
akové pastviny mají negativní vliv na
zdraví koní. K plevelÛm se pfiidruÏu-
jí jedovaté rostliny a ubírají místo

trávû. Podstatnû decimují rostliny, které
mohou konû vyuÏít,“ fiíká Weber. Ale pou-
hé vym˘cení neÏádoucího porostu bohu-
Ïel zdaleka nestaãí, pokud chceme ze své
pastviny skuteãnû nûco udûlat. Namístû je
dobfie promy‰len˘ pastvinov˘ manage-
ment a právû tady zaãíná svou práci vyuãe-

n˘ zemûdûlsk˘ mistr ve spolupráci s fir-
mou Happy Horse. „Vût‰ina v˘robcÛ krmiv
uÏ dávno poznala, Ïe optimální v˘Ïiva
podporuje zdraví a v˘konnost koní.
Jádrové a doplÀkové krmivo v‰ak pfiedsta-
vují jen ãást koÀského krmení. Druhá ãást
je obvykle tvofiena senem, slámou a trávou.
Tráva roste na pastvû, a proto se musíme
my jako v˘robci krmiv, kter˘m záleÏí na
dobrém zdraví koní, starat i o kvalitu past-

vin. TakÏe nabízíme v podstatû komplexní
péãi,“ fiíká jednatel firmy Happy Horse
Josef A. Theisen.

Exkluzivní servis
Proto Happy Horse odnynûj‰ka nabízí
poradenskou sluÏbu k tématu pastvin. Aby
bylo poradenství co nejúspû‰nûj‰í, je tfieba
získat co nejpfiesnûj‰í informace, a za tím
úãelem vypracovala firma Happy Horse
dotazník, kter˘ se dá stáhnout z Internetu
(www.happy-horse24.de – v nûmãinû). Ten
je tfieba vyplnit a poslat mailem nebo po‰-
tou s pûti fotografiemi dané pastviny firmû
Happy Horse. „Ideální by bylo, kdyby na
fotografiích byl jednak celkov˘ pohled
a jednak i detaily louky s rostlinami
a mechy, které jsou na ní nejvíce zastou-
peny, a také jiná problémová místa jako
tfieba stojatá voda,“ fiíká Nikolas Weber.
Na základû tûchto informací pak mohu
vypracovat expertizu. Nabízíme dva pora-
denské balíãky. V men‰ím je urãení v‰ech
plevelÛ, tipy na optimální koÀskou louku
s urãením a posouzením starého porostu
a poradu k novému osetí nebo dosetí,“
fiíká odborník.
„Velk˘ balíãek navíc obsahuje individuální
doporuãení hnojiv. Za tím úãelem je tfieba
odebrat a prozkoumat vzorky pÛdy. Teprve
pak mohu urãit jak se dá provést ekologic-
ké a cenovû v˘hodné hnojení,“ pokraãuje
Nikolas Weber. Kromû toho tento odbor-
ník vypracuje cel˘ systém pastvinového
managementu pro danou parcelu. „JelikoÏ
se louka neustále mûní, poskytnu tûm, kte-
fií se tohoto programu úãastní, péãi po cel˘
rok. Tedy na jafie, v létû, na podzim
i v zimû,“ slibuje Nikolas Weber.

Testovací louka Happy Horse
„O svém poradenství a sv˘ch travních smû-
sích jsme tak pfiesvûdãeni, Ïe jsme se roz-
hodli zfiídit testovací louku. O tuto louku
bude Nikolas Weber peãovat cel˘ rok a my
z ní udûláme optimální pastvinu pro konû,“
fiíká Josef A. Theisen. Ná‰ ãasopis bude
samozfiejmû u toho a bude vytváfiení past-
vinov˘ch ploch zblízka sledovat. „Vyhledali
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SUPERPASTVINA 
za jediný rok
Jak vypadá va‰e pastvina? Stojící voda, podupaná místa, mech
a plevel? Pak je naãase poÏádat o radu odborníka na pastviny.
„Ve ‰patném stavu je hodnû pastvin,“ fiíká Nikolas Weber,
zemûdûlsk˘ mistr a odborník na pastviny z firmy 
Happy Horse. „Jsou zarostlé plevelem, krasem 
(neporostlá místa) nebo mechem...

T

VyplÀovaãe mezer se dají potlaãit
správn˘m hnojením a dosíváním
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jsme si louku, která je intenzivnû vyuÏívána
tfiemi aÏ ãtyfimi koÀmi. V létû pfiedstavuje
tráva z louky nejvût‰í podíl krmení. Konû
jsou jinak ráno a veãer pfiikrmováni mal˘m
mnoÏstvím jádrového krmiva. Jedná se
v˘luãnû o robustní plemena, proto nesmí
b˘t pastvina pfiíli‰ tuãná, aby nedocházelo
k zchvácení kopyt.

Celkovû jde o plochu asi tfií hektarÛ, která
je rozdûlená na parcely o cca 5000 metrÛ
ãtvereãních. Dosud byli konû v létû venku
ve dne v noci, ve dne na spasené, v noci na
krmné pastvinû. Hnojilo se jednou roãnû
pln˘mi hnojivy, obãas se i vápnilo. Jsou
zde dvû mokré pastviny, pfiiãemÏ na jedné
stojí voda. Vlhké pastviny jsou silnû
porostlé pryskyfiníkem; najdeme tu
i pcháã oset, kopfiivy, ‰Èovík a starãek. Na
such˘ch pastvinách je tráva silnû potlaãe-
na. Zbyly jen robustní traviny. Velké ãásti
tûchto luk jsou porostlé mechem, v˘Ïivná
tráva je spí‰e v˘jimkou. „Dostat tuto past-
vinu do pofiádku nebude nijak snadné,“
fiíká Nikolas Weber. „Ale pfiesto i z této
louky udûláme bûhem jednoho roku ang-
lick˘ trávník.“

V dobré kondici vzhÛru do jara
„KdyÏ pfiijde jaro a pfiiblíÏí se doba vyhnání
na pastvu, je tfieba zaãít s údrÏbou koÀ-
sk˘ch pastvin,“ fiíká Nikolas Weber. Kdo na
podzim své pastviny dosud nebránoval,
mÛÏe to dohnat i v lednu nebo nejpozdûji
v únoru. Potfiebuje k tomu tûÏk˘ pfiístroj,
pastvinov˘ smyk a traktor. JelikoÏ jsou tyto
pfiístroje velmi drahé, b˘vá ãasto lep‰í
nechat si tyto práce provést od placené fir-
my nebo poÏádat o pomoc souseda zemû-
dûlce. PÛda nesmí b˘t pro takové práce pfií-
li‰ mokrá a zkypfiená, aby nebyl travnat˘
koberec pfiíli‰ po‰kozen. „Na bujnû porost-
l˘ch místech nebo u porostu vy‰‰ího neÏ
deset centimetrÛ musíme pracovat ob-
zvlá‰È dÛkladnû, pfiípadnû dokonce provést
mulãování,“ upozorÀuje odborník na past-
viny Nikolas Weber. „Bránování dodává
travnatému koberci vzduch, uvolÀuje
zplstnatûlá místa, a jelikoÏ tráva roste rych-
leji neÏ vût‰ina plevelÛ, pfiispívá i k tomu,
aby se tráva rozrostla.
Pfii mulãování se traviny, byliny a dfieviny
rozsekají pomocí mulãovaãe na malé kous-
ky. Pfii rychlosti, s níÏ se to provádí, jsou
tyto ãásteãky zapracovány do travnatého
koberce. Malé ãásteãky velmi rychle zetlí
a slouÏí jako pfiírodní hnojivo. NeÏádoucí
rostliny jsou drÏeny zkrátka a tráva si mÛÏe
zabrat místo pro sebe.
Odborníci jako biolog a autor odborn˘ch
knih Ingolf Bender doporuãují, aby byly
v lednu nebo únoru sefiezány Ïivé ploty
a jiné dfieviny. Ty pak prodûlají zimní klid
a zranûní, která jsou jim sefiezáním zpÛso-
bena, se dobfie hojí. Stromy a kefie je‰tû
nemají vyhnané v˘honky a prodûlají tuto
proceduru bez újmy. Kromû toho v tomto
roãním období nehnízdí Ïádní ptáci, ktefií
by mohli b˘t takovou akcí ohroÏeni nebo
vyhnáni z hnízda.“

Hnojit ano, ale správnû
Leden a únor jsou také mûsíce, v nichÏ se
louky vápní – pokud nebyly vápnûny jiÏ na
podzim. Vápno na hnojení se prodává
neha‰ené nebo ha‰ené, v prá‰ku nebo gra-
nulích; slouÏí v první fiadû k odstranûní

jedÛ a odkyselení pÛdy. Vápno podporuje
rychlej‰í rozklad organick˘ch látek a pfiispí-
vá k rÛstu mikroorganismÛ v pÛdû.
Zlep‰uje d˘chání pÛdy a poskytuje rostli-
nám cenné Ïiviny. Kromû toho nûkteré ple-
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Holá místa vzniklá okusem nebo po‰lapáním je
nezbytné dosít. Jinak se na postiÏen˘ch místech
prudce roz‰ífií takzvané vyplÀovaãe mezer. Dosetí 
je nejlep‰í provádût hned po vystfiídání pastviny.

Jedovaté rostliny jako napfiíklad
snûÏenky je tfieba vypichovat

Volné sloupky musíme upevnit. 
Jsou-li prohnilé, musíme je vymûnit.

„Pro kvalitní
travní pastevní

porost je
důležitý pečlivě

promyšlený
pastvinový

management.“

Tuto pastvinu je
tfieba odvodnit,
aby na ní rostla
tráva a ne bahenní
rostliny, je tfieba
zaloÏit
odvodÀovací
pfiíkopy
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vely a mechy vápno nesná‰ejí, potfiebují ke
své existenci kyselou pÛdu.
„Ale pozor! Neha‰ené vápno se smí sypat
jen na naprosto suchou louku, protoÏe
okamÏitû reaguje pfii kontaktu s vodou.
Pfiitom se uvolÀuje teplo. Tráva na louce se
tak mÛÏe spálit,“ varuje zemûdûlsk˘ mistr.
Proto je namístû opatrnost a to platí také
a obzvlá‰È pro zacházení s tímto materiá-
lem. Vápnit˘ prach má leptavé úãinky a pfii
nad˘chání mÛÏe zpÛsobit váÏné zdravotní
‰kody – napfiíklad poleptání horních cest
d˘chacích. „Pro domácí potfiebu je lep‰í
ha‰ené vápno,“ pokraãuje odborník na
pastviny, „i kdyÏ není tak snadno k dispozi-
ci a navíc potfiebuje nûjak˘ ãas, neÏ projeví
své plné úãinky.“ Vápno má sice zpravidla
na koÀské pastviny vÏdy pozitivní úãinky,
ne‰kodí Ïivotnímu prostfiedí, a proto
nepfiedstavuje zátûÏ pro ekosystém, ale
pfiesto je vÏdy tfieba hnojit cílenû.
Nesprávné hnojení zbyteãnû zatûÏuje past-
vinu ‰kodlivinami a v˘sledky nejsou dobré.
Vhodné je nejprve provést anal˘zu pÛdy.

Anal˘za pÛdy
„Pfii zji‰Èování zásoby Ïivin celé plochy se
odebere z kaÏd˘ch 500 ãtvereãních metrÛ
jeden vzorek, vût‰inou Ïeleznou trubiãkou
o prÛmûru asi ãtyfi centimetrÛ,“ doporuãu-
je odborník. Trubiãka se zatluãe do zemû

asi deset centimetrÛ hluboko, pak se vytáh-
ne a zemû se uschová. Odbûr vzorkÛ by mûl
probíhat stejnomûrnû po celé plo‰e. KdyÏ
máme v‰echny vzorky pohromadû, nasbíra-
nou zem smícháme a asi 500 gramÛ z ní
nasypeme do plastového sáãku, kter˘ se
opatfií nápisem „vzorek louky/pastviny“.
Nyní se vzorek po‰le do pfiíslu‰né labora-
tofie. Adresu laboratofie získáme od pfiíslu‰-
né zemûdûlské komory. Pfii anal˘ze je tfieba
zjistit pfiinejmen‰ím hodnotu pH a hodno-
ty fosforu a draslíku. âasto je na základû
anal˘zy pÛdy ihned zasláno i doporuãení
ke hnojení. „V˘sledky tohoto ‰etfiení jsou

dÛleÏité pro ná‰ plán hnojení, protoÏe jedi-
nû tak lze urãit potfiebné mnoÏství a smûs
hnojiv,“ zdÛrazÀuje Weber.

V‰echno roste
Jakmile zaãne rÛstové období, je naãase
odstranit neÏádoucí rostliny. To mÛÏe pro-
bíhat vypichováním jako napfiíklad u ‰Èoví-
ku nebo kopfiiv. ·Èovík je tfieba vypichovat
co nejdfiíve. MÛÏe tvofiit kofieny dlouhé aÏ
jeden metr, a proto se v rozrostlém stavu
vypichováním odstraÀuje uÏ jen velmi tûÏ-
ko. Pak se ãasto neobejdeme bez pouÏití
herbicidÛ (prostfiedkÛ na niãení rostlin).
„Nejlep‰í je dosít ihned nebo krátce po
nanesení herbicidu, aby travní semeno
mohlo co nejrychleji vyklíãit ve vznikl˘ch
mezerách,“ doporuãuje Nikolas Weber.
„Ideální podmínky pro rozvoj travních
semen pfiedstavuje sluneãné poãasí nebo
dusné teplo a teplota kolem 20 stupÀÛ
Celsia. Happy Horse nabízí rÛzné smûsi
travních semen. „Tyto smûsi jsme pfiizpÛso-
bili potfiebám nejrÛznûj‰ích typÛ koní,“
fiíká jednatel spoleãnosti Happy Horse
Josef A. Theisen. Robustní plemena mají
napfiíklad na kvalitu trávy jiné nároky neÏ
velcí konû. Dosévání se provádí ruãnû.
Dosetá tráva kromû toho potfiebuje mini-
málnû ‰est t˘dnÛ na v˘voj, aby vydrÏela
pasení koní. Mladá tráva je pro konû
pochoutka, proto by uÏ mûl b˘t travnat˘
koberec upevnûn˘, neÏ jsou konû vypu‰tû-
ni na pastvu. KoÀské pastviny musí vÏdy
sná‰et velkou mechanickou zátûÏ. V˘zkumy
ukazují, Ïe prÛmûrn˘ plnokrevn˘ arab ura-
zí na pastvinû za den asi 7,2 kilometrÛ. A to
musí travnat˘ koberec vydrÏet.

âekací doba
Ale neÏ budou smût konû na pastvu, je
stejnû tfieba zohlednit urãité ãekací doby.
Pfied vypu‰tûním na pastvu by mûly b˘t
usmrcené rostliny zcela vym˘ceny, aby
konû nemohli spást jejich zbytky. KdyÏ uÏ
jsou konû na pastvû, ãekají provozovatele
stájí hned nové úkoly. 
Konû totiÏ pastvinu nespásají stejnomûr-
nû. Dávají pfiednost hlavnû chutn˘m dru-
hÛm trav. Ménû oblíbené rostliny zÛstáva-
jí na místû. Potom vznikají malá holá
místa, která pak hned zarostou takzvan˘-
mi vyplÀovaãi mezer jako napfiíklad jitro-
celem. Trávy, které koním tolik nechutna-
jí, se mohou silnûji rozmnoÏovat, kdyÏ ve
vût‰ím poãtu vykvetou a vylouãí semena.
Tato místa jsou pak postupnû ãím dál vût-
‰í. Tady pomÛÏe jen vãasné bránování
a sekání takov˘ch míst. Nejlep‰í období
pro to je tûsnû po spasení, kdyÏ jsou konû
pfievedeni na jinou pastvinu. V˘hodné
jsou nepfiíli‰ velké pastviny, protoÏe tam
konû seÏerou vût‰inu rostlin bez rozdílu.
Pastviny by se také nemûly stfiídat v pfiíli‰
velk˘ch ãasov˘ch intervalech, aby nedo‰lo
k naprostému vypasení a aby nebyl trav-
nat˘ koberec po‰kozen. ■
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Dfieviny jako kefie
a stromy je tfieba
drÏet na uzdû. KdyÏ
pofieÏeme dfieviny na
louce, je dÛleÏité
odstranit pafiezy,
aby pfies nû konû
neklop˘tali.

Pro zji‰tûní
optimální smûsi

hnojiv a herbicidÛ 
je tfieba urãit

neÏádoucí rostliny. 
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