KRONIKA ZEMĚ CIVILIZACE I

„DOBROTY“
SLUNCEM NEPOLÍBENÉ
„Je to smutný fakt, ale jak opravdu chutnají jahody, maliny či třeba obyčejná rajčata, to už si
ve městech pamatují jen starší lidé,“ konstatuje asi 60letý prodavač, který na tržiště v centru Prahy
přivezl svá jablka. „Mladí vyrostli na skleníkových náhražkách a připadají jim normální. Víte, já
říkám, že my staří kozáci ještě ovoce a zeleninu pěstujeme, zatímco dnes se už jenom vyrábí…“

N

ářků nad bledými jahodami
chutnajícími jako okurky
a nad rajčaty s chutí hnojiv
a vody už tu bylo dost. Přiznejme
si ale, že „plastových dobrot“ se
zřejmě už nikdy nezbavíme. Zaprvé
proto, že jsme líní vyrazit do lesa
na sběr autentických lahůdek;
nikdo už nechce ani česat aleje
u silnic. Druhým důvodem pak je,
že lidstvo víc a víc bobtná, takže je
třeba vyrábět stále více potravin.
Po kterých pak ale nemůžeme
chtít, aby byly vždy chutné.

V KOVBOJOVÉ
DÁVNO PRCHLI
Egyptské pyramidy vypadají při
pohledu z vesmírné stanice jako
nezajímavé tečky: kdybychom
nevěděli, co jsou zač, vůbec bychom si jich nevšimli. Zato ve dne
v noci zářící „skleníkovou zemi“
u španělské Almerie nepřehlédnou
ani vzdálení mimozemšťané. Vždyť
zde skleníky pokrývají více než
30 000 hektarů, tedy plochu dvou
třetin Prahy!

Oblast bývala tak vyschlá
a nehostinná, že se tu točily
spaghetti westerny. Teď dodává
víc než polovinu evropské spotřeby skleníkového ovoce a zeleniny,
což jí ročně vynáší 1,5 miliardy
dolarů. Z pytlů naplněných
drcenou vulkanickou horninou či
jiným substrátem vyrůstají jahody,
rajčata a další plody díky hnojivům
rozpuštěným v zálivce. Ta na ně
kape z černých hadiček podle
pokynů neomylných počítačů.
Kovbojové odsud dávno v hrůze

ŠPANĚLSKO
A NIZOZEMSKO
JSOU SKLENÍKOVÝMI
VELMOCEMI.
ČEŠI VŠAK UŽ
KRÁČÍ V JEJICH
STOPÁCH

28

TýdeníkKvěty

TK50_28-31_kronika_2s B X.indd 28

11.12.17 13:45

prchli: nahradili je migranti ze severní Afriky (tady nikomu nevadí)
a pracanti z východní Evropy.
Není jim co závidět – pod skleněnými či plastovými střechami
skleníků často teplota překračuje
50 stupňů, platy jsou mizerné
a vybavení hlavně u menších
skleníkových farem tristní: běžně
třeba chybějí záchody.
Skleníková hydra přitom
požírá pořád nové a nové vesnice
i městečka. Bílé střechy skleníků
Almerie už dokonce ochladily
klima v regionu – odrážejí totiž
sluneční paprsky zpět do vesmíru!
Kolem skleníků se navíc kupí
hromady plastových obalů od různých hnojiv a pesticidů, které jsou
v takové koncentraci jedovaté.

V KDYŽ TOPÍ
MATIČKA PŘÍRODA
I naše obchody zásobuje
proud kamionů, přivážejících
nedozrálé ovoce a zeleninu, jimž
nebude plná zralost – a chuť –
nikdy dopřána. „U předčasně
sklizených rajčat se například
zastavuje produkce cukru – VV

Rajčata se trhají ještě zelená. Cestou v kamionu pak zčervenají –
vzhledem k nepřítomnosti slunečních paprsků však nikdy nedosáhnou
takové chuti, jakou mají plody pěstované ve „volném výběhu“

„Země chemie a plastů“ – tak se přezdívá
regionu Almeria, který takřka celý pokrývají
tisíce hektarů skleníků. Vyrostou podobně
velké výrobny plodin někdy i u nás?
TýdeníkKvěty
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CÍSAŘSKÉ
OKURKY
Jako téměř
všechno, mají
Ui skleníky
počátek
ve starém Římě.
Dějepisci nás informují, že třeba
císař Tiberius
musel mít okurky
na stole po celý
rok. Pěstovaly se
ve speciálních
„okurkovnících“,
u nichž drahé
sklo nahrazovaly
tkaniny napuštěné
olejem.
Koreji zas
Utí veVužvytápěných
v 15. stolesklenících pěstovali mandarinky
a další lahodné
plody.
Nizozemsko
Una skleníkovou
vstoupilo
scénu v 17. století, tehdy se zde
takto často pěstovaly exotické
léčivé rostliny.
Dokonalými
Uvlastně
skleníky jsou
oranžerie, které známe
z řady českých
zámků. Zvláště
v 19. století se
budovaly skutečně velkolepé
oranžerie, v nichž
se kromě citrusů
pěstovaly třeba
i banány nebo
ananasy.
V současnosti
Upěstování
je skleníkové
rostlin
velmi složitá
věda: zkoumají se
nejrůznější odrůdy plodin i kombinace ventilace,
zavlažování,
vytápění a hnojení. Pořád se však
v nepřirozených
skleníkových podmínkách nepodařilo vypěstovat
tak kvalitní plody
jako v zahradách
či sadech.
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Rajčata ze skleníku
v moravských Haňovicích
se nechávají dozrát
a teprve pak putují
na pulty. Oproti
rajčatům španělským
to je obrovský rozdíl!
VV proto nemají žádnou chuť,“
vysvětlují odborníci. „K běžným
praktikám patří také přidávat
k jahodám při zchlazení CO2 –
jsou pak pevnější, ale chutnají až
dřevnatě. K nám se navíc často
vozí plody druhé jakosti či zbytky
ze západoevropských trhů.“
Šampionem skleníkové
produkce a vůbec zemědělských
inovací je Nizozemsko – světová
dvojka v hodnotě vývozu potravin (první jsou 270krát větší
USA). Skleníky zaplavily především region Westland. Pěstuje
se tu 24 hodin denně a 365 dní
v roce; v zimě skleníky vytápí
horká minerální voda, jejíž prameny jsou pod víc než polovinou
Nizozemska.
Tady si dovedou vážit půdy –
proto jsou například v hektarových výnosech rajčat, chilli
papriček nebo zeleného pepře
Nizozemci světovými jedničkami. Úspěšná je zde i produkce
semen: z malé chladné zemičky
u studeného moře pochází každé
třetí prodané semeno na světě!
Obrovské plochy skleníků,
které se ve dne třpytí a v noci
září světlem, Nizozemcům
nevadí; chápou je jako důkaz
a nezbytnou podmínku své
prosperity. Jak by se asi k tako-

vým kolosům, celoročně svítícím
„polární září“, stavěli Češi?
Světla z mohutného polského
skleníku v Bogatynii, viditelná až
v Liberci, se jim nelíbila – sousedé si kvůli tomu museli pořídit
speciální rolety.

V CO AŽ NÁS BUDE
10 MILIARD?
Odborníci připouštějí, že
i ve skleníku se dá vypěstovat
dobré ovoce či zelenina – kromě
kvalitního substrátu a hnojení
je přitom důležité hlavně sklidit
plod ve vyzrálém stavu. To je ale
neekonomické – ovoce či zelenina totiž v nejlepší kondici vydrží
jen krátce a brzy se začnou kazit.
Vypadá to tedy, že v budoucnu
budou na jedné straně skleníky
s „luxusními“ plody i cenami,
a na druhé skleníky s levnou,
nepříliš chutnou produkcí pro
nejširší masy.
Těch druhých skleníků přitom
bude stále přibývat, soudí i vědci
z nizozemského Food Valley
(místo špičkového agrovýzkumu
svým označením odkazuje ke kalifornskému Silicon Valley). Tady
řeší všemožné otázky spojené se
zemědělstvím – od skleníků (je
lepší rajčata ozařovat LEDkami

jen shora, nebo ze všech stran?)
až po problémy rozvojových zemí
(pro ně zde například vyvinuli malý
přístroj, který během pár minut
provede rozbor půdy a přes internet se spojí s počítačem v Nizozemsku – ten poradí s hnojením,
s vhodnou plodinou apod.).
Vědci z Food Valley řeší
více než 1 000 projektů a jsou
ve spojení s více než 140 zeměmi
a univerzitami; to je úctyhodné
číslo. Nizozemsko se tak stává
vůdčí zemí v boji proti hladu,
který může na Zemi propuknout
během několika nejbližších desetiletí. „V roce 2050 má na světě
žít 10 miliard lidí – a ty je třeba
nakrmit,“ říká rostlinář Henk
Kalkman. „Naše planeta proto
musí během příštích 40 let
vyprodukovat více potravin,
než kolik vyprodukovali všichni
zemědělci světa za posledních
8 000 let.“

V ÚSVIT ČESKÝCH
SKLENÍKŮ
Dnes už proslulý slogan praví:
Nemůžeme-li zpívati s anděly,
musíme výti s vlky. Není-li tedy
možné pěstovat určité druhy
ovoce a zeleniny „postaru“,
protože by byly příliš drahé,
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musíme se také pustit do skleníkové výroby. Vždyť třeba rajčat
sní každý Čech za rok
12 kilogramů – dohromady to
tedy za celý národ je 120 milionů
kilogramů. Což už je hromada,
o kterou se stojí za to poprat
s dosud dominujícími Nizozemci
a Španěly. Právě tak i o jahody,
okurky a další plodiny.
Stát se přitom snaží pomáhat –
desítkami milionů Kč přispívá
na budování moderních vytápěných skleníků, zatím především
na pěstování zeleniny. Jejich
produkce může být na pultech

českých obchodů v superčerstvém stavu třeba přímo v den
sklizně!
Problémem ovšem je, jak to
zákazník pozná. V Evropské unii
totiž neexistuje žádná deﬁnice
čerstvého ovoce a zeleniny.
Člověk s nákupním košíkem
v ruce tedy bez bližšího zkoumání nerozezná, zda kupuje českou
čerstvou kvalitu, či dovozové
zboží horší jakosti. Potravinářská komora ČR se proto
snaží prosadit alespoň označení
„sezonní“. Očividně to ale není
ideální řešení.

Jeden z našich prvních moderních vytápěných skleníků byl
nedávno dokončen u Hustopečí –
první rajčata by se tu měla sklízet
už na přelomu roku. Podobný
skleník vyrostl třeba i v Haňovicích
u Olomouce, další skleníky se
staví. Česko těžko někdy dožene
skleníkovou produkci Španělska
nebo Nizozemska – klimatické
a přírodní podmínky nám to
prostě nedovolí. Úplně by ale
stačilo, kdyby už v dohledné době
mohli zákazníci v obchodech
volit mezi zbožím z českého a ze
zahraničního skleníku… ■

Pohled na obří
skleníky –
jako je tento
v Haňovicích –
jistě není nijak
povznášející.
Do budoucna se
však bez nich
neobejdeme…

Ivo Bartík
Snímky ČTK,
Globe Media/Reuters
a Shutterstock

INZERCE

Dáváme LESŮM
více prostoru

Lesy chrání naše životy. Dávají nám vzduch a vodu. Ochlazují
a zavlažují krajinu, pole... Jejich úkol je stále těžší. Proto o les
pečujeme, aby lesů bylo více a měly sílu ochránit nás všechny.
Navíc každý rok přibývá 2000 ha nového lesa.
Vaši lesníci

www.doba-drevena.cz

TK50_28-31_kronika_2s B X.indd 31

11.12.17 9:28

