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Čekáte bohatou sklizeň, nebo 
máte objednané ovoce a zeleni-
nu u svých tradičních dodava-
telů? Pak je nejvyšší čas připra-
vit si sklep.  

 Lenka Kopčáková

Sklepy a chladné komory před skliz-
ní dobře uklidíme a vybílíme vápnem, 
které zničí zárodky skládkových cho-

rob z loňska.  Při bílení vápnem však 
pozor na oči a agresivní výpary. Když 
bílíme štětkou, tak máme jistotu, že 
nátěr zasáhne i všechny prohlubně, 
kde mohou spory přetrvávat.

Sklep pro jistotu ještě vysíříme pro-
ti nechtěným skládkovým škůdcům, 
např. sviňkám, lidově zvaným prasátka. 
Ty jinak dokáží ožrat vše.  Sirné knoty 
seženeme v běžné drogerii, knot umís-
tíme např. do plechovky postavené na 

Základem je čistý, vychlazený sklep
cihle či jiném nehořlavém podkladu, a 
zapálíme dle návodu. Na menší sklep 
vystačí jeden sirný knot, ve větších pro-
storách zapálíme knotů víc. Sklep ih-
ned opustíme a uzavřeme. Unikající 
štiplavý plyn zahubí živé škůdce.  Dru-
hý den sklepní prostory vyvětráme, 
vychladíme, a můžeme začít s nošením 
zásob. 

Pozor na myši a slimáky
Dle vlastních zkušeností vím, že do 

sklepa se vyplatí umístit nalíčené pas-
tičky. Nejlepší návnadou je opečený 
chleba či špek.  Myši se na podzim k 
naší zásobárně ovoce umí dostat vel-
mi důmyslně. Není pak nic horšího 
než zjistit, že se tito drzí hlodavci pus-
tily zrovna do těch nejkrásnějších jab-
lek. Ale kdyby se spokojily s jedním! 
Ony okoušou celé řady jablek, a navíc 
do beden s ovocem i kálí, takže škody 
jsou veliké.

 Pohromou sklepů jsou v posled-
ní době i hnědí slimáci. Za lahůdkou 
dokáží lézt i po fasádě a neomylně na-
jdou to správné sklepní okénko.  Pozná-
me to podle lesklých stop.  Hnědého 
žrouta si však můžeme nechtěně při-
nést do sklepa sami. Když např. nechá-
váme  jablka venku přes noc vydýchat 
již v bedýnkách, slimáci se dokáží ukrýt 
do spodních záhybů dna beden.

Ovoce jen do čistých beden
Když jsme u těch beden, výhodné je 

skladovat ovoce v plastových pevných 
přenoskách, které vždy před novou 
sklizní dobře kartáčem nebo košťát-
kem umyjeme v saponátovém rozto-
ku s hypermanganem, osprchujeme 
a necháme vyschnout. Lepší jsou níz-
ké bedny na jednu vrstvu ovoce. Lépe 
se pak s nimi ve sklepě manipuluje při 
pravidelných kontrolách ovoce, a je 
také lepší přehled o stavu ovoce.  

Jak zajistit vlhkost sklepa
V některých sklepích časem ovoce 

a zelenina vysychají. Můžeme tomu 
zamezit několika způsoby. Rozhodně 
ale nekropíme písek s uloženou zeleni-
nou, protože ta by začala hnít. 

Ještě nyní na podzim si můžeme udě-
lat procházku do lesa a nasbírat si polš-
tářky mechu, kterými ve sklepě vyloží-
me na zemi jednu bednu, a mech 
pravidelně kropíme. Ve sklepě mech 
vytvoří potřebné klima. Můžeme také 
postavit na zem sklenici s vodou, z níž 
vede knot. Ten z nádoby saje vodu a 
udržuje podlahu vlhkou.

Optimální vlhkost vzduchu je kolem 
85 %. Nyní na podzim větráme sklep 
plný plodin často, za mrazů okna při-
vřeme a sklep větráme jednorázově. 
Teplota by neměla klesnout pod 4°C.


