
KONICZYNA ALEKSANDRYJSKA JAKO DODATKOWE ŹRÓDŁO PASZY 

Koniczyna aleksandryjska (Trifolium alexandrinum L.) to 
gatunek pochodzący ze wschodniej części Morza Śródziem-
nego (Egipt, Izrael). 

Jest rośliną uprawianą głównie w irygacyjnych regionach 
subtropikalnych i stosowaną jako pasza, głównie dla bydła, 
zwłaszcza mlecznego. Jej uprawa rozpowszechniła się w In-
diach, Stanach Zjednoczonych i Europie.

CHARAKTERYSTYKA I WARTOŚĆ UŻYTKOWA

Jest rośliną jednoroczną z wyprostowaną, pustą w środ-
ku łodygą osiągającą wysokość od 30 do 60 cm. Pokrojem 
przypomina lucernę. Liście ma ułożone na łodydze trójlistnie  
z przylistkami. Listki są lancetowate i owłosione, ząbkowane 
na końcu. Kwiat jest barwy kremowej. Strąki są długości od 
2 do 2,2 cm. Nasiona są pojedyncze wielkości 1,4 x 1,9 mm.

Koniczyna aleksandryjska w klimacie Polski daje od 3 do 
5 pokosów. Plon zielonej masy w okresie wegetacji wynosi 
od 40 do 80 t/ha, a stosunek siana do zielonej masy waha się  
w przedziale 1:6-7,5. Zielonkę można przeznaczyć na siano. 
Koniczyna aleksandryjska skarmiana w stanie świeżym jest 
paszą wysokiej jakości, ponieważ nie powoduje wzdęć u prze-
żuwaczy. 

WYMAGANIA SIEDLISKOWE

Koniczyna aleksandryjska dobrze plonuje na glebach żyznych, wilgotnych i zarazem przepuszczalnych. Naj-
odpowiedniejsze są gleby gliniaste o odczynie obojętnym do zasadowego (pH 6,6-7,2).

Koniczyna ta lepiej znosi zasolenie i okresowy nadmiar wody w glebie niż większość jednorocznych roślin 
pastewnych. Najlepszym przedplonem dla koniczyny aleksandryjskiej są rośliny okopowe na oborniku. Gatu-
nek ten można uprawiać także po pszenicy ozimej lub jarej oraz po jęczmieniu. Dobre plonowanie tego gatun-
ku jest uzależnione od obfitego nawożenia fosforem i potasowym oraz borem.

AGROTECHNIKA

W agrotechnice koniczyny aleksandryjskiej ważne jest, aby pole przeznaczone pod uprawę było nieza-
chwaszczone, niezakwaszone i wyrównane. 

Po roślinach okopowych wykonuje się: wapnowanie, kultywatorowanie, nawożenie fosforem i potasem, bro-
nowanie i orkę zimową, natomiast po zbożach: wapnowanie, podorywkę, bronowanie lub kultywatorowanie, 
nawożenie fosforem i potasem oraz orkę zimową. Koniczyna charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami na-
sion, dlatego glebę pod jej uprawę należy dobrze doprawić i wyrównać. W związku z tym przed wysiewem na-
leży ją zwałować wałem gładkim lub strunowym. Zabieg ten umożliwi płytki wysiew i umieszczenie wszystkich 
nasion na jednakowej głębokości, co zapewni równomierne wschody roślin koniczyn. Przed przystąpieniem 
do siewu nasion należy też usunąć ewentualne zaskorupienie gleby. W tym celu wykonuje się wałowanie lub 
bronowanie. Bezpośrednio przed siewem powierzchnię pola można wyrównać agregatem uprawowym. 

Zalecane dawki nawozów pod koniczynę aleksandryjską wynoszą 40-80 kg P2O5/ha i 60-120 kg K2O/ha. Aby 
pokryć zapotrzebowanie roślin na bor, należy użyć superfosfatu borowanego. Nawozy stosuje się przedsiewnie, 
a po wysiewie miesza się je z glebą za pomocą kultywatora.



Koniczyna wchodzi w symbiozę z bakteriami wiążącymi wolny azot z powietrza (Rhizobium, Sinorhyzo-
bium, Brabyrhizobium,), który jest przez nią wykorzystany lub przekazywany z wydzielinami korzeniowymi  
i resztkami pozbiorowymi roślinom rosnącym współrzędnie lub następczym. Dlatego koniczyna aleksandryj-
ska uprawiana w siewie czystym nie wymaga nawożenia azotem mineralnym. Jednak w uprawie w stanowi-
skach gorszych i wsiewaniu w zbożową roślinę ochronną lub w uprawie współrzędnej z roślinami niebobowa-
tymi, wskazana jest niewielka dawka nawożenia azotem – 30 kg/ha (dawka startowa).

W latach użytkowania mieszankę koniczyny z trawami nawozi się azotem w dawce 60-90 kg N/ha w pierw-
szym roku. W latach następnych, w przypadku dużego udziału traw w runi, zwiększa się ilość stosowanego 
nawozu do 120 kg N/ha. Jeżeli w kolejnych latach w runi dominują koniczyny wystarczy utrzymać dawkę azotu  
z pierwszego roku użytkowania. Roczną dawkę należy podzielić na 2-3 mniejsze porcje stosowane pod kolejne 
pokosy lub turnusy pastwiskowe. 

Nasiona wysiewa się w drugiej połowie kwietnia w ilości około 15 kg/ha w rozstawie rzędów 15-20 cm. 
Jednocześnie sieje się rośliny ochronne − pszenicę jarą lub owies, wysiewając 50% ich normalnego wysiewu 
w siewie czystym. Roślinę ochronną należy zbierać w okresie od wykłoszenia aż do osiągnięcia przez ziarno 
dojrzałości mlecznej. 

Ze względu na duże wymagania świetlne koniczynę aleksandryjską należy uprawiać w zasiewie czystym 
wybierając niezachwaszczone pole o wystawie południowej. Aby poprawić stosunek energetyczno-białkowy 
paszy, należy koniczynę aleksandryjską uprawiać w mieszankach z życicą westerwoldzką i życicą mieszańcową, 
przyjmując równy udział (50%) obu komponentów.

UŻYTKOWANIE

Koniczyna aleksandryjska plonuje gorzej niż perska. Rozkład plonu rocznego suchej masy w sezonie wege-
tacyjnym dla tego gatunku jest gorszy niż koniczyny perskiej. Ponadto jest ona słabiej ulistniona i zawiera mniej 
białka w suchej masie, tym samym daje mniejszy plon białka z hektara. Charakteryzuje ją także mniejsza, niż 
koniczynę perską zasobność suchej masy w składniki mineralne.

Z reguły zasiewy koniczyny aleksandryjskiej zbiera się 3-5 razy w sezonie wegetacyjnym, a zielonkę prze-
znacza do bezpośredniego skarmiania lub na siano. Przy zbiorze 3 pokosów koszenie wykonuje się w fazie 
początku kwitnienia pędów głównych, wtedy koniczyna aleksandryjska daje plon na poziomie 15 t/ha suchej 
masy. Zbiór roślin we wcześniejszych fazach rozwojowych umożliwia 5-krotne koszenie jej w okresie wegetacji, 
jednak w tych warunkach plon suchej masy spada do około 8-10 t/ha.

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


