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Ve kterých typech travních porostů je možný posun sklizně do letních měsíců, aniž 
by se snížila kvalita píce? 
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Ochrana přírody často vyžaduje odložení sklizně biomasy v travních porostech do letních měsíců, 
dosud však existuje málo studií, které by sledovaly, jak tento odklad ovlivňuje agronomické 
charakteristiky – tj. produkci biomasy a kvalitu píce. Ve třech travních porostech v Bílých Karpatech 
byly ve třech termínech (začátek května, polovina června a konec června) odebírány vzorky prvního 
jarního nárůstu biomasy. V těchto vzorcích byly stanoveny proporce jednotlivých druhů z celkové 
biomasy, celková produkce biomasy v sušině, koncentrace hrubé vlákniny, obsah minerálních prvků 
(N, P, K, Ca, Mg) a stravitelnost organické hmoty in vitro. Z druhového složení vzorků a 
charakteristických znaků druhů z databází (BiolFlor, LEDA) byly vypočítány funkční charakteristiky 
společenstva vážené podílem druhů v biomase. Významné snížení kvality biomasy (pokles 
koncentrace N, P, K a stravitelnosti, nárůst koncentrace hrubé vlákniny) během sezóny bylo 
zaznamenáno v nejvíce produktivním a dlouhodobě neobhospodařovaném porostu (Bromion erecti), 
ale pozoruhodně již ne v dlouhodobě pasených porostech (Cynosurion cristati, Violion caninae), které 
se vyznačovaly sezónními změnami v dominanci, a to zejména zásadním zvýšením podílu nutričně 
hodnotných druhů jako Agrostis capillaris, Trifolium repens a T. pratense. Tato časová změna podílů 
druhů na celkové biomase byla kvantifikována nově vyvinutým měřítkem – community seasonal 
development index (CSDI). Sezónní vývoj funkčních charakteristik společenstva (krmná hodnota, 
LDMC, SLA) byl konzistentní s výsledky chemických analýz biomasy, tedy přístup využívající 
funkční znaky na hodnocení změn kvality biomasy může být používán jako levná alternativa drahých 
a pracných laboratorních analýz. Celkově lze konstatovat, že travní porosty s vysokou sezónní 
obměnou dominance umožňují odložení první sklizně do letních měsíců, aniž by byla snížena kvalita 
píce, což dle našich výsledků platí přinejmenším v prvním roce po změně z časně jarního na letní 
datum seče. Biomasa ze všech travních porostů byla z nutričního hlediska vhodná pouze pro 
nenáročná masná plemena skotu nebo ovcí nikoli pro mléčný skot.  


