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Povětrnostní podmínky
v §adech v roce 2020
F]ozkolí§ano§t povětrno§tních  podmínek a zvyšující se frekvence  některých  anomálních jevů
z posledních  let se  projevila  na  produkci ovoce i v loň§kém  roce.  Kladem  počasí v roce
2020  nejen  pro  ovocnář§tví byl zvýšený úhrn  §rážek, zajišťující přibližně  od  druhé  poloviny

května  poměrně příznivé vláhové  podmínky na většině území.  Dalším  příznivým faktorem

byly o trochu  nižší teploty oproti  předcházejícím  letům,  nevy§kytovaly se  ani  dlouhodoběji

vy§oké teploty a  horké vlny.

Pochopitelně nelze nezmi'nit ani zápor-

né  stránky  loňské  povětrnosti.  K  nim

je  nutno  přiřadit  nadnormálni' teplo-

ty v  prvních  měsících  roku, vedoucí

k urychlení vývoje vegetace, a  násled-

ně  několik  vln  jarních  mraziků,  těžce

poškozujících  předevši'm teplomilné

dřeviny a další peckoviny. Na některých

mi'stech jim neunikly ani jabloně.

Porovnání naměřených teplot v roce

2020  s  průměrnými  hodnotami  za

předcházejících30letukazuje,Ževege-
tačni' období od  dubna  do záři' téměř

přesně odpovi'dalo těmto průměrným
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Graf  1  -Porovnáni' průměrriých  měsi'čni'ch  teplot s  dlouhodobým  průměrem

hodnotám,  avšak  roční teplota  byla

stále ještě asi  o 0,7 °C teplejší než prů-

měr za  stejné  období.  Logicky z toho

vyplývá, Že výrazněji tepleji muselo být

mimo  vegetačni'  období.   Potvrzením

naznačených teplotních poměrů v loň-

ském roce může být graf 1 s průměrný-

mi  měsi'čními  teplotami  v  oblasti jižní

Moravy. Je vidět, Že měsi'cem s největši'

kladnou teplotni' odchylkou oproti prů-

měru byl únor a po něm hned následo-

val  březen,  tedy  období,  kdy  si  nejen

sadaři  si  přeji', aby bylo spi'Še  mrazivěji

a za oknem  byl vidět vlk, a  nikoliv ko-

Graí 2  -Minimálni' teploty  v  jarni'm  obdobi'  2020

Graf 3  -Mínimálí`i' teploty  naměřené  dne   15. 4. 2020
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Graf 4 -Porovnáni' dosažených  hodnot SETI 0 v mínulých  letech

máí, jak ostatně řiká i lidová pranostika.

Pro dokresleni' nepřirozeného teplotní-

ho průběhu tohoto měsíce lze ještě

uvést, že  např. ve Velkých  Bílovicích

byla hned 1.  února  maximální teplo-

ta  16,3  °C  a teploty nad  10 °C se ten-

to měsi'c vyskytly celkem ve čtrnácti

dnech,tedytéměřvpolovinějehodnů.

Duben již byl v mezích  normálu,  k če-

muž bohužel  přispělo  i  několik  vpá-

dů studeného vzduchu s mraziky. Po-

dobně jako  v  roce  2019  měl  i  vloni

květen  největší  zápornou  odchylku

a   byl   poměrně  chladný.   1   následujíci'

dva měsíce byly trochu chladnější, než

na  jaké jsme  byli  zvyklí v  předcháze-

jícím  obdobi',  avšak, jak  se  dá  z  gra-

fu  1  zjistit,  oproti  teplotni'm  pomě-

rům z druhé poloviny minulého století

byly  stále ještě  o  něco  teplejši'.  Srpen

patřil  k teplotně nadnomálni'm  měsi'-
cům, o něco tepleji než obvykle bylo

i  v září.  Prosinec  opět  potvrďl  před-

poklad,  že  k  největšímu  oteplování

bude  docházet v  chladném  ročním

obdob',.

iJarní mrazíky
Vysoké teploty v zimni'ch a jarních mě-

sících a s tím spojený předčasný rozvoj

vegetace (u meruněk přibližně o dva

týdny  oproti  průměrnému  termínu

posledni'ch  let)  vyvolával  v sadaři'ch

oprávněné  obavy  ohledně  zvýšení

pravděpodobnosti  zmrznuti'  květů
a plůdků v jarni'm období, kdy se v na-

Šich  podmi'nkách  obvykle  dostavují

vpády studeného vzduchu. V loňském

roce těchto vpádů  bylo  hned  několik

a pro vybrané lokalfty jsou znázorněny

vgrafu2.Tyvýraznějšísevyskytlyvter-

mínech kolem 23. 3.,  1. 4., 15. 4., 27. 4.,

v  některých  lokalitách ještě  i  kolem

6.  5.  a  12.  5.  Určitě  dostatečný  počet

možností k tomu, aby došlo  k pomrz-

nuti' květů  meruněk a  dalši'ch  časně

kvetouci'ch ovocných stromů, v někte-

rých  případech  i jabloni'.  Přehled  mini-
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Graf 5  -Sumy efektivních  teplot nad  10  °C  pro vybrané  lokal.rv v roce 2020
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Graf 6 -Kumulativni' úhrny srážek na vybraných  stanici.ch  ČHMÚ

málních teplot pod bodem mrazu, na-

měřenýchdnel5.4.2020vjednotlivých

sadech vybavených automatickou me-

teorologickou  stanicí,  ukazuje  graf  3.

Vidíme na  něm  poměmě značný roz-

sah  naměřených teplot s nejnižší hod-

notou  pod - 6 °C v Nosislavi. Zároveň

lze z tohoto grafti velmi pěkně vypozo-

rovat  vliv vhodné  polohy  při  výsadbě

sadu na dosaženou hodnotu při výsky-

tu jarni'ch mraziků. Ty jsou u  nás větši-

nou raďačnmo typu, kdy dochází k sní-

Ženi'  rychlosti  prouděni' vzduchu  a  ve

větši' míře se  může  uplatnit stékání

studeného  vzduchu  do  nižších  poloh

včetně jeho následného dalši'ho ochla-

zování.  Na  obrázku  3 jsou  odlišnými

barvami vyznačeny dvojice lokalit, na-

cházejících se poměrně blízko sebe,

avšak v  rozdflných  konfiguracích  teré-

nu.  Nedaleko  sadů  v  Nosislavi  ležících

v rovinatém terénu na dně Dyjsko-svra-

teckého  úvalu,  se  nacházeji'  sady  ve

Velkých Němčici'ch, které jsou ovšem

EE AGR0 CS
Dělejte s námi svět krásnější  1 I I I .

Společnost AGRO CS a. s. je největší výrobce a dlstrlbutor substrátů, hnojlv,
travní(h směsí, dekoračnícli materlálů a přípravků na ocliranu rostlin na trhu.

Vyrábíme a dodáváme na trli produkty pro pěstování, zaliradu a trávníky.
Naším mottem je: „l)ělejte s námi svět krásnější".

Rozšiřujeme obchodní tým o pozici

Specializovaného obchodního poradce pro Pěstitelský program

Čím u nás zabodujete:
•           Chuti' do práce, ochotou cestovat, odhodláni.m se učit a vzdělávat
•            Zkušenosti' s pozici' obchodni'ho zástupce
•            Minimálně středoškolským vzděláni'm zakončeným maturitou
•           Zkušeností v zemědělsko-zahradnickém prostředí
•            Znalosti' anglickéhojazyka na komunikativní úrovni
•           Znalostí práce na pc (MS office, jakýkoliv cRM systém)
•           Aktivni'm a zodpovědným přístupem k píáci
•           Vynikajícími prezentačními a komunikačními schopnostmi

-Zodpověd nost, samostatnost, týmový duch
-Přesvědčivá osobnost s tahem na branku

Co bude Vaší náplni.:
•            Aktivni' vyhledávání nových kontaktů
•            Péče o stávající klientelu
•           Práce a součinnost na nových projektech

Na co se můžete těšit:
•           Zajímavou práci v prostředí stabilní české společnosti na samostatné pozici
•           Týmovou souhru
•           Odpovídaji'cí finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity
•           Pozitivní výkony dokážeme náležitě ocenit
•           Mobilní telefon, služební automobil, notebook
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na  mírných  svazích.  F(ozdíl  v  teplo-

tách  byl  2,6 °C  ve  prospěch  sadu  na

svahu.  Ještě  větší  rozdfl  byl  zazname-

nán  ve  dvou  sadech   v   Nechvalíně,

přičemž  ten   v  údolí  měl   minimálni'

teplotu 4,5 °C, zatímco v sadu na vy-

výšeném  mi'stě  bylo pouze -i,3 °C. je

všeobecně   známou   skutečností,   Že

vhodný výběr  lokality  k výsadbě sadů

může do značné míry eliminovat, když

uŽ  ne  při'mo  vyloučit,  dopady jarních

mrazíků  na  pěstovan`é  ovocné  dřevi-

ny. Bohužel se na to v minulosti (a ně-

kdy i v současnosti) poněkud pozapo-

mnělo, popřípadě nebyla jiná vhodná

lokalita  k  výsadbě  sadů.  Existují  při-

tom  poměrně  nenáročné  postupy,

jak  pomocí topoklimatického  mapo-
vání  zjistit ještě  před  výsadbou  sa-

du vhodnost dané  lokality z hlediska

pravděpodobnosti   výskytu  jarni'ch
mrazl,ků.

Loňský  rok  se  na  našem  území  lišíl  od  celkového  trendu  v  posledni'ch  letech  zejména

v teplotni'ch  a  srážkových  poměrech. v žádném  při'padě to  ale  neznamená, že  by  se  klima

„umoudřilo"  a  začalo  se  vracet  k  dřívěi.ši'm  hodnotám  (foto  L. Poláková)

Jak již  bylo  výše  uvedeno,  loňský  rok

byl teplotně spíše „umi'rněnější", coŽ se

mj. projevilo i v nižších  hodnotách do-

sažených sum efektivních teplot. Jejich

pokles  však  byl  výraznějši'  pouze  ve

srovnáni' s dvěma předcházeji'ci'mi roky.

Graf 7a -  Průběh  půdni'ch  vlhkosti' v Životicích v letech  2015  až 2020

1.4.     15.4.    29.4.    13.5.    27.5.    10.6.    24.6.     8.7.     22.7.     5.8.     19.8.     2.9.     16.9.    30.9.

datum

Graf 7c -Průběh  půdních vlhkostí v Těnovici'ch  v  letech  2015  až 2020
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Pokud se na grafu 4 podíváme na roky

zpočátkutohotodesetiletí,takzjistíme,

že i v nich byly podobné hodnoty, ze-

jména  v  Klopině,  v  teplejších  Velkých

Bílovicích  byla  naposledy  takto  ni'zká

suma naměřena v roce 2013.

Hodnoty  teplotních  sum  v  roce  2020

pro jednotlivé stanice rozmístěné v na-
Šich   nejvýznamnějších   ovocnářských

oblastech,  ukazuje  graf 5. V  nejteplej-

Ších  oblastech  dosahují  hodnoty  přes

i 3oo °C, naopak v nejvýše položených,

a  tudíž  i  nejchladnějších,  se  pohybují

kolem 900 °C. V teplejším roce 2019 ty-

tohodnotybylypřibližněo2oo°Cvětši',

od  necelých  1 500 °C ve V. Bílovicích po

téměř i i oo °C v Semetíně.

Úhrny srážek
Chladnější charakter počasí byl dopro-

vázen  i  vyššímj  úhrny srážek,  přestože

jsme na jaře byli informováni o tom, Že
nás čeká přibližně pětisetleté sucho.

Leden  (graf 6)  byl  na  srážky ještě  po-

měrně skoupý, ale v únoru a až do po-

čátku  března  pršelo celkem  normálně

anebo ještě  možná  o  něco  více. Vyšši'

teploty vzduchu  však způsobily,  že  se

Graf 7b -Průběh  půdni'ch  vlhkosti' v Těšetíci'ch v  letech  2015  až 2020

Graf 7d  -  Průběh  půdni'ch  vlhkosti' v  Klášterci  n. Ohří v  letech  2016  a  2020
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větší  část  těchto  srážek  opět  vypařila

azásobypůdni'vláhysedoplňovalyjen

v omezené míře. Podobně jako v roce

2019, od poloviny března až do polovi-

ny května panovalo téměř bezesrážko-

vé  období, jenž zapři'činilo, Že  některé

výzkumné týmy začaly zveřejňovat vý-

še uvedené obavy o příchodu katastro-

fálniho sucha. Avšakjiž koncem května

a  v  průběhu  června  začalo  srážek

a srážkových period přibývat, coŽ mělo

pozitivni' efekt v doplňováni' půdni' vlá-

hy a na  růst stromů. Vyskytovaly se po

několika  letech  i  vícedenní  deště,  po

nichž tolik volají vodohospodáři, a  na-

opak j.sou  noční můrou  nejen ovocná-

řů,  jelikož  vedou   ke  zvýšeni'   počtu

infekcí houbových chorob, především

strupovitosti  jabloni',   na   kterou  jsou

stromy  velmi  citlivé  právě  v  tomto

období. lŤešně, jež na jaře nepomrzly,

byly náchylné k praskáni'. Červenec byl

na celém území měsícem, kdy vláhová

potřeba rostlin byla vyšší nežjejí pokry-

tí dešt'ovými  srážkami,  avšak od  srpna

se  situace  postupně  začala  obracet

a srážek opět přibývalo, v podzimni'ch

Vysoké teploty v zim"'ch  a jarni'ch  měsi`ci'ch  jsou  při'činou  předčasného  rozvoje vegetace -

u  meruněk přibližně  o dva týdny  proti  průměrnému  termi'nu  posledni'ch  let. Sadaři  proto  maji'

oprávněné obavy, aby  nezmrzly  květy a  plůdky ovocných  stromů  v i.arni.m  obdobi', kdy se

v  našich  podmi'nkách  obvykle  dostavuji'  vpády  studeného  vzduchu. Na  snímku  vpravo  jsou

mrazem  poškozené květy meruňky (foto  L Poláková)

měsíci'ch,  zejména  pak  v  ři'jnu,  místy

Í komplikovaly průběh sklizně.

Popsaný  průběh  srážek  se  projevil

i v průběhu půdních vlhkostí vjednotli-

vých lokalitách, kdejsou měření prová-

děna přímo ve výsadbách. Graú 7 a-d

jeporovnávaji'tytovlhkostiispředcho-
zími  lety, většinou  od  roku  2015, od

nějž  se  u  nás  udává  počátek výskytu

několikaleté suché periody.

Nejvi'ce srážek spaďo na severovýchod-

níMoravě,protojemožnopozorovat,že

v sadech v Životicích  prakticky po celé

vegetační  období  byly  půdní  vlhkosti

nad  bodem  snížené dostupnosti.  Na-

protitomunaznojemskuvTešeticíchse

nejprve  projevoval  nedostatek  vláhy

v jarni'ch  měsíci'ch, následně od června

se zásoba vláhy doplnila a přes malé

výkyvy se  udržovala  na dostatečné

úrovnitéměřpocelévegetačni'období,

což je, jak je vidět z křivek půdních vlh-

kostí v jiných  letech,  v  tomto  regionu

poměrně vzácná událost.

Poslední dva měsi'ce v roce byly na sráž-

ky opět poněkud chudší, s výjimkou

konce prosince, avšak v důsledku před-

cházejících vydatných  srážek se zásoby

půdní vláhy udržovaly až do konce roku
na dostatečné úrovni a do startu nového

vegetačnihoobdobítaknejensadyvstu-

pujísnasycenouvrchnívrstvoupůdy.
Přestože loňský rok se na našem území

lišil  od  celkového  trendu  v  posledních

letech, zejména pokud jde o teplotní

asrážkovépoměry,vŽádnémpřípaděto

neznamená, že by se klima „umoudřilo``

azačalosevracetkdřwějšímhodnotám.

V celosvětovém měřítku žád né výraz-

nější ochlazeni' zaznamenáno nebylo

adáledocházelokčetnějšímextrémni'm

povětmostnímjevům,znichžlzevyjme-
novat požáry, tajfuny a záplavy.  Pro sa-

daře je nepříjemným trendem zvyšová-

ní teplot v období, kdy by měly stromy

odpoči'vat, avšak místo toho dochází

k předčasnému nástupu vegetace.

Text

RNDr. Tomáš  Litschmann, Amet,

Velké  Bílovice


