
KONICZYNA BIAŁORÓŻOWA JAKO DODATKOWE ŹRÓDŁO PASZY

Koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka) (Trifolium 
hybridum) pochodzi z obszarów Azji, Europy i Afryki Północ-
nej. 

Uważa się ją za naturalnego mieszańca koniczyny czerwo-
nej i białej, o czym świadczy podobieństwo jej cech morfolo-
gicznych i cech obu gatunków rodzicielskich. 

Koniczyna ta występuje w dwu odmianach botanicznych: 
var. fistulosum − uprawna i var. elegans − nadobna o właściwo-
ściach trujących. 

Obydwie odmiany botaniczne występują w stanie dzikim 
na terenie Polski, przy czym koniczyna białoróżowa nadobna 
nie rośnie w warunkach podgórskich i górskich. W siedliskach 
łąkowych utrzymują się populacje miejscowe, zwłaszcza tam, 
gdzie wody płynące dnem wąwozów lub lokalnymi drogami 
gruntowymi terenów wyżynnych namywają glebę.

Koniczyna białoróżowa ma znaczenie lokalne w specyficz-
nych warunkach siedliska. Cenną właściwością tego gatunku 
jest to, że nie powoduje ona wzdęć u bydła i owiec żywionych 
zielonką. 

CHARAKTERYSTYKA I WARTOŚĆ UŻYTKOWA

Roślina ma pokrój rozpierzchły i wyrasta do wysokości 40-
90 cm. Gatunek ten wykształca korzeń palowy, lecz o mniejszym zasięgu niż koniczyna czerwona. Szczególną 
właściwością tego systemu jest wytwarzanie dużej liczby korzeni bocznych w warstwie ornej gleby, ponieważ 
koniczyna białoróżowa rośnie w warunkach dużego uwilgotnienia gleby. Wzniesione łodygi osiągają od 30 do 
90 cm wysokości, a ich wnętrze jest puste, dzięki czemu stopień zdrewnienia jest mniejszy niż koniczyny czer-
wonej, ale rośliny, głównie w pierwszym pokosie, wylegają pod własnym ciężarem. Wtedy w dolnych częściach 
łanu zaczynają się procesy gnilne, powodujące szybkie pogorszenie wartości paszy.

Gdy koniczynę uprawia się z trawami, ich źdźbła stanowią do pewnego stopnia jej podporę. Koniczyna bia-
łoróżowa ma liście trójdzielne o listkach większych niż koniczyny czerwonej i pozbawione charakterystycznego 
rysunku. Na liściach, zwłaszcza drugiego pokosu i ściernianki, występują w dużym nasileniu choroby grzybowe 
(mączniak, antraknoza) i niektóre choroby wirusowe, które obniżają wartość pokarmową paszy. Kwiatostanem 
jest główka umieszczona na zakończeniu pędu głównego i rozgałęzień bocznych. Kwiaty po całkowitym rozwi-
nięciu się mają kolor biały do różowego. Przed zapyleniem kwiaty są wyprostowane, a po zapyleniu  pochylają 
się, co ułatwia spływ wody. Pszczoła miodna jest efektywnym zapylaczem kwiatów tego gatunku. Owocem jest 
strąk 1-, 2-nasienny. Nasiona koniczyny białoróżowej są drobne, barwy ciemnozielonej, a masa 1000 nasion 
wynosi od 0,6 do 0,7 g. 

Koniczyna białoróżowa ma mniejsze wymagania świetlne niż koniczyna czerwona i dlatego wsiana w rośli-
nę ochronną szybko się rozwija i często już w jesieni zakwita. W latach pełnego użytkowania zaczyna odrastać 
bardzo wcześnie, kwitnie jednak około 10 dni później niż koniczyna czerwona. Zaletą koniczyny białoróżowej 
jest to, że jej zielonka po spożyciu przez bydło i owce nie powoduje wzdęć. Dostarcza paszy zasobnej w białko, 
ale o mniejszej wartości pokarmowej i dietetycznej niż koniczyna czerwona. W swoim składzie zawiera rów-
nież substancje antyżywieniowe niebezpieczne dla zwierząt (powodujące stany zapalne skóry), dlatego najlepiej 
skarmiać ją z domieszką traw. Koniczyna białoróżowa może także być wykorzystana w gospodarce stawowej 
jako zielona pasza dla karpi. Jest rośliną wieloletnią, ale jej trwałość w uprawie zależy od warunków siedlisko-
wych oraz terminu zbioru i może wynosić 2-5 lat. Koszenie w fazie początku kwitnienia sprzyja przedłużeniu 
jej trwałości.



WYMAGANIA SIEDLISKOWE

Koniczyna białoróżowa ma małe wymagania świetlne i dobrze znosi zacienianie przez roślinę ochronną. Ze 
względu na płytki system korzeniowy jest wrażliwa na długotrwałe okresy posuchy. Jej cechą charakterystyczną 
jest odporność na niskie temperatury, nawet w fazie siewki. Dlatego zaleca się ją do uprawy jako komponent mie-
szanki koniczynowej we wschodniej Polsce, gdzie po wymarznięciu koniczyny czerwonej i białej może zajmować 
ich miejsce w łanie. W odróżnieniu od przedstawionych roślin bobowatych koniczyna białoróżowa jest przydatna 
w płodozmianach polowych na bardziej ciężkich i wilgotniejszych glebach okresowo zalewanych. Najlepsze dla jej 
uprawy są nisko położone gleby gliniaste i piaszczysto-gliniaste o wysokim poziomie wody gruntowej, zawierające  
w podłożu margiel. Do jej uprawy mogą być brane pod uwagę grunty sapowate, ciężkie i mokre, ale nie kwa-
śne. Udaje się też dobrze na torfach niskich. Najlepszym  stanowiskiem pod koniczynę białoróżową jest pole 
po okopowych na oborniku. Na glebach zasobnych w próchnicę i składniki pokarmowe może być uprawiana  
w dalszych latach po oborniku, pod warunkiem, że gleba będzie dobrze doprawiona i odchwaszczona.

DOBÓR ODMIAN

Obecnie na krajowej liście odmian COBORU jest jedna odmiana z importu (Dania) − Ermo. Charakteryzu-
je się średnio wczesnym terminem kwitnienia (około 75 dni od ruszenia wegetacji), rośli ny są półwzniesione,  
a pędy zewnętrzne rozścielone. Odmiana jest odporna na zasolenie gleby i zimotrwała.

AGROTECHNIKA

Zaorane jesienią pole należy wiosną przed siewem doprawić agregatem uprawowym (kultywator i wał stru-
nowy) na głębokość 4-6 cm. Koniczynę białoróżową wsiewa się w roślinę ochronną (zboże na zielonkę), a po jej 
zbiorze otrzymuje się jeden odrost o dużym plonie zielonki. Nie należy dopuszczać, aby wsiewka zawiązała na-
siona, bo po ich wydaniu rośliny zamierają. Koniczynę białoróżową można wysiewać również późnym latem (do 
końca sierpnia), gdyż dzięki dużej odporności na mróz może przezimować we wczesnych fazach rozwojowych. 
Pod siew letni, po zbiorze przedplonu, wykonuje się podobne zabiegi jak przy letnim siewie esparcety. Koniczy-
na białoróżowa łatwo wylega, dlatego zaleca się uprawiać ją w mieszankach z koniczyną czerwoną albo z takimi 
trawami jak: tymotka łąkowa, kostrzewa łąkowa, życica trwała, rajgras włoski. Taka uprawa w pewnym stopniu 
będzie zapobiegała jej wyleganiu. Ilość wysiewu nasion wynosi 8-12 kg/ha w siewie jednogatunkowym, natomiast  
w mieszanym z trawami należy wysiać po około 50% koniczyny i 50% trawy. Wysiewa się ją w rzędy co  
15-20 cm, na głębokość 1-1,5 cm. Nawożenie mineralne w roku siewu należy dostosować do potrzeb rośliny ochron-
nej. W latach pełnego użytkowania stosuje 30-40 kg P2O5 /ha i 40-50 kg K2O/ha. W siewie mieszanym z trawami ilo-
ści te należy zwiększyć o około 50%. Nawożenie azotem pod mieszanki stosuje się w dawce 60-80 kg N/ha, dzielonej  
w dwóch częściach stosowanych wiosną oraz po zbiorze pokosu. 

UŻYTKOWANIE

W latach pełnego użytkowania uzyskuje się jeden duży pokos koniczyny białoróżowej (ok. 5-6 t/ha siana). 
Należy go zbierać w fazie początku kwitnienia, gdyż wówczas rośliny zawierają najwięcej składników pokar-
mowych. Następny odrost można użytkować jako pastwisko. Najlepiej uprawiać ją w mieszance z trawami lub 
skarmiać z domieszką traw. W uprawie z trawami można uzyskać 2-3 pokosy, ale w plonie drugiego i trzeciego 
odrostu będzie przeważał komponent trawiasty. Koniczyna białoróżowa może być cennym składnikiem runi 
łąkowej, zwłaszcza po wypadnięciu koniczyny czerwonej.
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