
KOMONICA ZWYCZAJNA JAKO DODATKOWE ŹRÓDŁO PASZY 

Komonica zwyczajna - rożkowa (Lotus corniculatus L.) to 
bylina pochodząca z rejonu Morza Śródziemnego i Azji. Do 
uprawy wprowadzono ją w połowie XIX w. 

Obecnie większe znaczenie ma w Ameryce Północnej, Au-
stralii i Nowej Zelandii. Zastępuje tam w gorszych warunkach 
glebowo-klimatycznych koniczynę czerwoną i lucernę siewną. 

W Polsce gatunek pospolity w stanie dzikim na obszarze 
całego kraju.

W Polsce znaczenie gospodarcze komonicy jest małe i spoty-
ka się jej uprawy tylko w niektórych rejonach kraju. Jest to roślina  
o trwałości zbliżonej do lucerny mieszańcowej i dużych moż-
liwościach przystosowawczych do różnych warunków sie-
dliskowych. Poza uprawy polową nadaje się do mieszanek 
łąkowych i pastwiskowych. W takich warunkach komonica, 
podobnie jak koniczyna biała, odznacza się dużą trwałością.

Komonica jest dość pospolitą rośliną występującą  
w stanie dzikim na łąkach naturalnych, pastwiskach i rowach 
przydrożnych, głównie na glebach z dostateczną zawartością 
wapnia.

CHARAKTERYSTYKA I WARTOŚĆ UŻYTKOWA

Roślina zaopatrzona jest w silnie rozwinięty palowy ko-
rzeń, który może nawet sięgać na głębokość 1,5 m, co umożliwia roślinie korzystanie z wody gruntowej i ze 
składników pokarmowych zawartych w głębszych warstwach gleby. 

Łodygę ma długości od 10 do 40 cm, która jest rozesłana, płożąca lub podnosząca się. W środku jest peł-
na, lub posiadająca cienki tylko kanał. Liście są podłużne, pięciolistkowe, pierzaste, z których trzy górne są 
odwrotnie jajowate, a w dolnej partii znajdującej się tuż przy łodydze dwa listki trójkątne lub ukośnie owalne, 
przesunięte do nasady ogonka liściowego. Nie posiada przylistków. Stosunek pędów do liści wynosi 1:1. Ilość 
pędów wzrasta wraz z wiekiem rośliny.

Kwiatostanem jest grono baldachokształtne składające się z 3-8 kwiatów barwy żółtej z czerwonym lub 
pomarańczowym żyłkowaniem. Kwiaty wyrastające na długich szypułkach zebrane są w 3-8-kwiatowy bal-
daszek, u nasady którego występują trzy małe podsadki. Kwiaty są barwy żółtej, długość około 10-15 mm  
z żagielkiem często czerwonawo nabiegłym, zagiętym do góry pod kątem prostym, aż do samego wierzchołka, 
skrzydełka jajowate, łódeczka zwężająca się w dzióbek. Ząbki kielicha o trójkątnej nasadzie, zakończone szydla-
stym końcem. Po zasuszeniu kwiaty zielenieją.

Owocem są równowąskie strąki o długości 2-3 cm, wystające z kielicha. Przy dojrzewaniu śrubowato skrę-
cają się, co przyczynia się do samorozsiewu.

Komonica uprawiana w warunkach górskich i podgórskich na zboczach zapobiega erozji gleby.
Zaletą komonicy jest mała wrażliwość na odczyn i strukturę gleby i wysoka wartość pokarmowa paszy 

dzięki dużej zawartości białka i składników mineralnych, zwłaszcza wapnia i magnezu. Charakteryzuje się ona 
również większą zawartością karotenów, które ulegają mniejszym stratom podczas suszenia niż u pozostałych 
wieloletnich roślin bobowatych. Jej wadą jest natomiast zawartość w kwiatach glikozydów cyjanogennych, któ-
re nadają świeżej paszy gorzki smak. Związki te zanikają podczas suszenia i dlatego siano komonicy zebranej 
nawet w czasie kwitnienia jest pełnowartościowe i chętnie zjadane przez wszystkie zwierzęta. Komonica zwy-
czajna może odgrywać dużą rolę w zagospodarowaniu odłogów i utrzymywaniu w kulturze gruntów czasowo 
wyłączonych z produkcji. 



WYMAGANIA SIEDLISKOWE
Komonica rożkowa jest dobrze przystosowana do polskich warunków klimatycznych. Cechuje się ona szczegól-
nie dużą trwałością w naturalnych zespołach roślinnych (utrzymuje się z samosiewów) i stosunkowo małymi 
wymaganiami klimatyczno-glebowymi. 

Dzięki dużym zdolnościom przystosowawczym do różnych warunków siedliskowych, może być uprawiana 
na uboższych gruntach ornych oraz łąkach i pastwiskach, gdzie zawodzą inne rośliny bobowate (lucerna, koni-
czyny). W okresie kiełkowania i początkowego rozwoju dobrze znosi niskie temperatury, ale szybciej kiełkuje 
i mniej się zachwaszcza przy wyższej temperaturze. Wytrzymuje suszę i nadmiar wilgoci, jest mrozoodporna 
– bez okrywy śnieżnej znosi temperatury do –25o C. 

Nadaje się bardzo dobrze do uprawy  na glebach o wadliwej strukturze, zbitych lub lżejszych, położonych na 
zwięzłym podłożu, a także na glebach o niskiej kulturze, wykazuje tolerancję na kwaśny odczyn gleby. W takich 
warunkach, w porównaniu z innymi gatunkami roślin bobowatych jest bezkonkurencyjna. W uprawie na paszę 
najlepsze są dla niej przepuszczalne gleby wapienne, a także gleby gliniaste i gliniasto-piaszczyste. Natomiast 
nie odpowiadają jej suche piaski i gleby bagienne. 
Komonica może być uprawiana w warunkach podgórskich i górskich, a wysiewana na zboczach zapobiega ero-
zji. Większą rolę tego gatunku przewiduje się w przyszłości, kiedy to ma umożliwić zagospodarowanie odłogów 
oraz utrzymanie w kulturze gruntów czasowo wyłączonych z produkcji roślinnej.
Komonica uprawiana na paszę powinna być uprawiana po roślinach okopowych.

DOBÓR ODMIAN 

W rejestrze odmian COBORU znajduje się tylko jedna odmiana krajowa - Skrzeszowicka. Jest to odmiana 
średniowczesna, dość dobrze odrastająca po skoszeniu i odznaczająca się zadowalającą zimotrwałością.

Aktualnie na krajowej liście odmian nie ma zarejestrowanych oryginalnych odmian komonicy. W obrocie 
handlowym mogą być dostępne tylko nasiona niekwalifikowane. Natomiast nasiona odmiany Skrzeszowicka  
z hodowli Stacji Hodowli Roślin Polanowice znajdują się w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Geno-
wych IHAR Radzików.  

AGROTECHNIKA
Pole pod zasiew komonicy powinno być dobrze doprawione i odchwaszczone. Gleby kwaśne (pH poniżej 

5,0) należy zwapnować. Nawożenie mineralne zależy od sposobu jej siewu i zasobności gleby w składniki pokar-
mowe (tab. 1). Z uwagi na wysokie wymagania świetlne komonicę lepiej wysiewać w drugiej połowie kwietnia 
bez rośliny ochronnej. Czasami stosuje się siew czysty w lecie po wcześnie schodzących z pola przedplonach. 

W uprawie z rośliną ochronną należy w roku siewu zwiększyć nawożenie o około 30% i dodatkowo zastoso-
wać do 60 kg N/ha. Komonica w siewie jednogatunkowym nie wymaga nawożenia azotem. W siewie miesza-
nym z trawami dawki fosforu i potasu podane w tabeli 3 zwiększa się o 30-50%, a ponadto w roku siewu (bez 
rośliny ochronnej) stosuje się 30-50 kg N/ha, zaś w latach pełnego użytkowania 40-60 kg N/ha/rok. 

Tabela 1

Dawki składników mineralnych (kg/ha) pod komonicę zwyczajną

Źródło: Na podstawie danych IUNG-PIB

Lata uprawy

P2O5 K2O

Zawartość w glebie

niska średnia wysoka niska średnia wysoka

Rok siewu 70 50 30 90 70 50

Lata pełnego użytkowania 80 60 40 100 80 60



Tylko rzadki siew zboża i wczesny zbiór (na zielonkę do bezpośredniego skarmiania lub na kiszonkę) umoż-
liwia uprawę komonicy jako wsiewki. Siew letni (czerwiec, lipiec), po przedplonach wcześnie schodzących  
z pola, przeprowadza się bez rośliny ochronnej. Ilość wysiewu nasion komonicy zależy od warunków glebo-
wych (tab. 2). 

Tabela 2

Normy wysiewu nasion komonicy zwyczajnej w uprawie na paszę

Źródło: Na podstawie danych IUNG-PIB

Komonica na nasiona powinna być uprawiana po roślinach zbożowych, w trzecim roku po użyźnieniu roli 
obornikiem. Najodpowiedniejsze pod plantacje nasienne są rędziny, gleby bielicowe wytworzone z glin lekkich 
oraz gleby płowe powstałe z lessowatych utworów nawapiennych zbonitowanych w klasie IIIa, IIIb i IVa. 

Korzystny jest wysiew komonicy zwyczajnej w mieszance z trawami, gdyż zapewnia on większe i bardziej 
stabilne plony. Trawy przydatne do dwugatunkowych mieszanek na grunty orne podano w tabeli 5. Na użyt-
kowanie kośne do każdej z wybranych traw dodaje się po 10-12 kg/ha nasion komonicy zwyczajnej, a do mie-
szanek pastwiskowych 8-10 kg/ha. Mieszanki pastwiskowe można wzbogacić dodając również koniczynę białą  
w ilości 2-3 kg/ha. 

Pielęgnacja zasiewów bez rośliny ochronnej polega między innymi na niszczeniu zaskorupienia roli im kol-
czastym. W latach pełnego użytkowania stosuje się wiosenne bronowanie poprzedzone wniesieniem nawozów 
fosforowych i potasowyeh.

Ze względu na małą zdolność konkurencyjną komonica łatwo ulega zachwaszczeniu.  

Tabela 3

Dobór gatunków traw do mieszanek z komonicą zwyczajną

Źródło: Na podstawie danych IUNG-PIB

Na nasiona lepiej przeznaczyć pierwszy odrost w latach pełnego użytkowania, gdyż w praktyce rolniczej 
częściej zbiera się nasiona z drugiego pokosu. Pod  nasienną komonicę należy zwiększyć nawożenie fosforem. 
Dobre rezultaty daje dokarmianie roślin mikroelementami (bor, molibden). Wysiewa się 4-6 kg/ha nasion  
w rozstawie rzędów 30-45 cm.

Komonica dojrzewa nierownomiernie, a w przypadku zmiennej pogody dojrzałe strąki łatwo pękają. Aby 
ograniczyć straty nasion, stosuje się jednoetapowy zbiór odpowiednio przygotowanym kombajnem zbożowym. 
Nasiona po zbiorze należy doczyścić  i dosuszyć. Gdy nasiona komonicy są mocno zanieczyszczone nasionami 
chwastów, należy je doczyścić, używając specjalnych maszyn czyszczących.

Warunki siedliskowe Ilość wysiewu nasion 
(kg/ha) Rozstawa rzędów (cm) Głębokość siewu (cm)

Gleby zwięźlejsze i wilgotniejsze 8-10 15-20 0,5-1,0

Gleby lżejsze i suchsze 10-15 10-15 1,5-2,0

Użytkowanie kośne kg/ha Użytkowanie pastwiskowe kg/ha

Mietlica biaława 15 życica trwała 15

Kostrzewa łąkowa 10 tymotka łąkowa 12

Rajgras wyniosły 15 wiechlina łąkowa 10

Kupkówka pospolita 10 kostrzewa łąkowa 15



UŻYTKOWANIE

Komonica uprawiana bez rośliny ochronnej kwitnie w roku siewu raz i wydaje jeden pokos, który można 
przeznaczyć na zielonkę lub na siano. Dzięki dużej trwałości może utrzymywać się 7-10 lat, ale największą 
wydajność osiąga w 2-4 roku po siewie, dlatego z powodzeniem może być wykorzystywana do mieszanek  
z trawami na krótkotrwałe pastwiska polowe. W latach pełnego użytkowania, wiosną wykonuje się nawożenie 
fosforem i potasem oraz bronowanie pielęgnacyjne. Zaleca się również bronowanie po pokosach. Komonica 
kwitnie na ogół dwukrotnie - w czerwcu i sierpniu, dając pierwszy obfity pokos o tydzień wcześniej niż koniczyna 
czerwona. Uzyskuje się zwykle 2-3 pokosy lub 2 pokosy i trzeci odrost przeznaczony do wypasu. Ze względu 
na zawartość w kwiatach komonicy glikozydów cyjanogennych zarówno koszenie na zielonkę, jak i wypas 
należy przeprowadzać przed kwitnieniem roślin. Komonicę kwitnącą zbiera się natomiast na siano, gdyż w tej 
fazie jest najbardziej wydajna pod względem suchej masy i składników pokarmowych, a związki cyjanogenne 
ulegają rozkładowi w czasie suszenia. Wysokość koszenia nie powinna być mniejsza niż 5-6 cm od powierzchni 
gleby. Skoszona komonica wysycha szybciej niż lucerna czy koniczyna czerwona, a siano jest delikatniejsze niż 
z koniczyny czerwonej. Komonicę w mieszance z trawami można wypasać nawet po jej zakwitnięciu. 

Na gruntach ornych okres pełnego użytkowania komonicy trwa 2-3 lata. Roczna wydajności zielonej masy 
wynosi 25-50 t/ha. W mieszankach z trawami plony są większe i mniej zawodne. Komonica zwyczajna może 
odgrywać dużą rolę w zagospodarowaniu odłogów i utrzymywaniu w kulturze gruntów czasowo wyłączonych 
z produkcji. 
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