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  .KONICZYNA CZERWONA (ŁĄKOWA) Wymagania glebowe Koniczyna 

czerwona ma wysokie wymagania glebowe i wodne. Najbardziej odpowiednie do 
uprawy są żyzne gleby zwięzłe i średnio zwięzłe, niezachwaszczone, zasobne w 
wapń, charakteryzujące się dobrym uwilgotnieniem o podłożu piaskowo-
gliniastym. W czystym siewie na gruntach ornych koniczynę czerwoną powinno 
uprawiać się tylko na glebach kompleksów najlepszych, tj.: pszennego bardzo 
dobrego i dobrego, pszenno-żytniego. Odczyn gleby powinien być zbliżony do 

obojętnego pH 6,6-7,2.Temperatura kiełkowania i wschodów wynosi2-5°C. 
Podczas wchodów znosi krótkotrwałe przymrozki do -5°C. Optymalna 
temperatura do jej wzrostu i rozwoju to 16-20°C.Największe zapotrzebowanie na 
wodę przypada na okres od drugiej dekady maja do końca sierpnia. Dobre plony 
zapewniają opady nie mniejsze niż 600 mm rocznie. Może być uprawiana na 
gruntach ornych opoziomie wody gruntowej 110-150 cm. Stanowisko w 
płodozmianie Koniczynę uprawia się w siewie czystym lub z rośliną ochronną 
(jako wsiewka), najczęściej zbożem jarym, takim jak: jęczmień jary zbierany na 
ziarno lub owies na zielonkę. Mogą być również inne zboża jare (pszenica, 
pszenżyto) oraz rośliny dwuliścienne (np. słonecznik) wysiewane w termi-nie 
optymalnym dla danego gatunku oraz w ilości nasion zmniejszonej o20%, w celu 
zapewnienia koniczynie optymalnych warunków kiełkowa-nia iwschodów nasion 
oraz prawidłowego rozwoju siewek. Najlepszym przedplonem są rośliny okopowe 
na oborniku oraz rzepak, a w dalszej kolejności zboża i kukurydza, z wyjątkiem 
odchwaszczanej herbicydami szkodliwymi dla koniczyny. Dobre stanowisko 
pozostawiają również mieszanki pastewne (bez udziału bobowatych) uprawiane 
na zielonkę. Przerwa w uprawie koniczyn na danym polu powinna wynosić 3-4 
lata.Przygotowanie glebyW przypadku, gdy koniczyna będzie uprawiana jako 
wsiewka w zboża jare po okopowych, to po ich zbiorze należy wykonać 
wapnowanie, kultywatorowanie, nawożenie P i K, bronowanie, orkę przedzimową 
na  jesieni, a na wiosnę włókowanie lub bronowanie. Jeżeli wierzchnia warstwa 
gleby jest zbyt pulchna to stosuje się wałowanie, aby ograniczyć zbyt głębokie 
wysianie nasion. W okresie wiosennym można zastosować agregat uprawowy 
składający się z kultywatora i wału strunowego w celu spulchnienia gleby na 
głębokość 4-6 cm.Latem koniczynę bez rośliny ochronnej należy wysiewać w 
przedplonach, które wcześnie schodzą z pola np. po jęczmieniu ozimym. Po zbio-
rze przedplonu wykonuje się talerzowanie, a potem orkę siewną na głębokość 15-
18 cm .Nawożenie Dawki nawozów fosforowo-potasowych ustala się łącznie dla 
rośliny ochronnej i wsiewki koniczyny, z uwzględnieniem zawartości danego 
składnika w glebie. Całą dawkę nawozu fosforowego można zastosować 
jednorazowo pod orkę przedzimową. Natomiast, roczną dawkę nawozu 
potasowego podaje się w porcjach dzielonych, pierwszą –wiosną (50%), a drugą 
po zbiorze pierwszego pokosu. W uprawie koniczyny czerwonej jako wsiewki w 
jęczmień na ziarno, należy zastosować 70 kg/ha P2O5, 80kg/ha K2O, –przy niskiej 
zasobności gleby w fosfor i potas; 50 kg/ha P2O5, 60 kg/ha K2O –przy średniej 
zasobności, a przy wysokiej –30 kg/ha P2O5i 40 kg/ha K2O. Jeśli koniczynę 
wsiewa się w owies na zielonkę to stosuje się dawki roczne od 50-80 kg/ha P2O5i 
60-90 kg/ha K2O. W pastwiskowym użytkowaniu runi koniczyn i mieszanek z 
trawami dawki tych nawozów należy odpowiednio zmniejszyć.Wapnowanie 
korzystnie wpływa na rozwój, plonowanie i zagęszczenie roślin koniczyny w łanie. 



Zabieg ten stosuje się pod przedplon lub jesienią przed orką zimową. Wielkość 
dawek nawozów wapniowych zależy od kompleksu przydatności rolniczej gleb i 
potrzeb wapnowania (1-4,5 t/ha CaO). Koniczyny uprawiane w czystym siewie nie 
wymagają nawożenia azotem z uwagi na fakt, iż jako rośliny bobowate dzięki 
symbiozie z bakteriami brodawkowymi wykorzystują wolny azot z 
powietrza.Nawożenie azotem stosuje się wyłącznie w uprawie metodą wsiewki 
wroślinę ochronną w celu pokrycia jej potrzeb na ten składnik. W przypadku 
wsiewki koniczyny w jęczmień jary zbierany na ziarno, dawka zastosowanego 
azotu powinna wynosić 30 kg/ha, a gdy rośliną ochronną jest owies –40 kg/ha. W 
uprawie koniczyny w mieszance  
7ztrawami konieczne jest zasilanie dawką 40-60 kg/ha azotu po każdym zbiorze 
pokosu. W uprawie koniczyny duży wpływ na wzrost i rozwój mają bor i molibden. 
Niedobory boru mogą występować na glebach o odczynie obojętnym lub 
zasadowym, a molibdenu na glebach kwaśnych. Bor można stosować w dawce 
10-20 kg/ha, natomiast molibden –doglebowo w dawce 0,5-1,0 kg/ha. Dobór 
odmian Uprawa koniczyny czerwonej jako cennego źródła wysokowartościowej 
paszy objętościowej ma największe znaczenie gospodarcze spośród wszystkich 
koniczyn. W Krajowym Rejestrze COBORU zarejestrowanych jest aktualnie 13 
odmian koniczyny czerwonej, w tym 12 odmian diploidalnych i jedna 
tetraploidalna –Kvarta. Odmiany diploidalne charakteryzują się większą 
zawartością suchej masy w zielonce i zazwyczaj mniejszą podatnością na 
porażenie mączniakiem prawdziwym. Odmiany tetraploidalne lepiej plonują, 
szybciej odrastają wiosną i po koszeniu. Ponadto są bardziej przydatne do 
uprawy w mieszankach z trawami. Koniczynę czerwoną uprawia się na gruntach 
ornych w siewie czystym (jednogatunkowym), jak również w mieszankach z 
trawami. Niektóre odmiany znajdują zastosowanie na pastwiskach przemiennych. 
W zakładaniu pastwisk trwałych są raczej nieprzydatne. Przy wyborze odmiany 
do uprawy należy zwrócić uwagę na plenność, podatność roślin na raka 
koniczynowego i mączniaka prawdziwego oraz zwiększoną trwałość w przypadku 
użytkowania łąkowo-pastwiskowego. Siew Optymalnym terminem siewu jest 
pierwsza połowa kwietnia. W przypadku nieudanego siewu wiosennego można 
zastosować siew letni (najpóźniej do końca lipca) i jesienny w poplony ozime, np. 
żyto (w pierwszej dekadzie września). Najczęściej koniczynę czerwoną uprawia 
się jako wsiewkę w jęczmień jary lub owies. Nasiona koniczyny przed siewem 
można zaprawić Nitraginą, która zawiera bakterie brodawkowe. W siewie czystym 
wysiewa się 10-14 kg/ha odmian diploidalnych oraz 12-18 kg/ha tetraploidalnych. 
W przypadku uprawy koniczyny jako wsiewki, ilość wysiewu należy zwiększyć o 
3-4 kg/ha.  
8Koniczynę czerwoną wysiewa się po zasiewie rośliny ochronnej w rozstawie 
rzędów 12,5-15 cm na głębokości około 1,5 cm. Ochrona plantacji w uprawie 
koniczyn na paszę nie stosuje się chemicznego zwalczania zachwaszczenia, 
chorób czy szkodników. Ochrona przed patogenami polega na prawidłowej 
agrotechnice, tj.: właściwym zmianowaniu, przy-gotowaniu gleby, odpowiednim 
nawożeniu, optymalnych warunkach siewu, mechanicznej pielęgnacji zasiewów, 
zbiorze roślin w odpowiednich fazach rozwojowych. Przygotowanie do zbioru i 
zbiór Koniczyna czerwona w uprawie polowej użytkowana jest przez jeden rok lub 
przez 2-3 lata w mieszankach z trawami (kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, 
życica trwała, festulolium),które lepiej wykorzystują warunki siedliskowe i bardzo 



dobrze plonują. Najczęściej zbierane są 2-3 pokosy. Zbiór zasiewów w roku 
siewu Koniczynę czerwoną wsianą w owies na zielonkę kosi się na początku 
października. Uzyskany plon zielonej masy, tzw. ściernianki może wynosić 10-15 
t/ha. Po zbiorze jęczmienia na ziarno zbiór koniczyny jest nieopłacalny ze 
względu na jest słaby odrost. Zbiór i użytkowanie w kolejnym roku Koniczynę 
użytkowaną 2-kośnie zbiera się na początku lub w pełni kwitnienia, a użytkowaną 
3-kośnie w fazie pąkowania roślin. Koniczyna, która jest użytkowana 3-kośnie 
charakteryzuje się większą wydajnością zielonej masy oraz ma więcej białka. 
Natomiast z koniczyny użytkowanej 2-kośnie można uzyskać większy plon suchej 
masy. Przy zbiorze dwóch pokosów uzyskuje się zielonkę przydatną w żywieniu 
starszych zwierząt przeżuwających –bydła, owiec, koni. Natomiast zielonka ze 
zbioru trzech pokosów jest zalecana szczególnie w żywieniu osobników młodych i 
wysoko produkcyjnych. Zielonka koniczyny czerwonej może być użytkowana na 
bieżące skarmianie lub jako surowiec do produkcji siana, sianokiszonki lub 
kiszonki. Zbiór zielonki przeznaczony do bezpośredniego skarmiania należy 
rozpocząć w pierwszym pokosie w fazie pąkowania (III dekada czerwca). Kolejne 
odrosty koniczyny czerwonej można użytkować przez około 2 tygodnie każdy, 
począwszy od pełni pąkowania do początku kwitnienia koniczyny.  
 Zielonkę przeznaczoną na siano lub kiszonkę należy kosić w fazie pąkowania do 
początku kwitnienia. Łącznie można uzyskać od 40 do 60 ton zielonki z jednego 
hektara. 

2.KONICZYNA BIAŁA Wymagania glebowe Koniczyna biała ma stosunkowo 

niskie wymagania glebowe. Rośnie na glebach piaszczystych, gliniastych, 
rędzinach i torfach. Odczyn gleby powinien być obojętny lub słabo kwaśny. 
Dobrze znosi kilkunastodniowe zalanie wodą i suszę ze względu na zdolność do 
wytwarzania licznych, drobnych korzeni przybyszowych, które lepiej ukorzeniają 
roślinę i usprawniają pobieranie wody. Jest wrażliwa na niedobór światła. 
Optymalne warunki rozwoju koniczyny białej zapewnia ciepła i wilgotna wiosna 
oraz opady roczne na poziomie 550-620 mm. Zbyt wysokie temperatury w 
sezonie wegetacyjnym ograniczają jej rozwój. Stanowisko w płodozmianie 
Najlepszym przedplonem są okopowe na oborniku, ze względu na wzbogacanie 
gleby w składniki pokarmowe. Bardzo dobrze nadaje się na pastwiska w 
mieszankach z trawami dzięki wysokiej odporności na przegryzanie i udeptywanie 
przez zwierzęta i szybką regenerację po wypasie. Może być uprawiana natym 
samym polu po 3-4 latach. Nawożenie Koniczyna biała ma stosunkowo wysokie 
zapotrzebowanie na potas i magnez. W uprawie metodą wsiewki w jęczmień na 
ziarno dawka nawozu potasowego powinna wynosić 40-80 kg K2Ona hektar, a 
przy wsiewce w owies na zielonkę –60-90 kg/ha. Aby osiągnąć plon 50 t/ha 
wczystym siewie należy zastosować dawkę150 kg/ha K2Oi 40 kg/ha MgO oraz 60 
kg/ha P2O5.Przywsiewce z trawami dawka nawozu potasowego i fosforowego jest 
taka sama jak w czystym siewie, a magnezowego o 10 kg na hektar wyższa. 
Dobór  odmian Uprawa koniczyny białej zajmuje trzecie miejsce pod względem 
znaczenia gospodarczego wśród roślin bobowatych drobnonasiennych,  
po lucernie mieszańcowej i koniczynie czerwonej. Wyróżnia się wysoką 
strawnością masy organicznej i zawartością białka 18-28%.W Krajowym 
Rejestrze odmian znajduje się 8 odmian koniczyny białej. Do form koniczyny 
białej w ramach jednej odmiany zalicza się drobnolistne zalecane na trwałe 
pastwiska górskie lub gleby suche; średniolistne stosowane w intensywnej 



gospodarce pastwiskowej oraz wielkolistne. Odmiany drobnolistne tworzą 
zagęszczone, krótkie pędy z licznymi główkami kwiatowymi. Wykazują dużą 
trwałość, dlatego przydatne są na długotrwałe pastwiska. Odmiany średniolistne 
wykazują dobrą zdolność do zadarniania gleby, ale są mało trwałe. Znajdują 
zastosowanie głównie w mieszankach z trawami na przemiennych użytkach 
zielonych. Natomiast odmiany wielko-listne są wyższe, tworzą większe i mniej 
liczne główki kwiatowe, wytwarzają mniej rozłogów. Ze względu na szybsze 
odrastanie użytkowane są głównie jako komponent mieszanek z trawami w 
krótkotrwałych uprawach polowych oraz na łąkach. Siew Wysiew należy wykonać 
wczesną wiosną, w marcu-kwietniu. Dopuszcza się siew jesienią (przed 
przymrozkami) w oziminy na glebach lekkich, mniej wilgotnych. Do prawidłowego 
rozwoju koniczyna biała potrzebuje dużo światła w początkowej fazie wzrostu. 
Roślinę najlepiej wsiewać w jarą roślinę ochronną (żyto, jęczmień, owies) na 
głębokość 1-2 cm w rozstawie rzędów 15 cm w ilości 8-10 kg/ha. Koniczyna biała 
wysiewana z innymi roślinami, np. trawami, obumiera po 2-3 latach wzrostu. 
Przygotowanie do zbioru i zbiór Mieszanki koniczyny białej z trawami głównie 
użytkowane są pastwiskowo. Po 5-6 tygodniach po zasiewie wykonuje się 
koszenie pielęgnacyjne runi i wałowanie w celu uzyskania odpowiedniej 
wilgotności gleby i zadarnienia. Zaleca się skoszenie pierwszego odrostu 
wsiewki, a na runi następnych odrostów wskazany jest wypas krótkotrwały i 
zwałowanie runi. Ostatni zbiór lub wypas należy przeprowadzić w terminie 
pozwalającym na zachowanie na zimę runi mieszanek koniczyny białej z trawami 
o wysokości 8-10 cm. W kolejnych latach wypas powinien nastąpić po osiągnięciu 
przez ruń wysokości 15-20 cm. Spasanie prowadzi się do wysokości runi 6-8 cm. 
Mieszanki można również przeznaczyć na paszę w postaci siana lub kiszonki po 
wcześniejszym podsuszeniu do 30-40 % suchej masy. 

 3.LUCERNA SIEWNA I LUCERNA MIESZAŃCOWA Wymagania 

glebowe Lucerna to jedna z podstawowych roślin bobowatych  drobnonasien-
nych. Jest rośliną bardzo odporną na susze i ma duże wymagania cieplne. To 
wszystko dzięki silnie rozwiniętemu systemowi korzeniowemu, sięgającemu 
nawet kilka metrów w głąb gleby. Lucerna najlepiej udaje się na glebach żyznych 
i średnio żyznych o odczynie alkalicznym (pH 6,5-7), szybko nagrzewających się i 
przepuszczalnych. Przy niższym pH należy zastosować wapnowanie, najlepiej już 
pod roślinę przedplonową lub w ostateczności po jej zbiorze np. na ściernisko 
rośliny zbożowej. Lucerna nie toleruje stanowisk zalewowych io wysokim 
poziomie wód gruntowych. Można ją uprawiać na słabszych stanowiskach ale 
system korzeniowy jest wtedy słabiej wykształcony, szczególnie gdy w roku siewu 
wystąpią długotrwałe susze letnie. W związku z tym lepiej na tych stanowiskach 
uprawiać lucernę z trawami.  Lucernę należy uprawiać na kompleksach: 
pszennym bardzo dobrym, pszennym dobrym, pszennym wadliwym, żytnim 
bardzo dobrym oraz żytnim dobrym. Stanowisko powinno być wolne od chwastów 
wieloletnich jednoliściennych (perz).Stanowisko w płodozmianie Najlepszym 
przedplonem dla lucerny są rośliny okopowe na oborniku, kukurydza, zboża jare 
lub ozime uprawiane na ziarno lub zielonkę oraz trawy. Przy wyborze stanowiska 
należy zwrócić uwagę na zastosowane środki chwastobójcze w roślinach 
przedplonowych. Nie powinno uprawiać się lucerny po zbożach, w których 
stosowano chlorosulfuron do zwalczania chwastów przez okres dwóch lat. 
Uprawa lucerny po rzepaku jest ryzykowna dlatego, że reakcje tej rośliny na 



herbicydy stosowane w rzepaku są mało poznane. Nie powinno się jej uprawiać 
po innych roślinach bobowatych drobnonasiennych lub po roślinach 
strączkowych, ze względu na nagromadzanie się tych samych chorób i 
szkodników w glebie porażających lucernę. Pomiędzy roślinami bobowatymi 
(motylkowate drobnonasienne i strączkowe) powinna być3-4-letnia przerwa. 
Według Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa roślinami ochronnymi w 
uprawie lucerny mogą być rośliny bobowate grubonasienne uprawiane na 
zielonkę (wyka jara, groch wąskolistny).  
 Mogą to być mieszanki zbożowo-strączkowe przeznaczone na zielonkę 
(jęczmień z wyką). Jako roślinę ochronną można wykorzystać mieszańcowe 
odmiany kukurydzy. Zboża uprawiane na ziarno tj.: pszenica, owies, pszenżyto 
jare są gorszymi roślinami ochronnymi. Można wysiewać lucernę w jęczmień jary 
zbierany na ziarno, obniżając znacznie normę wysiewu rośliny ochronnej. Należy 
zwrócić uwagę, aby lucerna nie powracała na pole wcześniej niż po 5-6 latach. 
Pod uprawę lucerny nasiennej należy w miarę możliwości wybierać pola o 
nachyleniu w kierunku południowym osłonięte od północy i wschodu drzewami. 
Stwarza to roślinom lepsze warunki dotyczące ciepła jak i światła. Przygotowanie 
gleby Lucerna wymaga gleb niezachwaszczonych, dlatego w przygotowaniu 
gleby należy zwrócić uwagę na zwalczanie chwastów już w roślinach 
przedplonowych. Jeśli na polu występują chwasty jednoliścienne (perz) należy 
zastosować herbicyd totalny na bazie glifosatu (np. Roundup). Jesienią po 
zbiorze przedplonu, poprzedzającą siew lucerny lub jej mieszanki z trawami, 
należy skupić się przede wszystkich na zbadaniu pH stanowiska i ewentualnym 
wapnowaniu (wapno węglanowe). Lucerna wymaga gleby głęboko spulchnionej, 
ale odleżałej, co pozwala na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego. Jesienią 
po zbiorze przedplonu zbożowego stosujemy kultywator i kilka uprawek 
niszczących chwasty. Przed orką należy uzupełnić zasobności gleby w fosfor i 
potas. Po czym wykonujemy orkę przedzimową najlepiej z pogłębiaczem. Pod 
lucernę gleba powinna być starannie uprawiona. Wiosną, tak wcześnie jak 
warunki pozwolą, należy wykonać włókowanie w celu wyrównania pola, 
przerwania parowania i zniszczenia wschodzących chwastów. W uprawie 
przedsiewnej należy wzruszyć wierzchnią warstwę gleby na głębokość 3-5 cm, 
tak aby umożliwić równomierne umieszczenie nasion na głębokość 1,5-2 cm. 
Nawożenie Lucerna jest rośliną użytkowaną przez kilka lat, dlatego wymaga 
nagromadzenia w glebie łatwo dostępnych składników pokarmowych zwłaszcza 
wapna. Wymagania pokarmowe lucerny są bardzo wysokie. Lucerna jest 
wrażliwa na zakwaszenie gleby, dlatego jej odczyn powinien być uregulowany 
wcześniej. Wapnowanie należy stosować na kilka lat  
20przed siewem lucerny, lub pod przedplon. Najczęściej stosuje się wapno 
działające dłużej węglanowo-magnezowe. Lucerna dobrze reaguje na nawożenie 
nawozami naturalnymi obornik, gnojówka, gnojowica. Z nawozami naturalnymi 
wnoszone są do gleby zarówno makro (azot, fosfor, potas, wapń, magnez, siarka, 
sód), jak i mikroelementy (bor, cynk, kobalt, miedz, mangan, molibden, żelazo). 
Lucerna jest rośliną, która żyje w symbiozie z bakteriami wiążącymi azot 
atmosferyczny i nie wymaga nawożenia azotem. Jednak kiedy wysiewa się 
lucernę w czystym siewie, warto zastosować niską dawkę około 20-30 kg N/ha w 
celu pobrania go w pierwszej fazie wzrostu, dopóki nie powstaną brodawki na 
korzeniach. W miarę wzrostu roślin i rozwoju brodawek korzeniowych lucerna 



korzysta z azotu wiązanego przez bakterie brodawkowe. Nawożenie fosforem i 
potasem należy wykonać jesienią pod orkę w zależności od zasobności gleby w 
ilości co najmniej 20 kg fosforu i 70 kg potasu na 1 hektar. Jeśli planujemy 
wysiew lucerny w roślinę ochronną należy zwiększyć dawkę fosforu o 10 kg, a 
potasu o 30 kg czystego składnika na 1 hektar. W następnych latach użytkowania 
lucerna uprawiana w czystym siewie wymaga nawożenia fosforem i potasem. 
Lucerna przeciętnie pobiera z plonem 10 t zielonki 60-70 kg azotu (N), 15 kg 
fosforu (P2O5), 50-70 kg potasu (K2O), 50 kg wapnia (CaO), 8 kg magnezu 
(MgO), 10 kg siarki (S), 60-110 g boru (B), 15-20 g miedzi (Cu), 100-150 g 
manganu (Mn), 1,5-3g molibdenu (Mo) i 80-130 g cynku (Zn). Przy średniej 
zasobności gleby w te składniki zaleca się około 90 kg P2O5oraz 140 kg K2O. 
Fosfor można wysiać wiosną w pełnej dawce a dawkę potas należy podzielić na 
dwie części. Pierwsza należy zastosować przed ruszeniem wegetacji a drugą po 
pierwszym pokosie. W uprawie lucerny z trawami oprócz fosforu i potasu należy 
zastosować azot. W zależności od udziału traw w runi mieszanek należy 
zastosować od 120-150 kg azotu rocznie. Roczną dawkę azotu dzieli się na 
części –40% wiosną 30% po pierwszym pokosie i 30% po drugim pokosie. W 
nawożeniu należy uwzględnić też z makroskładników magnez i siarkę, a z 
mikroskładników i bor molibden mangan, miedź, kobalt, cynk i żelazo. Lucerna 
jest szczególnie wrażliwa na brak boru i molibdenu. 
 Dobór odmiany Lucerna mieszańcowa powstała w wyniku skrzyżowania lucerny 

siewnej z lucerną sierpowatą. Lucerna sierpowata posiada siny, głęboki lecz słabo 

rozgałęziony palowy system korzeniowy, natomiast system korzeniowy lucerny 

siewnej jest silnie rozgałęziony o korzeniach bocznych tej samej grubości, co korzeń 

główny. Z tych dwóch form powstał nowy gatunek lucerna mieszańcowa 

charakteryzująca się dużą plennością masy wegetatywnej, silnym rozgałęzionym 

korzeniem palowym. Rośliny te wyróżniają się znacznie wyższą odpornością na 

niskie temperatury w okresie zimowym. Obecnie są uprawiane zarówno lucerna 

siewna jak i lucerna mieszańcowa. Lucerna siewna jest niekiedy używana w 

mieszankach pastwiskowych. W uprawie polowej powszechnie uprawia się lucernę 

mieszańcową. W uprawie najważniejsze znaczenie gospodarcze mają dwa gatunki 

lucerny, lucerna siewna i lucerna mieszańcowa. Lucerna siewna uprawiana na 

glebach bardziej suchych w warunkach klimatu kontynentalnego o odczynie 

zasadowym, mniej trwała w klimacie wilgotnym. Lucerna mieszańcowa o mniejszych 

wymaganiach i odporności na suszę niż lucerna siewna i o większej odporności na 

niskie temperatury. W Krajowym Rejestrze COBORU są wpisane dwie odmiany 

lucerny mieszańcowej: Kometa i Radius, a lucerny siewnej 18 odmian. W odmianach 

lucerny siewnej tylko jedna odmiana jest krajowa (Ulster), a pozostałe to odmiany 

zagraniczne. Odmiany zagraniczne mają podobne wymagania i plonują podobnie jak 

odmiana krajowa, ale są bardziej odporna na choroby. Siew Ze względu na to, że 

lucerna jest wrażliwa na zacienienie najlepiej wysiewać ją w czystym siewie. Można 

ją wysiewać również z rośliną ochronną (jęczmień na ziarno, owies na zielonkę), lecz 

z obniżoną ilością wysiewu rośliny ochronnej co najmniej o 25%. Przykładowe dawki: 

lucerna 16-20 kg/ha + 100 kg/ha jęczmienia (lub 140 kg/ha owsa).Lucernę można 

wysiewać również z trawami (kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, stokłosa 

spłaszczona, kostrzewa łąkowa, rajgras wyniosły). Przykładowe mieszanki nasion 



lucerny z trawami (na 1 ha):10kg lucerny + 10 kg kupkówki lub 10 kg lucerny + 18-20 

rajgrasu lub10kg lucerny + 5 kg tymotki. 

 Siew lucerny najczęściej wykonujemy wiosną, ale można wysiać też rośliny w 

okresie letnim od czerwca do drugiej dekady lipca. Siew wiosenny wykonuje się w 

drugiej dekadzie kwietnia, po nagrzaniu gleby. Siew z rośliną ochronną może być 

wykonany nieco później dostosowany do terminu wysiewu rośliny ochronnej 

(jęczmień na ziarno lub owies na zielonkę, mieszanka zbóż jarych). Siew z rośliną 

ochronną można wykonać po uprzednim wymieszaniu i zaprawieniu nasion lub 

oddzielnie w pierwszej kolejności wysiać roślinę ochronną, a następnie wsiać lucernę 

w poprzek rzędów rośliny ochronnej. Przed wysiewem nasiona powinny być 

zaprawione zaprawą fungicydową (zaprawa nasienna T w formie zawiesiny lub 

Funaben T). Dodatkowo, jeśli na polu w dłuższym okresie przed siewem nie były 

uprawiane rośliny bobowate, nasiona należy zaprawić szczepionką zawierającą 

bakterie wiążące azot z grupy Rhizobium (Nitragina). Lucernę wysiewamy w 

rozstawie rzędów 12,5 do 15 cm. na głębokość 1,5 do 2 cm, na glebach zwięzłych 

płyciej na glebach lekkich głębiej. Górna granica wysiewu dotyczy uprawy w roślinę 

ochronną, na glebach mniej żyznych  podatnych na zachwaszczenie lub przy 

opóźnionym siewie      

 

Ochrona plantacji Zwalczanie chorób W uprawie lucerny najważniejsze choroby 
to askochytoza, kustrzebka, werticilioza, mączniak rzekomy, Czarna plamistość 
lucerny (askochytoza) Czarne, okrągławe plamy powiększające się początkowo 
na dolnych liściach, później na wyższych piętrach liści. Porażone zostają liście, 
ogonki liściowe, łodygi, strąki oraz nasiona. Na łodygach i ogonkach plamy są 
wydłużone i ciemne. Liście żółkną i opadają. Często na  
 porażonych łodygach widoczne są owocniki grzyba. Pędy brunatnieją, czernieją i 
usychają. Kustrzebka lucerny   Na górnej stronie liścia widoczne okrągłe plamki –
żółte, ciemnoczerwone szarobrunatne do prawie czarnych o średnicy 1-3 mm. 
Objawy występują najpierw na dolnych piętrach liści a później na wyższych. 
Objawy mogą wystąpić na ogonkach liściowych, łodygach i strąkach. Przy dużej 
ilości plam liście żółkną i opadają. Werticilioza lucerny  Występuje na 3-letnich 
plantacjach i starszych. Na początku więdną pojedyncze wierzchołkowe liście, a 
następnie zasychają pojedyncze pędy lub całe rośliny, liście żółkną i zasychają. 
Na przekroju pędy są skarłowaciałe. Przy wilgotnej pogodzie tworzy się biały 
nalot zarodników grzyba. Na plantacji widać place porażonych roślin. Mączniak 
rzekomy lucerny Pierwsze objawy porażenia to skarłowaciałe, jasnozielone 
rośliny o drobnych liściach. Później rośliny zamierają. W wyniku porażenia wtór-
nego na górnej stronie liści występują chlorotyczne plamy. Następnie dolna 
strona liścia pokrywa się nalotem struktur sprawcy i trzonków zarodników 
konidialnych. Środkowa część liścia lekko się wybrzusza, a brzegi liści zwijają się 
lekko pod spód. Nie ma obecnie zarejestrowanych środków do ochrony lucerny 
przed chorobami, ponieważ w praktyce nie stosuje się chemicznego zwalczania 
szkodników i chorób. Zalecana jest prawidłowa agrotechnika; właściwe 
zmianowanie, właściwe przygotowanie gleby, prawidłowe nawożenie, optymalne 
warunki siewu oraz właściwa pielęgnacja i zbiór w odpowiedniej fazie rozwojowej. 



Ważna jest też lustracja plantacji oraz uprawa odmian o zwiększonej odporności 
na agrofagi .Zwalczanie szkodników Paciornica lucernianka, Pryszczarek 
lucernowiec   –zapobieganie wystąpieniu szkodników to izolacja przestrzenna od 
innych upraw bobowatych, zmienne użytkowanie (pasza-nasiona), niskie 
koszenie przed zimą, usuwanie resztek pożniwnych. Oprzędziki –zapobieganie 
wystąpienia szkodników to stosowanie prawidłowego płodozmianu, możliwie 
wczesny siew, izolacja przestrzenna od innych upraw bobowatych. 
 Zmiennik lucernowiec, Ozdobnik lucernowiec  –zapobieganie występowania 
szkodnika to izolacja przestrzenna w uprawie innych bobowatych, niskie koszenie 
przed zimą  Mszyce, skoczki      –zapobieganie to możliwie wczesny siew, 
zrównoważone nawożenie, izolacja przestrzenna w uprawie innych roślin 
bobowatych.  Drutowce, Pędraki, Rolnice    –zapobieganie to prawidłowa upraw, 
prawidłowy płodozmian, zwalczanie chwastów, zwiększenie normy wysiewu. Do 
zwalczania takich szkodników jak mszyce, oprzędziki, zmienniki, ozdobnik 
lucernowiec, pryszczarek lucernowiec zarejestrowane są preparaty z substancją 
aktywną  acetamipryd –Mospilan 20SP.Przygotowanie do zbioru i zbiór Właściwe 
użytkowanie lucerny w pierwszym roku po zasiewie warunkuje jej dalszy 
prawidłowy rozwój. Pierwsze koszenie lucerny sianej w roślinę ochronną należy 
wykonać w początku kwitnienia. W roku wysiewu zbiera się tylko jeden pokos tak 
zwaną ścierniankę. Nie należy stosować do koszenia lucerny maszyn typu Orkan 
ze względu na to, że ten system koszenia może uszkodzić szyjkę korzeniową 
rośliny. Z tego też względu zaleca się ograniczenie wjazdu na pole ciężkim 
sprzętem tak, jak jest to konieczne. Lucernę należy użytkować tylko kośnie, 
kosząc ją na wysokość 7-8 cm. Lucerna jest gatunkiem wieloletnim, który może 
być wielokośnie użytkowany. W trakcie trwania okresu wegetacyjnego w drugim 
roku i  kolejnych latach użytkowania najczęściej zbiera się 3 pokosy, a jeżeli 
warunki siedliskowe i klimatyczne są sprzyjające, to można zebrać nawet 4-5 
pokosów. Najodpowiedniejszy moment koszenia to okres przed pąkowaniem. 
Okres pomiędzy pokosami powinien być tak długi, aby każdy odrost osiągnął fazę 
zawiązywania pąków lub początku kwitnienia. Największy zbiór zielonej masy 
roślinnej uzyskuje się przy zbiorze pierwszego pokosu około 40-45% ogólnego 

plonu, w drugim pokosie 25-30%, trzecim 20-25% i najmniej w czwartym. 
Lucernę można spasać na bieżąco, przeznaczyć na siano lub zakisić w postaci 
sianokiszonki. Największe straty występują przy sporządzaniu siana, ponieważ w 
wyniku przewracania pokosów następuje obłamywanie liści najwartościowszej 
części rośliny zawierającej 23% białka, podczas gdy łodygi są mniej wartościowe, 
gdyż zawierają 10-15% białka. Najniższe straty występują podczas 
bezpośredniego skarmiania i zakiszania lucerny. W czasie skarmiania 
bezpośredniego lucerna w miarę czasu traci wartość paszową, w związku z tym 
najlepiej przeznaczyć ją na kiszonkę z roślin podsuszonych. Lucerna na 
sianokiszonkę zebrana w jednakowym czasie ma jednolitą wartość pokarmową. 
Do skoszenia lucerny najczęściej używa się kosiarki wyposażone w zgniatacze 
pokosów, co przyspiesza jej podsuszanie. W zależności od wyposażenia 
gospodarstwa w maszyny do zbioru, kiszonkę można sporządzać różnymi 
technologiami; zbiór dwufazowy –przy użyciu prasy zwijającej metodą 
balotowania, przyczepami samozbierającymi, sieczkarniami z podbieraczem 
pokosów. Podczas zakiszania powinno stosować się środki ułatwiające 
fermentację mlekową. Zakiszać należy zielonkę podsuszoną do 30-35% suchej 



masy. Podsuszona zielonka z lucerny w czystym siewie i lucerny z trawami 
zakisza się dobrze pod warunkiem, że pryzma jest dobrze ubita lub utworzone z 
niej baloty są dobrze zbite i owinięte szczelnie folią. W gospodarstwach 
mniejszych zaleca się zakiszanie zielonki podsuszonej prasami zwijającymi, lub 
przyczepami zbierającymi na pryzmę lub w folię kiszonkarską. W gospodarstwach 
większych zielonkę z lucerny i lucerny z trawami można również zakiszać w folii 
kiszonkarskiej w pryzmach naziemnych lub silosach otwartych i półotwartych. 
Warunkiem uzyskania dobrej jakości kiszonki jest odpowiedni okres zbioru, 
stopień podsuszenia ugniecenie pryzm i szczelne jej okrycie. 


