
LUCERNA NERKOWATA JAKO DODATKOWE ŹRÓDŁO PASZY

Lucerna nerkowata (Medicago lupulina L.), inaczej chmie-
lowa lub koniczyna żółta występuje w stanie dzikim w Euro-
pie, Azji i Afryce Północnej. 

W obrębie gatunku Medicago lupulina L. wydzielono dwie 
odmiany botaniczne: Medicago lupulina var. typica Urb. – ro-
śliny jednoroczne lub dwuletnie i Medicago lupulina var. cupa-
nina Boiss. rośliny wieloletnie. W Polsce uprawia się dwulet-
nie formy pochodzenia miejscowego. 

Lucerna nerkowata występuje pospolicie na całym niżu 
w Polsce, a także na niższych położeniach górskich. Zasie-
dla łąki, które wykazują zróżnicowany stopień uwilgotnie-
nia. Może też pojawiać się na suchych łąkach, pastwiskach, 
suchych polanach leśnych, polach, przydrożach, nieużytkach 
oraz miejscach ruderalnych.

CHARAKTERYSTYKA I WARTOŚĆ UŻYTKOWA

Jest gatunkiem krótkotrwałym (1-, 2-letnim). Lucerna 
nerkowata wytwarza płytki system korzeniowy sięgający mak-
symalnie 1 metr w głąb gleby. Rośliny osiągają wysokość do 
30 cm i mają duże skłonności do płożenia. Są owłosione i sła-
bo rozgałęzione. Liście lucerny chmielowej są trójlistkowe, na 
szczycie wycięte, a w górnej części ząbkowane. Mają kształt 
jajowaty. Kwiatostanem są 10-kwiatowe główki. Kwiaty są żół-

tego koloru, a owocem jest skręcony, jednonasienny strąk, który po dojrzeniu ma czarną barwę. Nasiona mają 
kolor zielonożółty i jajowaty kształt, są matowe. Lucerna nerkowata jest rośliną obcopylną owadopylną. Potrafi 
przystosować się do różnych warunków siedliskowych. Jej kwitnienie trwa od maja do października.

W roku pełnego użytkowania plonuje na poziomie 2-3 t/ha siana. Daje paszę bardzo dobrą, delikatną  
(o wysokiej wartości pokarmowej i lepszej strawności niż lucerna mieszańcowa. Jej znaczenie w uprawie polo-
wej jest małe, głównie z powodu stosunkowo niskich plonów i krótkiej trwałości. 

Większą rolę odgrywa jako składnik mieszanek pastwiskowych, gdyż dobrze znosi przygryzanie i udepty-
wanie przez bydło, a poza tym w takich warunkach długo się utrzymuje dzięki samosiewom. Jest mniej przydat-
na na łąki, gdyż źle znosi długotrwałe zacienianie przez wysokie trawy. Negatywnie reaguje również na wysoki 
poziom wody gruntowej.

WYMAGANIA SIEDLISKOWE

Lucerna nerkowata dobrze znosi mrozy i susze, a także późnowiosenne przymrozki. najlepiej rośnie na gle-
bach średniozwięzłych oraz zasobnych w wapń. Jej wymagania co do odczynu gleby są średnie i powinien być 
zbliżony do obojętnego (pH 6,6-7,2). Nie rośnie ona na glebach zbyt kwaśnych i mokrych. 

Najczęściej uprawia się ją na kompleksie glebowym żytnim dobrym. Ważne jest, aby lucerna nie była upra-
wiana po sobie. Dopuszczalna jest uprawa co 3 lata. 

AGROTECHNIKA

Lucerna nerkowata w uprawach najczęściej wykorzystywana jest jako wsiewka w rośliny zbożowe. Jesienią 
może być wsiewana w żyto, a wiosną w zboża jare. Można ją również siać latem bez rośliny ochronnej lub na 
wiosnę w mieszankach z trawami.



Norma wysiewu dla nasion lucerny nerkowatej uprawianej w siewie czystym wynosi 10-15 kg/ha. Strąki 
można wysiewać w ilości 30-35 kg/ha. Rozstawa rzędów powinna wynosić 12,5-15 cm, a głębokość 1-1,5 cm. 
Jeżeli jest uprawiana w mieszankach z trawami to przykładowo można wysiać 10 kg lucerny i 3 kg życicy wie-
lokwiatowej. Wysiew w mieszankach z trawami ogranicza wyleganie roślin lucerny, ponieważ jej płożące łodygi 
są wzmocnione przez rośliny życicy.

W roku pełnego użytkowania stosuje się wczesną wiosną nawożenie fosforem i potasem w dawkach 40-60 
kg P2O5/ha i 40-60 kg K2O/ha. 

Jesienią, po wykoszeniu rośliny ochronnej, uzyskuje się plon ściernianki, który wynosi około 10 t/ha zielo-
nej masy. W następnym roku po skoszeniu rośliny ochronnej, pierwszy odrost jest dobrej jakości i przeznacza 
się go na siano, zaś drugi słabszy pozostawia się na spasanie. Lucernę powinno się kosić przed fazą kwitnienia, 
aby uzyskać jak najwyższe plony.

Lucernę należy nawozić w roku pełnego użytkowania, na wczesną wiosnę. Nawożenie fosforem i potasem 
powinno wynosić 40-60 kg P2O5/ha oraz 40-60 kg K2O/ha. Nie wymaga ona dodatkowego nawożenia azotem, 
ponieważ żyje w symbiozie z bakteriami brodawkowymi.

UŻYTKOWANIE

Średni plon nasion wynosi od 0,3 do 0,8 t/ha. Słoma, która pozostała po omłocie nasion, może być wykorzy-
stywana jako pasza dla bydła, a jej średni plon wynosi 2-3 t/ha.

W roku pełnego użytkowania plony zielonki lucerny nerkowatej mogą wynosić 10-15 t/ha, co pozwala uzy-
skać około 2-3 ton suchej masy.

LITERATURA

1. Praca zbiorowa pod red. J. Hersego: Szczegółowa uprawa roślin. PWN, Warszawa 1976.
2. Praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego. Szczegółowa uprawa roślin. AR, Wrocław 1999.

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza


