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Jarní mrazy ohrozily úrodu ovoce i zeleniny
Jak moc ohrozil jarní rela-
tivně silný mráz úrodu
ovoce a zeleniny na Bo-
leslavsku?

Mladoboleslavsko – Mrazi-
vé noci ke konci dubna, to
byl kritický okamžik pro ze-
mědělce zabývající se pěsto-
váním ovoce či vinné révy.
Předpovídaný mráz dora-

zil do regionu v různé inten-
zitě, proto je výše škod zá-
vislá od místa a teploty.
Zatímco na Boleslavsku

litují spálených květů u
ovocných stromů a na
Mělnicku počítají
vinaři ztráty na
některých od-
růdách, za-
hradník na
Nymbursku
díky zdejšímu
chvilkovému
ochlazení pod
bod mrazu
zřejmě žádné
škody nezazname-
ná.
O tom, že by úroda ovoce

byla letos výrazně nižší a že
by jarní mrazy měly za ná-
sledek prudký vzrůst cen
ovoce v obchodech, zatím
nechce spekulovat ani před-
seda Ovocnářské unie Mar-
tin Ludvík.
„U peckovin i poškození

květů, například kolem 80 až
90 procent, může stále zna-
menat ještě normální úrodu.
Příroda s tím počítá. U raněji
kvetoucích druhů je květní
násada významně větší než

počet plodů, který potom ve
finále potřebujeme k dobré
úrodě. Takže pokud bychom
každý desátý květ dovedli do
finálního stavu plodu, který
jsme schopni sklidit, tak to
ještě nemusí znamenat žád-
nou velkou pohromu,“ vy-
světluje Ludvík.
Podle jeho slov rozhodne o

výši a kvalitě úrody teprve až
následující období. Konkrét-
ně tím, zda se objeví dost
včel a čmeláků, které budou
schopny květy kvalitně opy-
lovat.
Jeho slova potvrzuje za-
hradník Luděk Brzák ze

Slovče na Nymbur-
sku, v tomto re-
gionu skutečně
tolik nemrzlo.

Mnohem
hůře potrápil
ovocnáře z
Mladobo-
leslavska.
Podle Martina

Šrytra z Odbyto-
vého družstva ovo-

ce Český ráj je na pro-
gnózy o ovlivnění úrody ne-
dávnýmmrazem ještě brzy.
„Květy některých ovocných
stromů už jsou bohužel po-
pálené. Jde o královské květy,
tedy ty úplně první, ze kte-
rých je nejkvalitnější úroda.
Pokud ale nepřijde další
mráz a počasí se stabilizuje,
květů je dostatek,“ doufá
Šrytr, podle kterého jsou
poničené především stromy,
jež dávají peckovité plody.
Mráz má podle jeho slov

za důsledek nejen nižší úro-

du, ale podepisuje se i na
kvalitě ovoce. „Plody jsou
deformované, vytváří se na
nich například kroužky a
nejsou tím pádem ke ko-
merčnímu využití. Dá se z
nich vytvořit pouze mošt.
Problémem je, že investujete
spoustu peněz, snažíte se
mít kvalitní úrodu a když
pak přijde mráz, cena třeba
našich jablek klesne i o deset
korun,“ krčí rameny Šrytr,
který byl s kolegou zrovna na
obhlídce ovocného sadu v
Horním Bousově. „Tady je to
celkem vidět. Dost králov-
ských květů je bohužel vli-
vemmrazu poškozeno. Snad
se počasí umoudří,“ věří
Šrytr.
Mráz potrápil také měl-

nického vinaře Luďka Vond-
ráka. Jeho vinicím se mrazy
nevyhnuly. Největší škody
zaznamenal v oblasti Libě-
chova.
„Měl jsem po vinicích roz-

místěné teploměry v Libě-
chově zaznamenaly až sedm

stupňů pod nulou. Poškození
je z toho důvodu velké. Přišlo
bohužel to, co se poslední
dobou opakuje každý rok.
V předjaří teploty rychle

stoupnou, všechno vyraší, a
pak v době, kdy je to nor-
málně zcela běžné, přijde
mrazík,“ vysvětluje vinař.
Vyzkoušel už řadu způsobů,
jak narašená očka révy
ochránit před mrazem. Bez-
úspěšně.
„Jsou různé vyvíječe mlhy

nebo zadýmování, ale je
otázkou, do jaké míry je to
účinné. Dal jsem se jedinou
odzkoušenou cestou, která i
v katastrofálních letech za-
jistí alespoň nějakou úrodu.
V lokalitách, kde se mrazík
pravidelně vyskytuje, čekám
s řezem keřů až do půlky
května, kdy vinice ořežu a
hned vyvážu. Tím docílím
toho, že očka, která chci za-
chovat, se opozdí a jsou
odolnější. Při řezu si pak vy-
bírám dřevo, u něhož vidím,
že ponese hrozny,“ popisuje

Luděk Vondrák.
Přesto uchránit celou

úrodu nedokáže, nikdy totiž
nemůže jistě vědět, kde
mrazy udeří. „Máme obrov-
skou škodu na keřích tramí-
nu, ty měly už lístečky. Počí-
tám, že budou pryč, ale vě-
řím, že to nebude úplně to-
tální,“ doplňuje.
Teploty pod nulou naměřil

i sadař Petr Buřil z Horních
Beřkovic, který pěstuje me-
ruňky i třešně. „Naštěstí
teplota klesla jen jeden stu-
peň pod nulu, někde ke dvě-
ma, takže by škody měly být
minimální. Vloni jsem si
ovšem také myslel, že to bu-
de dobré, ale pak jsem do
sadu přišel po dvou dnech a
všechno bylo zčernalé.
Plůdky zasažené mrazem se
totiž přestanou vyvíjet a od-
padnou. Meruňky nejsou na
mráz tak náchylné v květu
jako spíš v plůdkách,“ říká
sadař, který už si za svá léta
praxe musel zvyknout na to,
že se meruňky urodí zhruba
jednou za tři roky.
Naopak těžkou hlavu z

dubnových mrazíků nemá
zemědělec Stanislav Fiala z
Jelenice, který vedle obilnin
pěstuje také brambory, ci-
buli a česnek.
„Brambory ještě venku

nemáme, takže nám to nijak
neuškodilo. A cibuli a česne-
ku krátkodobé ochlazení
nevadí. U nás navíc v pod-
statě ani nemrzlo, teplota
klesla jen jeden stupeň pod
nulu,“ připomíná zemědělec,
že nebude tak zle.

Největší
škody

zaznamenali
pěstitelé vína,

mráz ale nesvědčí
žádným raným

odrůdám
ovoce.

Město podpoří
vznik nové knihy

Mnichovo Hradiště – Měs-
to finančně podpoří vydání
nové knihy Přírodní klenoty
Podještědí – obrázkový
průvodce krajinou, která
bude rovněž obsahovat in-
formace o přírodních zají-
mavostech Mnichovohra-
dišťska. Zastupitelé se
shodli, že vydání publikace
podpoří částkou deset tisíc
korun a odkoupením sto
padesáti kusů. Ty budou
sloužit především k repre-
zentaci města. Úhrada bude
financována z rozpočtu
města. (paf)

Maxová má šanci
získat cenu

Mladá Boleslav – Katka
Maxová, předsedkyně orga-
nizace DMO pobyty, jejímž
cílem je aktivní život lidí
s dětskou mozkovou obr-
nou, je opět nominovaná na
Cenu Olgy Havlové. Bo-
leslavská rodačka je už
dlouhá léta organizátorkou
různých akcí určených pro
lidi s DMO, přestože jí sa-
motné byl tento hendikep
v dětství diagnostikován.
Zájemci pro ni mohou hla-
sovat na www.cenaolgy-
havlove.cz, a to až do 15.
května. (wes)

www.olympia-mb.cz

Tvoje tvář má známý hlas, je soutěží, které se zúčastnila Ivana 
Jirešová, ta se letos stane hlavní tváří akce Děti dětem. Vystoupí 
s písničkami ze soutěže a budete se jí moci i na něco zeptat :-) 

Ale to není vše. Čeká vás bublinář Václav Strasser, Dětský sbor 
Plamínek, Jiří Bartoš – Mistr ČR v letecké akrobacii, Robert Na-
vrátil – Navaro, účastníci Rallye Dakar 2017, Kamil Emanuel Gott 
a spousta další zábavy jako je diskotéka, soutěže a další.

„DĚTI DĚTEM“ LÁKAJÍ 
PESTROU ZÁBAVOU 
PRO KAŽDÉHO
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BĚHEJTE PRO SKUTEČNĚ DOBROU VĚC
Charitativní akcí, kterou společně pořádá Obchodní 
centrum Olympia a Bondy Centrum Mladá Boleslav, 
chtějí obě tato centra pomoci dětem Elišce a Oldíkovi, 
kteří prodělali dětskou mozkovou obrnu. 

Tím, že se zúčastníte běhu mezi těmito dvěma cent-
ry, pomůžete dětem, které pomoc opravdu potřebují. 

Zároveň si zasportujete a pobavíte se. 
Start je plánován v Bondy centru Mladá Boleslav, 

na třídě Václava Klementa. Přes tangentu se poběží, 
pojede, pošlape… Do Obchodního centra Olympia, 
na Jičínské ulici. A kdy? V sobotu 3. června, registrace 
bude probíhat od 13 hodin, start je plánován 
na 14:30 hod. 

Závodu se zúčastní také VIP osobnosti a obě posti-
žené děti, Eliška a Oldík. 

U Obchodního centra Olympia všichni účastníci 
obdrží medaile. 

Dále bude vylosován vítěz ze všech běžců, který vyhraje zájezd od cestovní kance-
láře Firo Tour v hodno-
tě 10.000 korun!

Nebude chybět ani 
zábavný program, autogramiáda a focení s VIP osob-
nostmi. 

Samozřejmě nebude chybět předání šeku s i nanční 
sumou, která bude známa v závěru celé události. 

Mediálními partnery této akce jsou rádia Kiss 
a Signál. 

V cíli běhu bude odměnou mimo jiné 
i exhibiční show Martina Šimůnka, 
trojnásobného Mistra světa 
a mnohonásobného mistra 
České republiky.
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