
KONICZYNA KRWISTOCZERWONA JAKO DODATKOWE ŹRÓDŁO PASZY

Koniczyna krwistoczerwona, (inkarnatka, koniczyna 
szkarłatna) (Trifolium incarnatum L.) występuje na obszarze 
Turcji, południowej i południowo-wschodniej Europy, Wiel-
kiej Brytanii, Madery oraz na Azorach. W Polsce jest to rośli-
na uprawna i dziczejąca (efemerofit).

Koniczyna inkarnatka występuje w dwóch odmianach bo-
tanicznych: var. molineri − inkarnatka dzika i var. sativum − 
inkarnatka siewna, w obrębie, której forma atropurpureum ma 
znaczenie rolnicze jako roślina uprawna. 

CHARAKTERYSTYKA I WARTOŚĆ UŻYTKOWA

Inkarnatka jest rośliną jednoroczną lub dwuletnią. 
Gatunek ten wytwarza cienki korzeń palowy z odgałęzieniami 
bocznymi tylko w warstwie ornej gleby. Pędy osiągają wyso-
kość 30-90 cm, w środkowej części silnie się rozgałęziają. Li-
ście złożone są z trzech listków podobnie jak łodyga są pokry-
te włoskami. Kwiaty inkarnatki mają barwę krwistoczerwoną 
(purpurową) i są zebrane w kłosokształtne główki w formie 
lisiego ogona. Strąk zawiera jedno nasienie koloru żółtego, 
chociaż spotyka się również nasiona ciemniej zabarwione 
(purpurowoczerwone). Masa 1000 nasion wynosi 3-4 g.

WYMAGANIA SIEDLISKOWE

Czynnikiem silnie ograniczającym zasięg uprawy inkarnatki jest jej wrażliwość na mróz, ponieważ rośliny 
wymarzają w czasie bezśnieżnych zim już w temperaturze od -8 do -10 °C. Zimna i wilgotna pogoda w okre-
sie zimowym sprzyja występowaniu mączniaka, fuzariozy i rdzy oraz zgnilizny młodych pędów, co powoduje 
ubytki roślin. Inkarnatka również źle znosi zbyt grubą okrywę śnieżną. Niekorzystnie wpływają na rośliny 
występujące wiosną przymrozki oraz spóźnione nadejście suchej wiosny. Duża liczba czynników obniżających 
plonowanie ogranicza zainteresowanie tym gatunkiem. Ze względu na zimotrwałość należy ją uprawiać w ła-
godniejszym klimacie Polski południowo-zachodniej. Rośliny dobrze rosną i plonują na glebach lekko kwa-
śnych i obojętny (pH > 5,5). Inkarnatka nie toleruje gleb zlewnych. Najlepiej udaje się na glebach lżejszych. Aby 
dobrze plonowała, glebę należy zwapnować, najlepiej pod przedplon lub w czasie podorywki.

Ze względu na konieczność siewu inkarnatki w III dekadzie sierpnia najlepszymi przedplonami są rośli-
ny wcześnie schodzące z pola: rzepak ozimy, wczesne ziemniaki, jęczmień ozimy, żyto i mieszanki zbożowo-
-strączkowe zbierane na zieloną masę. Najczęściej wysiewa się ją po zbożach ozimych. Udana plantacja in-
karnatki jest dobrym przedplonem dla roślin uprawianych jako pion wtóry, między innymi dla kukurydzy na 
kiszonkę, tytoniu, buraka pastewnego czy ziemniaka. Inkarnatka może powracać na to samo pole co 3-4 lata. 

DOBÓR ODMIAN

W doborze koniczyny krwistoczerwonej (inkarnatki) znajduje się jedna stara odmiana − Opolska. Jest to 
odmiana jednokośna o słabej zimotrwałości, dlatego jej uprawę zaleca się w rejonach południowo-zachodniej 
Polski. Odmiana ta jest odporna na choroby grzybowe (tylko niekiedy porażana jest przez mączniaka praw-
dziwego. Rośliny zasiane w sierpniu kosi się na paszę w maju, a z siewu wiosennego nadają się do zbioru na 
przełomie lipca i sierpnia. 



AGROTECHNIKA

W agrotechnice ważne jest, aby pole przeznaczone pod uprawę było niezachwaszczone, 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. Koniczyn charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami nasion, 
dlatego glebę pod jej uprawę należy dobrze doprawić i wyrównać. W związku z tym przed wysiewem należy 
ją zwałować wałem gładkim lub strunowym. Zabieg ten umożliwi płytki wysiew i umieszczenie wszystkich 
nasion na jednakowej głębokości, co zapewni równomierne wschody roślin koniczyny. 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. 

Choć inkarnatka korzysta z rozpuszczalnych form fosforu i potasu, glebę pod jej uprawę trzeba wzbogacić 
w makroskładniki w ilości 30-40 kg P2O5/ha i 60-80 kg K2O/ha. 

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

Inkarnatkę należy siać w ilości 20-25 kg/ha, w rozstawie rzędów 15-20 cm. Wysiew jesienny zapewnia więk-
sze plony masy roślinnej w porównaniu z plonem z siewu wiosennego, z którego uzyskuje się rośliny słabo 
ulistnione. Inkarnatkę należy zbierać w fazach od pąkowania do początku kwitnienia. Uprawianą w czystym 
zasiewie kosi się tylko raz, ponieważ po zbiorze rośliny słabo odrasta. W tych warunkach siedliskowych plon 
zielonej masy dochodzi do 25 t/ha, a termin zbioru przypada na koniec kwietnia do połowy maja.

Niedostateczna produkcja materiału siewnego i brak nasion ograniczają uprawę inkarnatki. 

Przykładowe mieszanki na poplon ozimy z koniczyną inkarnatką:
 Ӽ Życica wielokwiatowa (20 kg/ha) + koniczyna inkarnatka (20 kg/ha) + wyka ozima (40 kg/ha)(mieszanka 

gorzowska);
 Ӽ Życica trwała (20 kg/ha) + koniczyna inkarnatka (20 kg/ha) + wyka ozima (40 kg/ha) (mieszanka poznań-

ska);
 Ӽ Żyto ozime (60 kg/ha) + koniczyna inkarnatka (20 kg/ha) + wyka ozima (40 kg/ha).

UŻYTKOWANIE

Koniczyna inkarnatka w siewie czystym lub w mieszankach z życicą i wyką jest najczęściej stosowana jako 
poplon ozimy. Zielonkę i siano tego gatunku wyróżnia wysoka jakość paszy. Koniczynę inkarnatkę należy zbie-
rać w początku pąkowania do początku kwitnienia, bowiem po zakwitnięciu szybko drewnieje, przez co spada 
jej wartość pokarmowa. Koniczynę krwistoczerwoną zasianą wiosną zbiera się na przełomie lipca i sierpnia, 
natomiast w ostatniej dekadzie maja przeprowadza się zbiór roślin z siewu jesiennego. 
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