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„ 

SOUHRN 
Metodika uvád í nové poznatky a infonnace, které byly získány v prt°1běhu 

výzkumu skladování j ádrovin. Výzkum byl zaměřen na skladování tržních odrůd 
a perspektivních hybridů jab loně a dále tržních a perspektivních odrůd hrušně v řízené 

atmosféře ULO (Ultra Low Oxygen). Rovněž v současné době aktuální problematika 
výskytu vn itřního poškození plodů některých odrůd hrušně při skladování v řízené 
atmosféře je součástí této metodiky. Publikace je určena především ovocnářům 
a organizacím skladujícím ovoce, kteří již využívají moderní technolog ie skladování. 
Vhodná j e rovněž pro podniky či ovocnáře, kteří předpokládaj í rozšíření č i obměnu 

odrůdové skladby se zaměřením na odrůdy vhodné k dlouhodobému skladování. 
Zpracované poznatky mohou být také uplatněny v oblasti výuky a vzdělávání 
odborníkt°1 pro prax i. 
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