e. Hodnocení odrůd jabloně v roce 2019 
Table 3e. Evaluation of apple cultivars in 2019 

Odrůda1) Počet semen  
v plodu2)

Datum začátku 
konzumní 
zralosti3) 

 Datum 
ukončení 
zralosti4) 

Penetrace (kg)5) Refrakce 
(°Brix)6)

Braeburn 8 350 497 6,68 15,0 

Gala 8 290 380 5,88 21,3 

Golden 
Delicious 11 300 412 4,77 19,8 

Goldstar 8 300 400 4,72 12,9 

Idared 9 345 484 5,45 12,6 

Jonagold 5 320 457 4,94 16,6 

Jonaprince 6 320 435 5,65 17,8 

Melrose 8 330 450 6,87 17,2 

Red Chief 4 340 434 5,38 12,3 

Šampion 11 300 375 3,68 17,1 

Topaz 13 300 420 4,86 14,2 

1) Cultivar, 2) Number of seeds in fruit, 3) Date of beginning of ripeness for consumer, 
4) Date of end of ripeness for consumer, 5) Penetration, 6) Refraction (°Brix) 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Výsledek byl vytvořen v rámci projektu NAZV QK1910104 a za finanční podpory MŠMT v rámci 
programu NPU I, projekt LO1608 „Výzkumné ovocnářské centrum“. 
 
LITERATURA
BUCHTOVÁ, I. Situační a výhledová zpráva ovoce. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2017, 88 s. 
BUCHTOVÁ, I. Situační a výhledová zpráva ovoce. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2018, 89 s. 
LATEUR, M. The integration of different sectors is a key factor for the conservation, the evaluation 

and the utilisation of our Belgian fruit tree biodiversity. Bull. Inst. R. Sci. Nat. Belg. Biol. 2003,  
73: 85–95. 

MATERNA, T. Zpráva o trhu ovoce. TIS ČR SZIF, Praha, (2019), Ročník XXIII., čtrnáctideník 11. 4. 
2019, (2019), 12 s. 

  
  


