
Pozor! Zítra 
budou jen 4 °C...ČR (mv) – Na dne-

šek si počasí připravilo 
příjemné jarní teplo-
ty, dosahovat budou až
20 °C, hned zítra se mu-
síme připravit na prud-
kou změnu. Ochladí se 
až o 16 °C! 

Na západě tak bude 
jen kolem 4 °C, východ 
země si ale užije ještě 
jara, kosa tam má dora-
zit s denním zpožděním. 
„Vlnící se studená fron-
ta přinese opět návrat 
zimy. Výjimkou nebude 
sněžení i v nížinách,“ 

řekla meteoroložka Dag-
mar Honsová. 

Nejchladněji má být 
v úterý, od čtvrtka se 
pak začne opět postupně 
oteplovat.

Užíváte si jarní neděli?

DOLNÍ LUTYNĚ (kaj) – Paní Zima ještě vystrkuje drápky, 
v Dolní Lutyni na Karvinsku jsou už téměř 12 metrů vy-
soké rostliny rajčat obaleny červenými, žlutými a oran-
žovými plody. Denně jich ve skleníku otrhají čtyři tuny.

Co nás čeká?
Dnes: polojasno až oblačno. Den 
16 až 20 °C.
Zítra: polojasno, od západu ob-
lačno, ojediněle bouřky. Noc
4 až 8 °C, den na západě 4 °C, na 
východě až 20 °C.
Úterý: zataženo až oblačno, sně-
hové či smíšené přeháňky. Noc
–2 až 2 °C, den 1 až 5 °C.

Na 11,5 hektarech dozrává úro-
da čtyřikrát ročně, první sklizeň 
začíná právě nyní. „Rajčata jsou 
pěstovaná v kokosovém substrá-
tu,“ popisuje manažerka farmy 
Bezdínek Monika Zábojníková 
(39). Místo postřiků používají za-
hradníci dravé ploštice, dá se tak 

nadneseně říct, že hodní broučci 
likvidují ty zlé. Opylení mají na 
starosti zase čmeláci, kteří mají 
úly pod záhony. 

Na kilo vonících plodů spotře-
buje rostlina 15 litrů vody. „U pol-
ní produkce jde řádově o stovky 
litrů,“ dodala Zábojníková.

Rostliny vysoké 12 metrů...

Venku ještě v noci mrzne, ve skleníku už dozrává úroda
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Monika Monika 
Zábojníková Zábojníková 
kontroluje kulatá kontroluje kulatá 
rajčátka jménem rajčátka jménem 
Střapáček.Střapáček.

zrává úroda
Rajčátka Hranáček 

jsou typická hranatou 
strukturou.

Stvoly dosahují délky 
12 metrů, musejí se 
postupně navazovat.

Živnou půdu 
zajišťuje 
kokosový 
substrát 
prolévaný 
dešťovou 
vodou.
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Dnes bude jetě teplo... ...ale zítra již přituhne.

Rajčata až do nebe!Rajčata až do nebe!

Víte žeVíte, že...
...zeleniny by 

měl člověk denně 
zkonzumovat minimálně 
400 gramů?

Zdravější 
vařená

Rajčata obsahují antioxi-
dant lykopen, který chrání 
před rakovinou. Nejvíc ho 
lidské tělo dokáže získat 
z tepelně upravených plodů.
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