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Abstract: Local varieties of apple trees are typical of the White Carpathians region. They can
exceed common comercially grown varieties in many nutritional values. The aim of this contribu‐
tion was to monitor the content of some signiﬁcant nutritional components – dry matter, vitamin
C, phosphorus, potassium, calcium and magnesium and to compare the values of their content
with the commercially grown varieties of Golden Delicious, Spartan and Rubín. Altogether 18
local varieties of apple trees were chosen. High nutritional values were found in, for example,
Panenské èeské variety or Jadernièka moravská which is one of the most typical of the White
Carpathians region.

ÚVOD
V jednotlivých oblastech støední Evropy byly
bìné výsadby místních, pro daný region
typických ovocných dřevin, které dnes nazý‐
váme krajovými odrůdami. Obce byly vět‐
inou obklopeny pásmy vysokokmenných
sadů. V souvislosti s intenziﬁkací zemědělství,
zejména v posledním století, zaèalo docházet
k pøechodu na intenzivní pìstování ovocných
dřevin. Tento pěstitelský způsob je charakte‐
rizován kultivací ménì vzrùstných, ale vysoce
produktivních ovocných rostlin (I����� 1985).
V rámci změny tohoto pěstitelského způso‐
bu se zaèaly odstraòovat nejenom extenzivní
(vysokokmenné) výsadby, ale také polní křo‐
viny a meze a došlo tak ke zničení řady bioto‐
pù. Z naí pøírody se vytratilo nebo dostalo na
okraj zájmu mnoho rostlinných druhù a odrùd
(T����� 2003).
V současné době i civilizační vývoj přispí‐
vá velkou mìrou ke zmìnám v charakteru
životního prostředí a přirozených ekosysté‐
mù v krajinì. V tìch jsou naruovány základní

podmínky vývoje rostlin a ivoèichù a dochází
k zániku mnoha ekotypù a tím k ochuzování
pøirozeného genetického fondu (C������� �
R���� 2006). Přitom právě genetická rozma‐
nitost je unikátním a nenahraditelným bohat‐
stvím. Působením přírodního výběru se v růz‐
ných lokalitách vytvoøily populace, které jsou
výborně přizpůsobené speciﬁckým podmín‐
kám, a ty jsou souèasným zpùsobem vyuívání
krajiny ohroeny nejvíce (P����� et al. 2004).
Právì jedineènost genetického základu, dnes
ji témìø zapomenutých nebo naopak dosud
málo prozkoumaných či širší veřejnosti nezná‐
mých odrùd, je hlavním dùvodem pro záchranu
krajových odrùd. Zánik kadé odrùdy, která je
kombinací speciﬁckých vloh, je těžko nahra‐
ditelný (T��� et al. 2004; V�������� 2008).
Mnohé staré odrùdy vykazují znaènou odolnost
vůči patogenům a škůdcům, vysokou přizpůso‐
bivost ménì pøíznivým klimatickým a pùdním
podmínkám, odolávají stresùm (T����� 2006).
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MATERIÁL A METODIKA
Za účelem našeho výzkumu byly vybrány něk‐
teré typické krajové odrůdy jabloní v jihový‐
chodní èásti Bílých Karpat v oblasti Valaských
Klobouk. Právě ke krajině Bílých Karpat ode‐
dávna patří sady a zahrady se starými regionál‐
ními vysokokmennými odrùdami ovoce (K���
et al. 1992). Pøitom jablonì jsou nejznámìjí
a nejoblíbenější ovocný druh pěstovaný v mír‐
ném pásmu a jejich pìstování má v Èechách
a na Moravì bohatou tradici.
Plody jabloní byly sklízeny z lokality nachá‐
zející se na katastrálním území Valaských
Klobouk. Lokalita je v padesátiletém prùmìru
charakterizována prùmìrnou roèní teplotou
7,9 ºC a průměrným ročním úhrnem srážek 760
mm. Půdním typem je zde kambizem a průměr‐
ná nadmořská výška činí 340 m n. m. Vedle kra‐
jových odrůd byla pro srovnání provedena ana‐
lýza i u plodù bìných trních odrùd, získaných
ze zmínìné lokality, a to: ,Golden Delicious,
,Spartan a ,Rubín.
Plody jabloní byly sklízeny v konzumní zralos‐
ti vdy z pìti stromù dané odrùdy. Pro mìøení
byly z každého stromu použity 3 plody (dohro‐
mady tedy u kadé odrùdy 15 opakování).
Plody byly po sklizni uloženy v podmínkách + 2º
C a relativní vzduné vlhkosti 85 %. Po dosaení
konzumní zralosti (T����� 2006) byly postup‐
ně odebírány pro chemické analýzy. Po homo‐
genizaci celých plodù ovoce (bez jádøince) byly
stanovovány jejich nìkteré jakostní ukazatele.
Konkrétně to byl obsah sušiny, vitaminu C, fos‐
foru, draslíku, vápníku a hoøèíku.
Obsah suiny byl stanoven vysuením pøi
105˚ C ± 2˚ C. Pro analýzu rostlinného materi‐
álu na obsah minerálních látek byla rostlinná
hmota mineralizována ve směsi koncentro‐
vané kyseliny sírové a 30 % peroxidu vodíku.
V mineralizovaném vzorku byl dále mìøen
obsah fosforu kolorimetricky vanadiènanovou
metodou, draslíku plamennou fotometrií (pří‐
stroj JENWAY PFP7) a množství vápníku a hoř‐
èíku pomocí atomové absorpèní spektrometrie
(pøístroj PHILIPS PU 9200X). Mnoství vitaminu
C bylo proměřeno v čerstvém materiálu meto‐
dou vysokoúčinné kapalinové chromatogra‐
ﬁe HPLC za použití ECD detektoru (N������
2000). Výsledky chemických analýz byly zpra‐

covány statisticky metodou analýzy variance
(ANOVA). Pro vyhodnocení prùkaznosti rozdílù
byl použit Tukeyův test při 5% hladině význam‐
nosti (S������� � C������ 1967).

VÝSLEDKY
U plodù jednotlivých odrùd jablek byla jako
základní velièina stanovována suina. Její
nejvyšší množství bylo zaznamenáno u odrů‐
dy ,Biesterfeldská reneta, a to 19,20 % w/v.
Vysokým obsahem suiny se vyznaèovaly
i odrùdy ,Koená reneta, ,Kalvil bílý zimní
a ,Jeptika u nich bylo namìøeno pøes 18 % w/
v. Naopak nejnií obsahy suiny (pod 15 % w/v)
byly stanoveny u odrùd ,Matèino a ,Lebelovo.
Výsledky chemických analýz jsou uvedeny
v Tab. 1.
Obsah vitaminu C a minerálních prvků byl vyjá‐
døen v èerstvé hmotì. V pøípadì vitaminu C byla
jeho mnoství v rozmezí 8,41 mg.100 g‐1 (odrů‐
da ,Koená reneta) a 12,38 mg.100 g‐1 èerstvé
hmoty (odrùda ,Grahamovo). Zajímavostí
je, e u trních odrùd jako ,Golden Delicious,
,Spartan‘ nebo ,Rubín‘ byly naměřeny hodno‐
ty obsahu vitaminu C pod 10 mg.100 g‐1 čers‐
tvé hmoty. Naproti tomu byly u tìchto odrùd
zaznamenány poměrně vysoké obsahy mine‐
rálních prvkù, i kdy nìkteré krajové odrùdy
mìly jejich mnoství opìt vyí ne zmiòované
komerčně pěstované odrůdy. Například u odrů‐
dy ,Panenské èeské bylo stanoveno 28,61 mg
fosforu.100 g‐1 èerstvé hmoty a u ,Jadernièky
moravské to bylo dokonce 33,20 mg.100 g‐1
èerstvé hmoty. Z trních odrùd byl nejvyí
obsah zaznamenán u odrùdy ,Spartan (23,32
mg fosforu.100 g‐1 èerstvé hmoty). Velmi nízké
obsahy fosforu byly zjitìny u odrùd ,Jeptika
a ,Malinové holovouské.
Ze všech minerálních prvků byl u všech od‐
růd nejvýznamnější obsah draslíku. Ten se po‐
hyboval v rozmezí 86,95 mg.100 g‐1 (odrùda
,Rubín) a po 129,35 mg.100 g‐1 èerstvé hmoty
(odrùda ,Strýmka). Více ne 120 mg draslíku.
100 g‐1 čerstvé hmoty bylo stanoveno také u od‐
rùd ,Blenheimská reneta, ,Kanadská reneta
a ,Koená reneta (Tab. 1).
V pøípadì vápníku byla mezi odrùdami znaèná
variabilita v mnoství tohoto prvku v plodech.
Zatímco napø. odrùdy ,Blenheimská reneta
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a ,Kanadská reneta mìly jen 4,23 mg.100 g‐1
a 4,53 mg.100 g‐1 tohoto prvku v čerstvé hmo‐
tì, u odrùd ,Car Alexander, ,Strýmka nebo
,Panenské èeské byly namìøeny hodnoty 24,30
mg.100 g‐1, 21,44 mg.100 g‐1 a 20,37 mg.100 g‐1
èerstvé hmoty.
Při srovnání obsahu hořčíku v plodech jed‐
notlivých odrùd byl jeho obsah vìtinou mezi
7 mg.100 g‐1 a 9 mg.100 g‐1 èerstvé hmoty (viz
tabulka), i když i tady byly zaznamenány výjim‐
ky. To se projevilo zejména u odrùdy ,Panenské
české‘, v jejichž plodech bylo 16,54 mg hořčí‐
ku.100 g‐1 èerstvé hmoty.

DISKUSE
Obsah vody a sušiny patří mezi základní výživo‐
vé charakteristiky. V suinì jsou obsaeny

všechny organické a anorganické látky, včet‐
nì vitaminu C a minerálních látek (K����
� B���� 2008). Vysokými obsahy suiny se
vyznaèovaly v naem mìøení napøíklad odrùdy
,Biesterfeldská reneta, ,Koená reneta, ,Kalvil
bílý zimní nebo ,Jeptika.
Vitamin C je důležitý v oxido‐redukčních pro‐
cesech v lidském organismu a je v dnení dobì
považován za jeden z nejvýznamnějších anti‐
oxidantù. Patøí k základním vodorozpustným
vitamínùm a jeho potøeba musí být pro lidský
organismus zajitìna ve stravì. Pøi nedostatku
vitaminu C dochází ke krvácení z dásní, únavì,
srdečním potížím, klesá odolnost proti choro‐
bám. Potřeba vitaminu C se zvyšuje při zátěžo‐
vých situacích  zvýená tìlesná námaha, úraz,
tìhotenství apod. (R�� � K�������� 2007).

Tabulka 1: Nutrièní hodnota plodù odrùd jabloní  obsah suiny (% w/v), vitaminu C (mg.100 g‐1 èerstvé hmoty) a minerálních
látek (mg.100 g‐1 èerstvé hmoty). Tuènì jsou vyznaèeny bìné trní odrùdy, které byly pouity pro srovnání s krajovými
odrùdami jabloní. Rùzné horní indexy v jednotlivých sloupcích vyznaèují statistickou prùkaznost (P < 0,05).
Table 1: Nutritonal value of fruit of apple varieties  dry matter content (% w/v), vitamin C content (mg.100 g‐1 of the fresh
matter) and mineral elements content (mg.100 g‐1 of the fresh matter). Common commercial varieties used for comparison with
local apple varieties are marked in bold. Diﬀerent superscripts in each column indicate the signiﬁcant diﬀerences in the mean at
P < 0.05.
Suina

Vitamin C

Fosfor

Draslík

Vápník

Hoøèík

Biesterfeldská reneta

Odrùda

19,20 ± 1,65a

10,17 ± 1,47ab

19,30 ± 0,45a

98,45 ± 2,44a

7,62 ± 0,21a

9,14 ± 0,24a

Blenheimská reneta

17,14 ± 1,29a

9,51 ± 1,59ab

18,93 ± 0,24a

126,24 ± 1,38b

4,23 ± 0,26b

8,23 ± 0,30b

Car Alexander

17,11 ± 1,95a

11,24 ± 1,68ab

21,14 ± 0,37b

111,77 ± 2,05c

24,30 ±0,25c

10,62 ± 0,28c

Gascoyneho arlatové

17,58 ± 1, 82a

11,26 ± 1,54ab

11,47 ± 0,25c

85,15 ± 1,30d

11,85 ± 0,41d

7,96 ± 0,27b

a

ab

d

c

d

8,56 ± 0,27b

e

7,95 ± 0,20be

Golden Delicious
Grahamovo

17,58 ± 1,62
16,02 ± 1,39

ab

Hvìzdnatá reneta

16,07 ± 1,56

Jadernièka moravská
Jeptika
Kalvil bílý zimní
Kanadská reneta
Koená reneta

ab

9,54 ± 1,80

a

12,38 ± 1,35

ab

17,17 ± 0,40

a

18,76 ± 0,21

c

110,26 ± 1,45

17,58 ± 0,20

a

f

114,14 ± 1,01

11,84 ± 0,30

17,06 ± 1,48ab

10,95 ± 1,15ab

33,20 ± 0,28e

101,85 ± 2,32a

18,47 ± 0,22g

11,52 ± 0,21d

18,40 ± 1,60a

8,62 ± 1,38b

9,63 ± 0,25f

114,62 ± 2,15c

8,63 ± 0,24h

9,51 ± 0,20a

a

ab

d

f

d

7,14 ± 0,25e

b

8,65 ± 0,26b

a

9,95 ± 0,42a

17,43 ± 1,64

a
a

18,98 ± 1,33

a

9,52 ± 1,26

10,25 ± 1.30

ab

b

8,41 ± 1,02

ab

17,22 ± 0,35

g

15,38 ± 0,28

a

18,74 ± 0,27

b

125,12 ± 1,92

f

121,74 ± 1,53

4,53 ± 0,25
7,51 ± 0,30

e

17,85 ± 0,28

10,25 ± 0,63a

17,28 ± 1,25

9,97 ± 1,16

Lebelovo

14,07 ± 1,60b

9,82 ± 1,18ab

16,01 ± 0,20h

100,17 ± 1,23a

10,16 ± 0,28i

7,68 ± 0,34eb

Malinové holovouské

15,55 ± 1,05b

8,55 ± 1,25b

8,34 ± 0,28i

89,55 ± 1,61d

18,63 ± 0,26g

12,51 ± 0,21f

b

ab

19,66 ± 0,25

96,68 ± 2,20

a

j

14,22 ± 0,25

ab

c

a

a

Oldenburgovo

14,94 ± 1,29

b

15,07 ± 1,62

a

9,81 ± 1,41

9,80 ± 1,32

11,81 ± 0,24

95,17 ± 2,03

7,65 ± 0,30

k

16,54 ± 0,31g

15,82 ± 1,32ab

9,22 ± 1,03ab

12,10 ± 0,30c

86,95 ± 1,12d

12,54 ± 0,29d

8,57 ± 0,31b

Spartan

16,98 ± 1,90a

9,22 ± 1,12ab

23,32 ± 0,25k

97,44 ± 2,54a

10,30 ± 0,30i

8,39 ± 0,21b

Strýmka

17,03 ± 1,55a

9,88 ± 1,51ab

12,88 ± 0,50c

129,35 ± 2,03b

21,44 ±0,28l

11,27 ± 0,24d

ab

ab

k

m

8,63 ± 0,25b

22,87 ± 0,22

119,47 ± 1,74

f

20,37 ± 0,28

9,51 ± 0,20a

Rubín

9,89 ± 1,18

114,26 ± 1,54

e

17,50 ± 1,54

16,10 ± 1,73

28,61 ± 0,26

j

7,45 ± 0,25eb

Panenské èeské

Vilémovo

10,11 ± 1,04

ab

a

88,95 ± 1,84

d

11,25 ± 0,31

Landsberská reneta

Matèino

12,47 ± 0,24

c

119,69 ± 1,14

3,52 ± 0,24

8,33 ± 0,21b

10,17 ± 1,01

18,66 ± 1,59

98,11 ± 1,20

12,36 ± 0,38

e

9,36 ± 0,27
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Jablka při srovnání s jinými druhy ovoce obec‐
nì nepatøí mezi významné zdroje vitaminu C.
U bìných trních odrùd jabloní jsou uvádìny
hodnoty kolem 9 mg.100 g‐1 èesrtvé hmoty (K�‐
��� 1998), co koresponduje i s výsledky naich
mìøení. Nicménì u jádrového ovoce najdeme
nìkolikanásobnì vyí obsahy vitaminu C napø.
u kdoulí (Cydonia oblonga), kde bývá bìnì
obsaeno kolem 25 mg vitaminu C.100 g‐1 čer‐
stvé hmoty (S���� et al. 2005), nebo rakytní‐
ku øeetlákového (Hippophae rhamnodies)
(V����������� 1997; K���� 1998). Tato rost‐
lina je dokonce povaována za nejvydatnìjí
zdroj vitaminu C mezi ovocem mírného pásma
(T������� et al. 2005) a v plodech bývá obsaeno
i více ne 100 mg vitaminu C.100 g‐1 èerstvé
hmoty (A������� et al. 2007). Také u vìtiny
druhù bobulového ovoce je daleko vyí obsah
tohoto vitaminu ve srovnání s jablky (R�� �
V������ 2005). Tyto skuteènosti se projevily
i v naem mìøení.
V případě minerálních látek byly mezi odrůda‐
mi zjitìny zajímavé rozdíly. Veobecnì vysoké
obsahy byly namìøeny u odrùdy ,Panenské
èeské (Tab. 1). Tato odrùda pochází z Èech a je
vhodná i pro pìstování ve vyích polohách.
V minulosti byla hojnì vyuívána pro rùzné
kuchyòské úèely (T����� 2006). Zajímavé bylo
vysoké mnoství fosforu u odrùdy ,Jadernièka
moravská (33,20 mg.100 g‐1 èerstvé hmoty).
Jednalo se o více ne jeden a pùl násobné
množství, které je u fosforu uváděno u větši‐
ny komerènì pìstovaných odrùd (E��� et al.
2000). ,Jadernièka moravská patøí mezi jednu
znejtypiètìjíchpùvodníchodrùdBílýchKarpat.
Hojnì se vyskytuje také napøíklad v oblasti Hané
nebo ve Slezsku. Nicméně v Čechách nenalez‐
la takovou oblibu. Plody mají na Valašsku vše‐
stranné vyuití, hodí se k pøímému konzumu,
moštování, sušení, výrobu povidel, vína i desti‐
látù (T����� 2003). Pomìrnì vysoké obsahy
minerálních látek byly zaznamenány i u trž‐
ní odrùdy ,Golden Delicious. U plodù jabloní
se pohybují tabulkové hodnoty prùmìrného
obsahu fosforu na úrovni 13 mg.100 g‐1 èerstvé
hmoty. V pøípadì draslíku jsou tyto hodnoty
140 mg.100 g‐1 čerstvé hmoty, v případě váp‐
níku 8,5 mg.100 g‐1 èerstvé hmoty a hoøèíku
6,5 mg.100 g‐1 èerstvé hmoty (V�����������

1997; K���� 1998). V naich mìøeních bylo
tìchto hodnot dosaeno a v øadì pøípadù byla
zjištěna také vyšší množství než uvádí litera‐
tura. U odrùdy ,Boikovo jsou podle literatury
prùmìrné obsahy veobecnì kolem 90 mg
draslíku.100 g‐1 èerstvé hmoty (B���������
2008). Podobně je tomu např. u německé od‐
rùdy ,Booskopské (S��� et al. 2000). Pøitom
draslík je u jabloní nejvýznamnějším minerál‐
ním prvkem (J������ et al. 2007). Obecnì
vysoká mnoství draslíku (více ne 100 mg),
vápníku (více ne 10 mg) nebo hoøèíku (více
ne 8 mg.100 g‐1 čerstvé hmoty) jsou pro kra‐
jové odrùdy jabloní ve støední Evropì typické
(K����� � M����� 2004).
Naměřené výsledky dávají zajímavým způ‐
sobem pøehled o výivovém významu odrùd,
které již po desetiletí patří k typickým zástup‐
cù ovocnáøství v Bílých Karpatech. Je tøeba
podotknout, e obsahy jednotlivých nutrièních
složek mohou být závislé na lokalitě, ale zejmé‐
na na ročníku (respektive průběhu klimatic‐
kých podmínek v průběhu vegetačního obdo‐
bí) (T���� � R��� 1990). Rozdílnost v obsahu
jednotlivých chemických sloučenin je přede‐
vím odrùdová záleitost, která je podmínìna
geneticky a je pro každou odrůdu speciﬁcká
(P����� et al. 2004).
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