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Obor: 41-51-H/01 Zemědělec – farmář 



Pastva skotu 



Pastevní porosty 

Luční porost Pastevní porost 



Pastevní porost - pastva, druhy trav, krmná 

hodnota, ošetření pastvy, organizace 

Základní složka 

 

• Trávy 

• Jeteloviny 

• Byliny 

 

Podle drnu 

• Hustě trsnaté (metlice trsnatá) 

• Trsnaté 

• Výběžkaté, glycidová píce   

 



Pastevní porost - druhy trav 

• Jílek (Lolium-pe-reme L.) 

     vhodný na přesev, vzcházení do 7 dnů 

 

• Lipnice (Poa platensis), vzcházení do 4 týdnů 

• Jetel plazivý (Trifolium pratensis L.) 

 

• Srha laločnatá 

 

• Bojínek luční 

 

• Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens beau) 

 

• Nadměrné množství otrava vitamínem D (Enzootická kalcinóza) 

 

 

 

 



Pastevní porost - druhy trav 

Srha říznačka 

Bojínek luční 

Trojštět žlutavý 



Pastevní porost - druhy trav 

 

• Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus L.) působí proti 
nadýmání 

 

• Kostřava červená (Festuca rubra) 

 

• Kostřava rákosovitá (Festuca erubdinacea) listy zelené dlouho 
do zimy 

 

 

 

 

 

  

 



Pastevní porost 

Štírovník růžkatý 

 

Kostřava červená 



Kostřava 

rákosovitá 

Jílek vytrvalý 
Lipnice 

Jetel plazivý 

Pastva - vhodné traviny 



Pastevní porost 

 

 Smetánka lékařská (Teraxacum sect.Ruderalia)               

     vliv na tvorbu a uvolňování žluče 

 Řebříček obecný (Achyllea milefolium L.) 

 Kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris L.) 

 Šťovík kadeřavý (Rumex crispus L.) 

 Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius L.) 

 Šťovík alpský (Rumex alpinus L.)  

 



Pastevní porost 

Smetánka lékařská Řebříček obecný Kontryhel obecný 

Šťovík kadeřavý Šťovík tupolistý Šťovík alpský 



Pastevní porost 

Jedovaté druhy 

 

• Pryskyřník prudký (Ranuculus acris L.) 

 

• Starčeky (Senecio spo) 

 

• Ocún jesenní (Colchicium autumnale L.) 

     může přecházet do mléka 

 

• Přeslička bahenní (Equisetum palustrer L.) 

 

 



Pastevní porost – druhy trav 

Pryskyřník 

prudký 

Starček 

obecný 

Ocún 

jesenní 

Přeslička 

bahenní 



Zdroje: 

www.web2.mendelu.cz 

www.rozvadov.cz 

www.moravskekarpaty.cz 

www.botany.cz 

www.priroda.cz 

www.paukertova.cz 

www.biolib.cz 

www.agrostis.cz 

www.garten.cz 

www.rendy.eu 

www.botany.cz 

www.biolib.cz 
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