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Povětrno§tní podmínky
v §adech v roce 2019
F]ok 2019 §e vyznačoval výrazně nižší §klizní ovoce oproti  předchozímu  roku,  přičemž tato

byla §ouča§ně  i  nižší než ve většině  předcházejících  let, Samozřejmě, tak jako téměř vždy,
za to může poča§Í §e svými vrtochy a extrémy, §tejně tak jako může za  loň§kou
nadprůměrnou  §klizeň  a  nízké ceny.

2ovětrnostni' podmínky uplynulého ro-

mkevestručnostiopětcharakterizovat

ako  teplotně   nadprůměrné,   ovšem

s výTaznějšími výlq^y a četnými jarními

mraziky. Srážkově byly jako celek v me-

zrch  normálu, avšak i  v tomto  při'padě

rkbyly  srážky  rozloženy  rovnoměrně
`,'  prostoru a čase a vyskytla se období

s kjich nedostatkem.

Fmběh teF)lot
Je j.É téměř pravidlem, Že zimní obdobi'

bývá poměrně krátké a teploty se rela-

trvně brzy dostávají přes hodnotu vege-

tačnilio  prahu  pěstovaných  ovocných

stromů,  a  tudíž  začátek  vegetačni'ho

období  nastává  dříve  než v  minulosti.

V grafti l jsou průměrné měsi'ční teploty

pÍo oblast Velkých Bilovic a j.e zřejmé, že

j--É v březnu tyto přesahovaly prahovou

teplotu 5 °C, při jeji'mž překročení se za-

á'naji' probouzet jabloně ze zimní dor-

mance.  Nadprůměrných  bylo jedenáct

měsíců,  výrazně  podprůměrný  byl  na

celém území květen. Na grafu jsou  pro

porovnáni' vyneseny hned dva dlouho-

dobé  průměry,  přičemž  ten  starší,  za

období  let  1951-1980,  lze  považovat

ještě  za  nepřfliš  ovlivněný  lidskou  čin-

nosti'.   Novější  průměr   (za   posledni'ch

21  let) již naznačuje, o kolik se za tento

poměrně  krátký  časový  úsek  zvedly
teploty, přičemž tento trend  pokračuje

srůznouintenzitouvjednotlivýchletech

i nadále. Proto/.e nutné, mluví-li se o od-

chylce od normálu anebo průměru, aby

bylo uvedeno, za jaké období je tento

normál  stanoven. Po chladném  květnu

následoval  zřejmě  doposud  na  našem

územi'nejteplejšíčerven,zbývajíci'měsí-

ce  vegetačnmo  obdobi'  byly  nadprů-

měrné o něco méně.

Zpravidla dřívější nástup jara nezname-

ná  automaticky  i  dřívějši' ukončení jar-

ních mraziků, někdy to spi'še vypadá, Že

tyto  dva  jevy  působí  proti  sobě.  Čím

dři've  nastoupí jaro, ti'm  později  se vy-

skytnou jarní mrazky,  Období,  kdy se

vyskytly  posledni'  mrazfty  v  loňském

roce na vybraných lokalitách, je znázor-

něno v grafu 2. Většinou to bylo až sed-

mého anebo osmého května, vyskytly

se  však  i  oblasti,  zejména  v  Čechách

a  na  středni' Moravě,  kde  teploty  pod

Graf  1  -Porovnáni' průměrných  měsíčni'ch  teplot s  dlouhodobými  průměry
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Graf 2 -Výskyt posledni'ch  mrazíků  na jednotlivých  lokalitách

bod  mrazu klesaly ještě 14. května. Je-

j.ichdetailnějšípřehledjevgrafech3a4.

Čtrnáctého května již mrzlo na menším

počtu lokalit a rovněž většinou dosaže-
nézápornéteplotynebylytaknízké.

I přes chladný květen suma efektivních

teplot nad  10 °C ke konci roku skončila

nad průměrem posledních jedenácti let

naměřených při'mo v sadech ve velkých

Bi'lovicích  a  v  Klopině.  Ukazuj.e  se,  Že

teplotní suma  z roku  2018 je v tomto

srovnání  zatím  výjimečná,  loňský  rok

však  v  Klopině  dosáhl   druhé   nejvyšši'

teplotní  sumy,  ve  Velkých   Bílovicích

skončil až na třetím mi'stě za roky 2018

a  2015.  Sady  ve  Velkých  Bflovici'ch  na

jižni'  Moravě  pravidelně  dosahuj.í  nej-
vyšších teplotních sum v rámci monito-

rovaných sadů v ČR. S nárůstem teplot

se začíná dařit i sadům ve vyšši'ch  nad-

mořských výškách. V grafu 6 jsou  srov-

nány v klesajícím pořadí pro lokality re-

prezentuji'cí některé ovocnářské oblasti.
Rozdíl  v  sumách  teplot  závisí v  našich

podmínkách předevši'm na nadmořské

výšce dané lokality, o něco méně pakjiž

na jeji' geografické  poloze. S  nárůstem

teplotvposledníchdesetiletíchseznač-

ně posunuly oblasti s vhodnými teplot-

ními  poměry do vyšši'ch  nadmořských

výšek,jakdokumentujegraf7.Zliterár-

ních  pramenů  se  nám  podařilo  získat

údaje  o  změně  sum  aktivních  teplot

s  nadmořskou  výškou za  obdobi'  1931

až 1960 a porovnali jsme je s dosažený-

mi  sumami  naměřenými  v  sadech  za

čtyřleté  období  2016-2019.  Zati'mco

v   prvním   obdobi'   se   nejvyšší   suma

270o °C vyskytovala v nadmořské výšce

okolo 200  m, v  posledních  čtyřech  le-

tech se suma ještě o něco vyšší vyskytla

i v těch  nejvýše položených  monitoro-

vaných sadech. Lze předpokládat, Že se

tyto  sumy  budou  ještě  dále  zvyšovat

a je zřejmě nutno s tímto trendem poči'-

tatjiž při zakládání sadů a případně i při

vhodné volbě odrůd.

Vláhové poměry
Vláhové  poměry  byly v  loňském  roce

o něco příznivějši' než v předcházejícím

suchém  roce,  vyskytovaly  se  zde  však

rozdíly  mezi  jednotlivými  částmi   re-

publiky  a  rovněž  i  déle  trvalejší suchá
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Graf 3  -Minimálni' teploty v  sadech  naměřené  dne  7. 5. 2019

Graf 5 -Porovnáni' dosažených  hodnot SET 10 v  minulých  letech
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Graf 7 -Změna sum aktivni'ch teplot nad  10 °C v závislosti  na nadmořské výšce v různých obdobi'ch

období. V grafu s jsou vyneseny kumu-

lativníúhrnysrážek,tj.postupněsčítané

denní hodnoty, na různých mi'stech ČR

s  ovocnářskými  podniky.  Nejvýraznější

suché období se vyskytlo  prakticky na

celém  územi'  od   poloviny  března  do

konce dubna, kdy téměř nespadly žád-

né srážky. Vzhledem k tomu, Že na po-

čátku  roku  bylo  srážek  většinou  více,

než  se  stačilo  spotřebovat,  a  v dubnu
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ještě  nebyly stromy plně olistěny,  udr-
Žovaly se zásoby půdní vláhy na dosta-

čuji'ci'  úrovni.  Květnové  srážky  doplnily

úbytky půdni' vlhkosti v předcházejícím

suchém  období.  Srážky  se  v  menším

množství  vyskytovaly  i   během  velmi

teplého  června,  vláhová  potřeba  však

byla podstatně vyšší, a proto docházelo

v jeho průběhu k poklesu zásob půdní

vláhyatentotrendpokračovalivsrpnu.

ovocnářství

Graf 4 -Minimálni' teploty v  sadech  naměřené  dne   14. 5. 2019

Graf 6 -Sumy  efektivních  teplot nad   10  °C  pro vybrané  lokality v  roce 2019
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Graf 8 -Kumulativni' úhrny srážek na  stanici'ch  ČHMÚ

Výjimku představovala oblast severový-

chodní Moravy, kde od června do polo-

viny července prakticky nepršelo, avšak

výraznějši' srážky v květnu a na podzim

zapři'činily,  že  tato  oblast  dosáhla   na

konci  roku  nejvyšši'ho  úhrnu  srážek ze

zpracovaných  stanic.  Naopak nejméně

srážek bylo naměřeno ve středních Če-

chách ve slaném a dále pak na plzeňsku

aznoj.emsku.

Jak se uvedené srážkové poměry pro-

jevily na vlhkosti půdy přímo v sadech,
lze pozorovat na grafech ga-d. Jelikož

v   Karviné   bylo   dosaženo   nejvyššího

úhrnu srážek, v blízkých sadech v živo-

ticích se toto množství projevilo přede-

vším v květnu, kdy byla půda přesyce-

na vodou, následně v suchém období

půdní  vlhkost  ke  konci  června  klesla

pod bod snížené dostupnosti a dostala

Zahradnictví  2/2020
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Graf ga -Průběh  půdni'ch  vlhkosti' v Životici'ch  v  letech  2015  až 2019
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Graf gb -Průběh  půdních  vlhkostí v Těšeticích  v  letech  20 I 5  až  2019
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Graf gc -Průběh  půdních  vlhkosti' v Těnovici'ch  v  letech  2015  až  2019

se nad něj až ve druhé srpnové deká-

dě,  kdy začalo vi'ce  pršet. Ze  srovnání

s  předcházejícími  roky  na  grafu je vi-

dět, Že v letech 2015 a 2016 byla situa-

ce  horší,  lepši' podmínky byly v  letech

2017 a 2018. Ačkoliv se to zatím statis-

ticky  při'liš  neprojevuje,  za  některých

povětrnostních  situaci'  lze  nabýt  do-

jmu,ŽeoblastseverovýchodníMoravy,

přecházející  do   Slezské   ni'Žiny,   mi'vá

odlišné  počasi'  než  zbytek  republiky.

Projevuje  se  to  jak  ve  srážkách,  tak

i v teplotách, kdy zejména v přechod-

ných obdobích zde bývá tepleji než na

j.ižní Moravě.  Průběh  půdních vlhkostí

v sadech vllěšetici'ch ukazuje na téměř

trvalý  nedostatek  vláhy,  zimní  srážky

nebyly  tak  velké jako  v jiných  oblas-

tech a  po doplnění vláhy květnovými

srážkami   docházelo  opět  k  poklesu

půdni' vlhkosti. Tento stav trval praktic-

ky až  do  konce  vegetačního  období.

Obdobná  byla  sítuace  i  v  Těnovicích

(poblíž   Nezvěstic),   kde  spadlo  ještě

menši'  množství  srážek  než  v  oblasti
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Těšetic, avšak v důsledku nižších teplot

nebyl  pokles  půdních  vlhkostí tak vý-

razný a pod kritickou hranici se zásoba

půdni' vláhy dostala o něco později než
v llěšetici'ch. Po většinu roku zde křivka

půdních vlhkosti' do jisté míry kopíro-
vala  tu  z  roku  2018,  nejnižší  zásoba

půdní  vláhy   se   vyskytovala   v   roce
2015. V Klášterci  nad Ohři' nižší teploty

vzduchu zapříčinily nižší evapotranspi-

raci, a proto se zde půdní vlhkosti po-

hybovaly celkem  na optimální úrovni,

což naznačuje, že množstvi' srážek, kte-

ré se zde v loňském roce vyskytlo, bylo

dostačující  k  pokrytí  potřeb  pěstova-

ných kultur. Z grafu gd lze vyčíst, Že až

na rok 2018 se v této lokalitě ve zbýva-

jících   letech  vyskytovaly  dostatečné
zásoby půdni' vláhy.

Technická opatření
nutno§tí
Produkčnívýsadby ovoce se na našem

územi' vyskytuji' v poměrně značném

rozpětí  klimatických  podmínek,  a jak
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Graf gd  -Průběh  půdni'ch  vlhkosti' v  Klášterci  n. Ohří v  letech  2016  a  2019

se ukazuje, s postupujíci' změnou pod-

nebí bude docházet k rychlejším změ-

nám   v   rozloženi'   oblastí   vhodných

k  pěstování  jednotlivých  druhů.  Po-

kud  jsou  k  dispozici  starší  rajonizace

pěstováni' ovocných dřevin  na  našem

územi', jistě by stálo za to je přepočítat

s použitím novějších údajů, popři'padě

s  výhledem   do   bli'zké   budoucnosti.

Lze    předpokládat,   Že   bez   použití

vhodných technických opatření bude

®
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v podmi'nkách  rychle se měnícího kli-

matu  stále  obtížnější pěstovat ovoce

s   dlouhodobou   rentabilitou.   Proti-

kroupové  sítě,  závlahy,  včetně  těch

protimrazových, jsou již  dnes  na  ně-
kterých místech nedi'lnou součástí no-

vých výsadeb.

Text

RNDr. Tomáš Litschmann,

Amet, Velké Bílovice

-

23

FRlfAOKáz::EEi:Ép;íei:3::kía6-ť;L,::č:!;::Kč--9:;oooKKčč,ks

NOVINKA -produktová  řada  EXKLUSIV
nakupujte kvalitně

Nejširší sortiment odrůd, expedice v CC kontejnerech,
marketihgová podpora v ceně

Ceny jsou  platné  při  odběru  min.1000  ks


