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SOUHRN

„

Metodika uvád í nové pozn atky a infonnace, které byly získány v prt°1běhu
výzkumu skladování j ádrovin. Výzk um byl za m ěřen na skladování tržních odrůd
a perspektivních hybridů j ab loně a dále tržních a perspektivních odrůd hrušně v řízené
atm osfé ře ULO (Ultra Low Oxygen). Rov něž v sou časné době aktuální problematika
výskytu vn i třního poškoze ní pl odů některých odrů d hru šně př i skladování v řízené
atm osféře je součástí této metodiky. Publi kace je určena především ovoc nářů m
a organizacím sk ladujícím ovoce, kteří již využívají moderní technolog ie skladování.
Vhodná j e rovněž pro podniky či o vocn á ře, kteří předpokládaj í rozš íření č i obměnu
odrůd ové skladby se zaměřením na odrůdy vhodné k dlou hodobému skladování.
Zpracovan é poznatky mohou být tak é uplatněny v oblasti výuky a vzd ě lává ní
odborníkt°1 pro prax i.
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