
Co týden dal

Sadaře ohrožuje sucho
Zatímco loni škodily
sadařům na jihu Moravy
výrazně mrazy, letos
ovlivňuje úrodu víc faktorů.
Patří mezi ně i sucho.

MICHAL HRABAL
PETR TUREK

Jižní Morava – Velké škody
nadělaly kroupy v ovocných
sadech ve Velkých Bílovicích
na Břeclavsku. „Čtyřicet
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Velkých
pro-

cent plodů meruněk je natlu-
čených, budou hnít, nepůjde je
prodat do řetězců. Už u nás
byla pojišťovna,“ řekl sadař
Zdeněk Jansta. Poškozená má i
jablka a hrušky.
Polovinu úrody v jedné z

lokalit, kde pěstuje meruňky,
poškodily kroupy také v sa-
dech velkopavlovického ovoc-
náře Jana Krejčiříka. „Poško-
zení je částečné, není likvi-
dační. Loni jsme neměli nic,
letos je to lepší. Úroda bude
slabší průměr,“ odhadl Krejči-
řík.
Dochází také k propadávání

plodů. Podle předsedy hodo-
nínské okresní agrární komory
Petra Chaloupky včely kvůli
dřívějšímu kvetení nedokázaly
všechny stromy opylovat.
„Spousta neopylených květů
opadla. Přesto by úroda mohla
být dobrá. Tedy pokud nepři-

jde velké krupobití, které by
mohlo pošramotit zejména
meruňky. Byly by pak nepro-
dejné,“ uvedl předseda.
Problémem je také sucho.

„Může mít vliv na velikost
meruněk, jahod a třešní, které
se nyní sklízejí. Někde jahody
plodily jen deset dní,“ upozor-
nil předseda Ovocnářské unie
Martin Ludvík.
Srážek v kraji sice neubylo,

ale krajině nestačí. „Intenzivní
bouřky nedoplní podzemní

vody. Mizí zahradnický déšť,
kdy prší několik dní v kuse,“
uvedl Pavel Zahradníček z
portálu Intersucho. Přeháňky a
bouřky předpovídají meteoro-
logové místy na jihu Moravy
dnes a zítra k večeru, v sobotu
přes den.
Ovocnář ze Znojemska Jaro-

mír Čepička vedle sucha pova-
žuje za důvod spadaných plo-
dů meruněk také poškození
mrazy na přelomu února a
března. „Na Znojemsku bylo až

minus dvanáct stupňů Celsia.
Odrůdy jako Aurora, Radka či
Silvercot ukončují zimní spá-
nek v polovině ledna. Únor

spá-
Únor
spá-
byl

poměrně teplý, pak přišly
mrazy. Kolegové říkali, že po-
škození květních pupenů bylo
dvacet až padesát procent, i
když někde jen z části,“ sdělil
Čepička.
když
Čepička.
když

To zahrádkář Miroslav Vaculík
z Vřesovic na Hodonínsku
očekává nejlepší sklizeň šves-
tek za posledních deset let.

BEZVLÁHY. Sadaře sice letos nepronásledujímrazy, ale sadymusí kontrolovat kvůli příležitostnýmkrupobitím
apřetrvávajícímu suchu. Foto: Deník/archiv
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5 • Naše Znojemsko

RIGOLACE
Hloubka až 90 cm | šířka záběru 50 cm

Denní výkon 1–2 hektary

1 traktor + 1 řidič = nízká cena pro vás

Vyorání starých kořenů do hloubky 50 cm

Šíře záběru 120 cm

Vyklučení hektaru vinice za 1–2 hodiny
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