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Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na
Slovensku                                                                                                                    VE 09

Genofond krmovín

Ing. Eva Ďurková, CSc. a kol.

Katedra krmovinárstva, Agronomická fakulta, 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Abstract

Samples of less valuable species grasses, leguminoses and other dicotyledonous plants were picked and
analysed to content of nitrogenous compounds, fibre and mineral nutrients (P, K, Ca, Na) in area of
Strážovské vrchy.

The grasses in compare with dicotyledonous plants consisted in average more the fibre (cca 30 %), less
N-compounds (35 – 47 %), phosphorus (10 – 28 %), potassium (25 – 43 %), calcium (67 – 75 %) and
natrium (4 – 34 %). Among the individual meadow herbs were finded great differences in the qualitative
parameters.

Key words: meadow herbs, nitrogenous compounds, fibre, phosphorus, potassium, calcium, natrium

3. Riešiteľský kolektív z Katedry krmovinárstva: prof. Ing. Ján Jančovič, PhD., prof. Ing.
Rudolf Holúbek, DrSc., doc. Ing. Ján Novák, PhD., Ing. Ľuboš Vozár, Ing. Ľudmila Bistáková, Ing.
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4. Ciele vecnej etapy: sú zamerané na štúdium problematiky trávnych porastov na úrovni

a) zisťovania zmien chemodiverzity trávnych porastov pri stúpajúcom podiele dvojklíčnolistových bylín
pri zníženej exploatácii TP,

b) obnovy využívania ruderalizovaných plôch TP.

5. Dosiahnuté výsledky
Poloprírodné trávne porasty, obhospodarované extenzívne v porovnaní s intenzívne využívanými
porastmi, sa vyznačujú vyšším zastúpením dvojklíčnolistových a menej hodnotných trávnych druhov
(Jančovič, 1996; Ščehovič, 1996; Holúbek, 1997; Slamka et al., 1997). V dôsledku poklesu stavov
polygastrických zvierat, prebytku plôch trávnych porastov a ich nižšej exploatácii možno predpokladať
výraznejšie zmeny vo floristickom zložení, čo sa premietne aj do kvality a chutnosti krmu (paše, sena) a
následne i do úžitkovosti zvierat, prípadne do senzorických vlastností a realizácie živočíšnych
produktov na trhu. Dvojklíčnolistové rastliny vykazujú obyčajne dvoj- až štvornásobne vyššie
koncentrácie vápnika, horčíka a mnohé mikroelementy, podľa druhovej špecifity (Úlehlová et al., 1985).
V danej súvislosti je aktuálne poznať podrobnejšie kvalitu doteraz menej významných druhov lúčnych
bylín.

Vzorky vybraných dvojklíčnolistových (leguminóz 5 a ostatných lúčnych bylín 16) a menej hodnotných
trávnych druhov (5) sa zbierali na opustených poloprírodných trávnych porastoch v oblasti
Strážovských vrchov, lokalita Chvojnica (600 m n.m., pôdny typ – piesočnatohlinitá kyslá kambizem)
v rastovej fáze pred kvitnutím. Dlhodobý priemer úhrnu atmosferických zrážok v uvedenej oblasti
dosahuje za rok 900 mm (z toho počas vegetácie 550 mm) a priemerná teplota sa pohybuje na úrovni 6
– 7 °C (počas vegetácie 12 – 13 °C). V roku 2000 predstavovali zrážky 707 mm, z toho počas vegetácie
spadlo 334 mm a priemerná ročná teplota bola 9,9 °C, počas vegetácie 15,3 °C.
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Priemerné vzorky lúčnych bylín sa homogenizovali, mineralizovali a analyzovali na obsah dusíka
(podľa Kjeldahla), fosforu (fotometricky fosfomolybdénovou metódou), draslíka (plamennou
fotometriou) a vápnika (komlexometricky titračne) a vlákniny (gravimetricky). 

Výsledky z analýz vybraných druhov lúčnych bylín na obsah dusíkatých látok, vlákniny a
najdôležitejších minerálnych živín uvádzame v tabuľke 1. Obsah dusíkatých látok, najmä v lúčnych
bylinách, ktoré sú typické obsahom sekundárnych metabolitov, nemôže byť kritériom kvality krmu
vzhľadom na procesy trávenia v zažívacom trakte polygastrov, avšak v komplexe s ďalšími faktormi
pomáha dotvárať celkový obraz o trávnom poraste. V leguminózach sa obsah N-látok pohyboval
v intervale od 11,0 % (Anthyllis vulneraria L.) do 16,5 % (Coronilla varia L.) pri priemernej hodnote
14,3 %, zatiaľ čo v ostatných dvojklíčnolistových bylinách od 8,2 % (Rumex acetosa L., Hypericum
perforatum L., Chrysanthemum vulgare L.) do 14,6 % (Plantago lanceolata L.) pri priemernej hodnote
11,7 %. Z menej významných trávnych druhov najviac N-látok obsahoval Elytrigia repens (8,6 %) a
najmenej Cynosurus cristatus (5,7 %).

Optimálny obsah vlákniny v kŕmnych dávkach prežúvavcov je 18 – 22 % (Pajtáš, 1996) a nemá klesnúť
pod 16 %. Dvojklíčnolistové druhy obsahovali v priemere menej vlákniny (25,1 %) ako okrajové trávne
druhy (32,8 %). Medzi druhy s nižším obsahom patrili Plantago major L., Myosoton aquaticum (L.)
MOENCH, Trifolium repens L., Alchemilla vulgaris L., Taraxacum officinalis WEB. in WIGGERS a
s vysokým obsahom Chrysanthemum vulgare L., Anthyllis vulneraria L., Centaurea jacea L., Rumex
acetosa L., Vicia cracca L. a iné.

Skúmané trávne druhy v porovnaní s dvojklíčnolistovými bylinami obsahovali v priemere viac vlákniny
(cca o 30 %) a menej dusíkatých látok (o 35 – 47 %), fosforu (o 10 – 28 %), draslíka (o 25 – 43 %),
vápnika (o 67 – 75 %) a sodíka (o 4 – 34 %). Obsah fosforu sa v sušine dvojklíčnolistových bylín
pohyboval v intervale od 1,6 g.kg-1 (Centaurea jacea L.) až po 4,83 g.kg-1 (Myosoton aquaticum (L.)
MOENCH), čo je viac ako v trávnej zložke, čím sa potvrdili výsledky Skálu a Fuksu (1999).
Nadpriemerné hodnoty obsahu fosforu sa zistili v sušine Myosoton aquaticum (L.) MOENCH,
Geranium pratense L., Plantago sp., Rhinatanhus minor L. a zo skupiny trávnych druhov u Elytrigia
repens L. (2,62 g.kg-1).

Krm z trávnych porastov sa vo všeobecnosti vyznačuje nevyhovujúcim pomerom draslíka a sodíka, na
čom sa môžu výrazne podieľať aj dvojklíčnolistové, a to najmä Myosoton aquaticum (L.) MOENCH
(45,2 g.kg-1), Taraxacum officinale WEB. in WIGGERS, Leontodon autumnalis L..

Výsledky vysokého obsahu vápnika v dvojklíčnolistových bylinách potvrdili konštatovanie Úlehlovej
et al. (1985). Medzi druhy s nadpriemerným obsahom vápnika patrili Plantago major L., Taraxacum
officinale WEB. in WIGGERS, Leontodon autumnalis L., Anthyllis vulneraria L. a ďalšie. 

Význam minerálnych látok vo výžive zvierat sa nesmie preceňovať, ale ani podceňovať. Obsah, a najmä
vhodný pomer živín, v sušine krmu je dôležitý pre trávenie, aby sa organizmus nepreťažoval, čo by sa
mohlo prejaviť v znížení úžitkovosti až ochorení zvierat.
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Tabuľka 1: Kvalita vybraných lúčnych rastlín
Minerálne prvky g.kg-1

Rastlinný druh
N-látky

%

Vláknina

% P K Ca Na

Alchemilla vulgaris L. 14,31 21,25 1,75 14,04 12,03 0,368
Centaurea jacea L. 9,75 30,25 1,65 12,31 7,19 0,319
Euphrasia rostkoviana
HAYEK 9,64 27,00 2,26 14,22 8,62 0,403

Geranium pratense L. 13,49 27,40 3,85 15,59 10,39 0,415
Hypericum perforatum L. 8,18 21,80 1,70 7,84 4,75 0,272
Chrysanthemum vulgare L. 8,18 40,55 1,85 17,75 7,05 0,315
Leontodon autumnalis L. 11,02 23,80 1,95 23,14 12,64 0,346
Myosoton aquaticum (L.)
MOENCH 12,39 19,55 4,83 45,16 5,54 0,282

Plantago lanceolata L. 14,58 22,47 3,03 27,00 6,87 0,331
Plantago major L. 13,52 14,20 3,23 18,44 14,76 0,453
Pimpinella saxifraga L. 13,09 26,90 1,99 16,35 7,97 0,332
Ranunculus acris L. 11,09 23,60 1,93 20,08 11,73 0,377
Rhinanthus minor L. 13,16 28,00 3,14 17,20 6,55 0,304
Rumex acetosa L. 8,17 29,45 1,94 12,55 4,44 0,333
Taraxacum officinale WEB. in
WIGGERS 10,23 22,15 2,28 26,82 13,31 0,367

Vicia cracca L. 15,90 29,05 2,13 14,67 9,72 0,349
ost. dvojkl. byliny - priemer 11,70 25,50 2,50 18,90 9,00 0,350
Anthyllis vulneraria L. 10,98 30,10 2,08 11,10 17,56 0,505
Coronilla varia L. 16,52 25,85 1,87 15,95 9,28 0,328
Lotus corniculatus L. 14,52 23,75 2,00 16,12 10,37 0,325
Trifolium pratense L. 14,10 22,34 1,93 12,33 10,87 0,309
Trifolium repens L. 15,41 21,35 2,38 15,36 9,21 0,292
ďatelinoviny - priemer 14,3 24,7 2,00 14,20 11,50 0,220
Agrostis tenuis SIBTH. 7,10 30,20 1,52 10,03 2,72 0,227
Cynosurus cristatus L. 5,74 34,65 1,40 8,49 2,38 0,241
Elytrigia repens L. 8,56 29,40 2,62 16,60 3,89 0,272
Festuca rubra L. 8,00 35,50 2,40 11,69 2,73 0,193
Nardus stricta L. 8,51 34,10 1,27 6,60 2,73 0,228
trávy - priemer 7,60 32,80 1,80 10,70 2,90 0,230

6. Realizačné výstupy: učebné texty pre denné a dištančné štúdium

6.1. Ekosystémy krmovín – doc. Ing. Ján Novák, PhD.

6.2. Biologické, ekologické a agronomické charakteristiky vybraných lúčnych bylín – prof. Ing. Rudolf
Holúbek, DrSc.

7. Prezentácia výsledkov 
Ďurková, E. – Holúbek, R.: Minerálne látky trávneho porastu v odchove jalovíc. In: Poľnohospodárstvo,
roč. 47, 2001, č. 1, s. 278 – 292.

Ďurková, E. – Jančovič, J. – Gregorová, H.: Príspevok ku kvalite vybraných lúčnych bylín. In:
Univerzitné krmovinárske dni. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001, s. 56 – 60.
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8. Doktorandská práca: Vyhľadávanie nových genetických zdrojov rodu Trifolium L., ich
hodnotenie a možnosti ďalšieho využitia z hľadiska produkcie a kvality – Ing. Jarmila Drobná, VÚRV
Piešťany, školiteľ – prof. Ing. Ján Jančovič, PhD.

10. Spolupráca: s VÚRV Piešťany, na úrovni doktorandského štúdia (bod 8)

11. Výsledky z riešenia problematiky sa 
 a) príležitostne využívajú vo vyučovacom procese a pri spracovaní študijnej literatúry,

 b) priebežne a na záver zverejnia vo vedeckej a odbornej tlači.

12. Súhrn
Vzorky menej významných druhov tráv, leguminóz a ostatných lúčnych bylín sa zbierali v oblasti
Strážovských vrchov a analyzovali na obsah N-látok, vlákniny a minerálnych živín. Trávy v porovnaní
s dvojklíčnolistovými bylinami obsahovali viac vlákniny (cca 30 %), menej N-látok (35 – 47 %),
fosforu (10 – 28 %), draslíka (25 – 43 %), vápnika (67 – 75 %), sodíka (4 – 34 %). Medzi jednotlivými
lúčnymi bylinami boli zistené veľké rozdiely v kvalitatívnych parametroch.

13. Kľúčové slová: lúčne byliny, dusíkaté látky, vláknina, fosfor, draslík, vápnik, sodík


