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ABSTRACT
This publication is intended p rimarily for organizations dealing with
storage of fruit, moreover for growers who grow the fruit for market purposes
and already use modem storage technologies. The methodology focuses
on the selection of cultivars and theii- suitab ility for long-term storage of
fruits. Knowledge about storage of stone fruit will help to extend the storage
and maintenance of high-qua lity fruits. Procedures for determining harvest
maturity of individua) species are also described. The effect of post-harvest
treatment with SmartFresh on selected cultivars stored in different modes of
storage was examined too. Modem storage procedures that can be used for
selected cultivars are tnore described in this methodology.

SOUHRN
Tato publikace je určena především organizacím skladujícím ovoce a dále
pěstitelů m, kteří pěstuj í toto ovoce pro tržní účely a j iž využívaj í moderní
technologie skladování. Metodika je zaměřena na výběr odrůd i jejich
vhodnost pro dlouhodobé skladování plodů. Získané poznatky o skladování
peckov in přispěj í k prodloužení doby skladování a zachování vysoké kvality
plodů. Uvedeny jsou rovněž postupy určován í sklizňové zralosti j ednotli vých
druh ů, také byl sledován vliv poskli zňového ošetření přípravkem SmartFresh
u vybraných odrůd v různých režimech skladování. Konkl"étní moderní
postupy skladování individuálně uplatnitelné u vybraných odrůd jsou v této
metodice přesněji popsány.
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