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Zber čučoriedok v Bieli 
 
 
 
Redaktorka: Podnikateľ Dionýz Kovács a zástupcovia obce Biel dali pred tromi rokmi 

hlavy dokopy a zrodil sa skvelý nápad. Neúrodnú pôdu premenili na ovocný 
sad a dnes sa môžu tešiť z dobrej úrody. Napodiv na Zemplínskej nížine sa 
darí čučoriedkam.  

L. Jurčák: My sme boli minulý rok prekvapený a teraz gratulujem, že sa mu podarilo. 
Vidíte, že tá úroda je veľmi dobrá. A ja si myslím, že má predpoklady. Chce 
ďalej pestovať a rozšíriť kapacitu tých sadov. Veď my máme záujem, aby tá 
spolupráca bola čo najlepšia. My dodávame nezamestnaných, ktorí sú 
v aktivačnej činnosti.  

Redaktorka: Nájomná zmluva znie na 15 rokov. Momentálne pestujú v Bieli tri odrody 
čučoriedok.  

D. Kovács: Skoré ako Sparťan, stredne skoré ako Bluecrop a neskoré Chandler. Tieto 
tri odrody sú momentálne v sade. Je ich celkovo vysadených okolo 10 000 
rastlín.  

Redaktorka: Na trojhektárovom pozemku vyprodukujú také množstvo čučoriedok, 
ktorým pokryjú potreby obyvateľov Košického kraja.  

Z. Nagyová: Chceli by sme okolo 3 500, 4 000 kg pozbierať. Už máme aj nové výsadby, 
tak predpokladáme, že o rok bude ešte táto úroda ešte väčšia.  

Redaktorka: Čučoriedky obsahujú antioxidanty, zlepšujú zrak a spomaľujú starnutie. 
Potrebujú kyslú pôdu, ktorá sa v našich končinách vyskytuje len sporadicky.  

D. Kovács: Pôda bola upravená čiastočne práškovou sírou, ako tá kyslosť, a bola tam 
doložená do tej podstielky rašelina vrchovisková. Každá jedna rastlina 
dostala asi 80 alebo 90 l tej rašeliny. Na udržiavanie kyslosti sa používa 
štiepka, vyslovene len z ihličnatých stromov. Tú štiepku vozíme vlastne 
z Liptova.  

Redaktorka:  Niektoré čučoriedky dosahujú veľkosť euromincovky. Priamo v sade 
spustili v týchto dňoch aj odpoludňajší ambulantný predaj. Kilogram 
sladkého ovocia si kúpite za 6 eur.  

Z. Nagyová: Na zber využívame sezónnych brigádnikov väčšinou. Sú to, teda začali 
hlavne obyvatelia našej obce, ale máme aj z okolitých obcí brigádnikov. 

Brigádnik: Tešíme sa, že máme túto pracovnú príležitosť. Oberáme čučoriedky od rána 
od piatej do desiatej. Je dobré, že tu máme prácu. Je to blízko, na veľmi 
dobrom mieste.  

Redaktorka: Zber čučoriedok v sade v Bieli  prebieha trikrát do týždňa a potrvá do konca 
mesiaca júl. Pre Miestnu televíziu Trebišov Nikoleta Ferková.        

 
 
 
 
 
Peter Ferko, Miestna TV Trebišov, zo 14. 7. 2015, minutáž: 00:02:25 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=2E5ygpgJ7XA)    
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