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Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na
Slovensku                                                                                                                    VE 20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Technologická a senzorická analýza rastlinných produktov

doc. Ing. Vojtech Horčin, CSc. a kol.

Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Agronomická fakulta,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Abstract
The goal of this research is continuing valuation of sensory quality of garden products. This valuation
has been made by methods of usual and demanding sensorial analyse. Validity of achieved results has
been verified by parametric and non-parametric statistical tests.

The research material are apples, grapes, strawberries, radish, honeysuckle, Canadian bilberries, pepper
plant, tomatoes and five sorts of frozen vegetables (carrot, peas, snap bean, sweet corn, and broccoli).
Certain suitable methods and test have been chosen for a sensorial evaluation. A "triangle test" has been
used in differential method to find out whether there exists a difference between varieties and variants.
A pointed test  has been used in a scale system. Difficult methods presented the profiled method. In
terms of research chosen chemical. 

Key words: Quality, sensory evaluation, chemical analysis, apple, grapes, strawberries, bilberries,
frozen vegetables, radish  
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4. Ciele vecnej etapy 
a) hlavným cieľom riešenia VE 20 je senzorická analýza vybraných druhov záhradníckych

a inulínových plodín,

b) chemické a fyzikálne analýzy vybraných druhov plodín,

c) senzorická a chemická analýza vybraných druhov výrobkov,

d) vzťahy medzi výsledkami senzorickej, fyzikálnej a chemickej analýzy

e) posudzovanie organoleptických vlastností plodín – vzhľad, farba, vôňa, chuť a textúra, ktoré
prednostne rozhodujú o uplatnení komodity na trhu i v priemysle.

5. Dosiahnuté výsledky
V rámci VE 20 sa v priebehu troch rokov riešili nasledujúce komodity:

a) Čerešne
Okrem kultúrnych variet (kultivarov) existujú na Slovensku stovky miestnych i krajových odrôd a
polokultúrnych populácií, ktoré sú výsledkom dlhoročných šľachtiteľských i pestovateľských
technológií miestnych ovocinárov. Vhodnosť na kompótovanie mnohých takýchto vzoriek sa zisťovala
metódami senzorickej analýzy, ktorá využíva schopnosť ľudských zmyslov dosahovať pri vhodnom
usporiadaní podmienok spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky. Z pôvodných 199 sústredených
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vzoriek sa hodnotili kompóty z 82 genotypov, väčšinou z oblasti Štiavnických vrchov, Krupinskej
planiny a Bielych Karpát.  

Kompótované čerešne sme hodnotili deväťbodovým testom v stupnicovej metóde deviatimi
deskriptormi. Výsledky senzorickej analýzy boli prekvapujúce a svedčia o veľmi dobrej technologickej
kvalite polovice z hodnotených genotypov. Najlepší z nich, vzorka označená č. 226 dosiahla až 88,89 %
možných bodov a prostredná (41. vzorka v poradí č. 7992) ešte 77,16 % z možných dosiahnuteľných
bodov. Potom sa technologická kvalita zhoršuje. Posledná 82. vzorka (označená číslom 83), dosiahla len
56,64 % z možných bodov. Podotýkam, že senzorickú analýzu robili zaškolení hodnotitelia, ktorých
výsledky sa dvojmo kontrolovali ich štatistickým testovaním priamo pri hodnotení i následne testovaním
extrémnych výsledkov.  

b) Jablká
Hodnotila sa zmyslová kvalita troch odrôd jabĺk (Gala, Idared, Jonagold) v štyroch hnojených a
závlahových variantoch. Určovala sa po obraní plodov a v priebehu skladovania v modelovom sklade s
upravenou atmosférou. Hodnotenie sa vykonávalo metódami bežnej i náročnej senzorickej analýzy a
právoplatnosť dosiahnutých výsledkov sa potvrdzovala parametrickými i neparametrickými
štatistickými testmi.

Výsledky, ktoré sme dosiahli potvrdzujú, že negatívne na skladovateľnosť i senzorické vlastnosti -
najmä textúru - vplýva zvýšené hnojenie dusíkom. Ostatné rozdiely v závlahe a hnojení neboli
štatisticky preukazné, ale pokus pokračuje aj v roku 2002.

Tiež sa sledovala kvalita vybraných odrôd jabĺk metódami senzorickej, fyzikálnej a chemickej analýzy.
Boli to odrody: Denár, Idared, Melodie, Šampión, Prima a Golden Delicious z oblasti Nitry a Bojníc.
Odrody sledovaných druhov sa skladovali v chladiarni s regulovanou atmosférou a priebežne sa
hodnotili. Na zisťovanie ich technologických vlastností sa použili aj kompóty.

Z hodnotených jabĺk jesenné a skoré zimné odrody (Prima, Denár, Šampión) v chladiarni pomerne
rýchlo dozrievali a ich kvalita v 1. štádiu skladovania stúpala, ostatné odrody dozrievali vo februári až
apríli. 

Na technologické spracovanie a nielen na kompótovanie doporučujeme odrody Prima, Denár a Šampión.

c) Stolové hrozno 
Metódami senzorickej, fyzikálnej a chemickej analýzy sa riešila kvalita novošľachtencov stolového
hrozna (oblasť pestovania Strekov): Ceaus roz x Chibrid bezsemen, Dunajský misket x Beauty sedless,
Julski biser x Jubilej, Ceaus roz x Bolgar, Katta Kurgan x Dodrelabi, Guzaľ Kara x Dačnyj, ako aj
odrody Guzaľ Kara, Onyx a Dačnyj. 

Novošľachtence stolového hrozna sa v domácich podmienkach vyznačujú vyšším stupňom tolerantnosti
proti chorobám a škodcom, odolnosťou na nepriaznivé faktory (sucho, teplo, mráz); majú po svojich
neraz polokultúrnych predkoch špecifický habitus, dozrievanie i organoleptické vlastnosti plodov.
Pochopiteľne, že nás zaujímalo, ako sa adaptujú v našich podmienkach. Všetky novošľachtence sa
skladovali v chladiarni s regulovanou atmosférou a priebežne sa hodnotili už uvedenými metódami.
Takisto sa použili na zisťovanie ich technologických vlastností kompóty. Dosiahnuté výsledky sa
štatisticky spracovali. Z hrozna najlepšiu senzorickú kvalitu počas skladovania mal novošľachtenec
Ceaus roz x Bolgar a odroda Guzaľ Kara, ktoré mali dobrú kvalitu ešte začiatkom februára.

Na technologické spracovanie a nielen na kompótovanie doporučujeme odrody Prima, Denár a Šampión.

V roku 2001 bolo ohodnotených 357 vzoriek odrôd stolového hrozna. Hodnotili sa stupnicovou metódou
- bodovým testom. Vzhľadom na veľké množstvo získaných údajov sa v súčasnosti výsledky štatisticky
spracovávajú.
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d) Jahody
Vybranými metódami a testmi senzorickej analýzy sa hodnotilo 9 odrôd jahôd - Zefýr, Gorella, Bounty,
Elsanta, Induka, Karmen, Andrea, Magura a Senga Sengana v čerstvom stave. Získané výsledky po
štatistickom vyhodnotení poukazovali na to, že najlepšiu celkovú kvalitu z 9 odrôd jahôd dosahovala
odroda Senga Sengana, ktorá dosiahla 297 bodov (t. j. 91,67 %) a najhoršiu odroda Karmen, ktorá
dosiahla len 214 bodov z maximálneho počtu 324 bodov (t. j. 66,05 %).

e) Reďkev
Na základe výsledkov získaných použitím vybraných metód a testov senzorickej analýzy sa hodnotili 4
odrody reďkvy bielej - Astor, Japana, Okura Cross a Summer Cross. Po vyhodnotení výsledkov sa
najlepšou celkovou kvalitou vyznačovala odroda Japana, potom Summer Cross, Okura Cross a
najhoršou odroda Astor. 

f) Topinambur
Medzi polokultúrne až divorastúce genetické formy rastlín patria aj topinambury (Helianthus tuberosus
L.), ktoré pochádzajú zo Severnej Ameriky a do Európy sa dostali ešte skôr ako zemiaky. Na Slovensku
sú známe od 18. storočia. Hoci patria medzi rastliny s nízkou energetickou hodnotou a vďaka inulínu
nerozlaďujú hladinu cukru v krvi, u nás sa prakticky nepestujú. Topinambury sa neskladujú, môžu sa
vykopávať počas celej zimy a jari z nezamrznutej (zakrytej) pôdy.  

Na kvalitatívne hodnotenie topinamburov sa vybrali odrody Topianka, Topstar, Gigant, K - 8, Rotezone
a Bianka. Na účely senzorického a chemického hodnotenia sa vytypovali vhodné metódy a zostavili sa
deskriptory skladajúce sa z jedenástich komponentov. Získané výsledky sa štatisticky vyhodnotili. Ako
najlepšie odrody sa ukázali odrody K-8 a Bianka, ktoré svojou senzorickou kvalitou výrazne predstihujú
ostatné odrody. 

g) Zemolez
Na hodnotenie kvality zemolezu sa použili dve metódy senzorickej analýzy, stupnicová metóda, v rámci
nej bodový test a profilová metóda, z ktorej sa na posúdenie vzoriek zemolezu použil polaritný test. Na
základe uvedených metód a testov bola najlepšie ohodnotená vzorka č. 8 - Lonicera edulis so závlahou a
s Titavínom. 

h) Kanadské čučoriedky
V spolupráci s Výskumným ústavom trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Výskumná
stanica Krivá na Orave sme začali senzorické a technologické hodnotenie veľkoplodých "kanadských"
čučoriedok, ktoré predstavujú u nás záhradkársku i veľkovýrobnú budúcnosť pre svoje výborné
organoleptické vlastnosti a vhodnosť na technologické spracovanie.

Pretože aj pri tomto druhu existuje vo svete značné množstvo odrôd s rôznou zmyslovou a
spracovateľskou kvalitou, s pracovníkom stanice Ing. Šimalom sme vykonali a metódami senzorickej
analýzy vyhodnotili nasledujúce odrody: Barkley, Bluecrop, Blueray, Iranka, Jersey, Herbert, Pemberton
a Zuckertraube. V prvom roku hodnotenia sa na prvom mieste v celkovom súčte hodnotení umiestnila
odroda Iranka, ktorá má veľké plody s tenkou šupkou, typickou čučoriedkovou vôňou a výbornou
harmonickou chuťou. Vo výskume v spolupráci sa bude pokračovať aj v roku 2002. 

i) Zelená paprika a rajčiny
Sledovala sa kvalita plodov štyroch pestovateľských variant. Odrody papriky: Slovakia, Rubonova a
Gold a odrody rajčiny: Diana, Dulcia a Protón, pestovaných v Demonštračnej záhrade SPU v Nitre. Z
papriky a rajčín sa pripravili aj štandardné výrobky (šalát a šťava), ktoré sa podobne ako suroviny
hodnotili čerstvé a po skladovaní 9 mesiacov. Hodnotili sa aj chemickou analýzou. Stanovovalo sa pH,
refraktometrická sušina, cukry, obsah kyselín, vitamín C, Cu, Zn, Pb, Cd, dusičnany a vláknina.
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Paprika: šalát z odrody Slovakia, variant K (bez čerstvého hnojenia a TK baktérií) bol preukazne lepší a
šalát z variantu C (NPK hnojenie + aplikácia TK baktérií po výsadbe) bol preukazne horší, čo bolo v
zhode s výsledkami čerstvých plodov. 

Rajčiny: variant K bol výrazne lepší a variant C výrazne horší pri čerstvých plodoch. Pri výrobkoch sa
štatisticky nezistili rozdiely medzi variantmi.  

j) Mrazená zelenina
Hodnotilo sa 5 druhov mrazenej zeleniny z a.s. Vinica. Je to zelený hrášok, fazuľové struky, supersladká
cukrová kukurica, brokolica a mini karotka. Dôraz sa kladie na sledovanie zmien kvalitatívnych
ukazovateľov v priebehu mraziarenského skladovania (18 mes.) pri teplote -17 až -18˚C, ktoré sa sledujú
metódami senzorickej a chemickej analýzy. Zo senzorickej analýzy sa používajú nasledovné testy:
bodový test, celkový profil chutnosti a polaritný test. Z chemických ukazovateľov sú to: organické
kyseliny, cukry, dusičnany, vitamín C, ťažké kovy (Pb, Hg, Cd) a vláknina.

Keďže mraziarenské skladovanie ešte prebieha, výsledky budú spracované v roku 2002.

6. Realizačné výstupy
Horčin, V.: Skladovanie a spracovanie záhradníckych plodín. Učebné texty pre všetky formy
vzdelávania. SPU Nitra, 2001, 86s.

7. Prezentácia výsledkov na vedeckých podujatiach, vo vedeckej a odbornej tlači
1) Findová, I. - Horčin, V.: Survey of Relationships between Sensory and Measurable Traits in

Apples. In: Zahradnictví - Horticultural Science, roč. 26, 1999, č. 3, s. 81-87.

2) Giertlová, A. - Horčin, V.: Topinambur a jakon, dôležité inulínové plodiny. In: Zahradnictví -
Záhradníctvo, roč. 91, 1999, č. 4, s. 9-13.

3) Horčin, v. - Findová, I.: Možnosti uplatnenia profilov textúry v senzorickom hodnotení jabĺk. In:
Czech Journal of Food Science, Vol 18, No 4; 143 - 147.

4) A. Minarovská, V. Horčin: Kvalitatívne vlastnosti skladovaných novošľachtencov stolového
hrozna. In: Zahradnictví - Horticultural Science (Prague), 27, 2000 (3); 91 - 94.

5) Horčin,V. - Pavelková, A. - Jóžeffiová, E.: The influence of fertilisation and irrigation on sensorial
quality of apples. (Vplyv hnojenia a zavlažovania na senzorickú kvalitu jabĺk). In: Trvalo
udržateľný rozvoj poľnohospodárstva, ochrana krajiny a biodiverzity. Medzinárodná vedecká
konferencia pri príležitosti 55. výročia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Nitra 5. a
6. jún 2001. (Zborník v tlači).

6) Hričovský, I. a kol.: Drobné ovocie. Kapitola: Spracovanie drobného ovocia, v tlači, vyjde v januári
2002, 24s.

7) Jóžeffiová, E.: Kvalitatívne zmeny mrazenej brokolice v priebehu mraziarenského skladovania. In:
Aktuálne problémy riešené v Agrokomplexe. Seminár členov SP VTS. 26. október 2001, Nitra.
s.151-153. ISBN 80-7137-947-6. (zborník v tlači).

8) Pavelková, A.: Vplyv agrotechnických zásahov na senzorickú kvalitu jabĺk. In: Aktuálne problémy
riešené v Agrokomplexe. Seminár členov SP VTS, Nitra 26. október 2001. s. 173 - 175. ISBN 80-
7137-947-6 (zborník v tlači).

8. Napojenie doktorandských prác na riešenie problematiky
1. Ing. Andrea Minarovská: Kvalitatívne vlastnosti niektorých druhov ovocia a výrobkov z nich na

základe výsledkov chemickej a senzorickej analýzy.

2. Ing. A. Pavelková: Vplyv hnojenia a zavlažovania na senzorickú kvalitu jabĺk.

3. Ing. E. Jóžeffiová: Technologická a senzorická analýza mrazenej zeleniny.
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4. Ing. Anna Giertlová: Technologická a senzorická analýza topinamburov.

9. Napojenie diplomových prác na riešenie problematiky
a) Vladimír Vietoris: Technologická a senzorická analýza topinamburov.

b) Katarína Horčinová: Kvalita vybraných odrôd jabĺk z pohľadu variability agrotechnických zásahov.

c) Silvia Pakanová: Kvalitatívne vlastnosti jadrovín z pohľadu senzorickej a chemickej analýzy.

d) Mária Juhásová: Senzorická analýza vybraných kultivarov jabĺk.

e) Radmila Spišiaková: Senzorické hodnotenie sušených jablčných plátkov.

f) Silvia Ferenceiová: Profilová analýza chutnosti niektorých odrôd jabĺk.

g) Milan Kister: Vplyv výživy a závlahy na kvalitu jabĺk.

10.  Zahraničná a domáca spolupráca
V r. 1999 - 2001 neboli absolvované zahraničné cesty priamo súvisiace s riešením VE 20.

11.  Návrh na využitie dosiahnutých výsledkov a realizačné výstupy z riešenia problematiky

Na základe dosiahnutých výsledkov je treba upozorniť šľachtiteľov na prírodné bohatstvo v genotypoch
čerešní, ktoré vynikajú orginálnymi znakmi a vlastnosťami. Tvar, veľkosť, textúra plodov, chuťové
vlastnosti a chemické vlastnosti a aj iné znaky hodnotených čerešní sú geneticky podmienené, ich
nositeľmi sú gény, ktoré možno a treba využiť pre tvorbu nových odrôd na priamy konzum a
konzervárenské spracovanie.

Po trojročných výsledkoch sledovania kvality vybraných odrôd zimných jabĺk možno jednoznačne
vystríhať pred prehnojením pôdy dusíkom. Zvýšené dávky dusíka sa preukazne prejavia na zhoršení
texturálnych vlastností plodov, a tým sa znekvalitní skladovací proces, ktorý nemôže korigovať ani
upravovaná skladovacia atmosféra.

Výskum stolového hrozna sleduje nielen kvalitu širokej škály odrôd vhodných pre šľachtiteľské účely,
ale znovu predostiera fakt kvality domácich odrôd, ktoré by mohli aspoň čiastočne nahradiť masívny
zahraničný dovoz. 

Pri jahodách sa znovu potvrdilo dominantné technologické a senzorické postavenie odrody Senga -
Sengana, ktorá napriek tomu, že sa u nás pestuje od roku 1954 dosiaľ nenašla plnohodnotnú náhradu.

Pestovanie topinamburov sa pomaly ale iste rozširuje v záhradníckych podmienkach najmä "vďaka"
obéznym a chorým ľuďom, ktorí časť zemiakov nahrádzajú touto plodinou. Rozšírenie vo veľkovýrobe
môže zabezpečiť výrobca fruktózového sirupu, alebo zaradenie topinamburov do liečivých rastlín.

Aj zemolez pre enormné množstvo vitamínu C v skorom lete sa stáva zaujímavý pre záhradkárov -
samozrejme treba vypracovať optimálny pestovateľský proces, aby sa zvýšili výnosy plodiny.

Hodnotenie kvality mrazenej zeleniny poskytne dôležité informácie tiež pre a. s. Vinica, ktorí budú
môcť kvalitu riadiť správnym smerom jednak pestovateľskými (hnojenie - obsah ťažkých kovov v
zelenine), ale tiež spracovateľskými technológiami (metóda blanšírovania - stabilita vitamínu C v
mrazenej zelenine).

Pri paprike a rajčinách bolo cieľom výskumu zistiť, či je medzi jednotlivými pestovateľskými variantmi
taký rozdiel, aby ho bolo možné doporučiť pre pestovanie v praxi. Po spracovaní získaných výsledkov
sa najlepšie javil pri oboch plodinách variant bez čerstvého hnojenia a TK baktérií.



102

12.  Súhrn
Cieľom výskumu je priebežné hodnotenie zmyslovej kvality záhradníckych plodín. Toto hodnotenie sa
robilo metódami bežnej i náročnej senzorickej analýzy a právoplatnosť dosiahnutých výsledkov sa
potvrdzovala parametrickými i neparametrickými štatistickými testmi.

Výskumným materiálom sú jablká, hrozno, jahody, reďkev, topinambur, zemolez, kanadské čučoriedky,
paprika, rajčiny a 5 druhov mrazenej zeleniny (karotka, hrášok, struková fazuľka, cukrová kukurica a
brokolica). Pre senzorické hodnotenie sa vybrali niektoré vhodné metódy a testy. V rozdielovej metóde,
na zisťovanie, či rozdiel medzi odrodami a variantmi vôbec existuje, sa použil „trojuholníkový test“.
V stupnicovej metóde sa použil bodový test. Náročné metódy prezentovala profilová metóda. V rámci
výskumu sa priebežne sledovali aj vybrané chemické ukazovatele. 

13. Kľúčové slová: kvalita, senzorické hodnotenie, chemická analýza, jablko, hrozno, jahody,
čučoriedky, mrazená zelenina, reďkev 


