
KONICZYNA PERSKA JAKO DODATKOWE ŹRÓDŁO PASZY

Koniczyna perska (Trifolium resupinatum L.) wy-
korzystywana jest wyłącznie w uprawie polowej.  
W stanie naturalnym rośnie w Persji i Afganistanie. 

Zalicza się do niej cztery populacje geograficzne: amery-
kańską, hiszpańską, irańską i portugalską. Do najważniejszych 
odmian botanicznych należy: typicum, suaveolens i clussi.

CHARAKTERYSTYKA I WARTOŚĆ UŻYTKOWA

W polskich warunkach klimatycznych koniczyna perska 
jest wielokośną, jednoroczną jarą, a niekiedy ozimą rośliną 
pastewną. 

Korzeń koniczyny perskiej jest palowy, krótki i z dużą licz-
bą korzeni bocznych, które są mocno rozgałęzione. Łodygi są 
wzniesione i puste wewnątrz. Osiągają wysokość do 70 cm. 
Ich powierzchnia jest gładka i nieowłosiona, a kolor zielony 
lub z antocyjanowym zabarwieniem u nasady. Łodygi mają 
skłonność do wylegania. Najbardziej podatne są one na nie  
w pierwszym pokosie. Liście są trójlistkowe i długoogonkowe, 
a listki środkowe są dłuższe od bocznych i mają kształt jajowa-
ty. Ich kolor jest zielony z odcieniem niebieskawym, mają też 
woskowy nalot, a na brzegach są łagodnie ząbkowane. Kwiato-
stany koniczyny perskiej mają postać główki, są osadzone na 

cienkich szypułkach i mają długość 3-5 cm. Wyrastają z kątów liści i wierzchołków pędów. Mają kulisty kształt 
i składają się od 25 do 40 kwiatów, które są drobne i mają długość 5-7 mm. W zależności od formy botanicznej 
koniczyna perska może mieć barwę różowofioletową, purpurowofioletową, bladoróżową lub białą. Kwiaty są 
obcopylne, ale mogą też występować formy samopylne. Miodniki wydzielają nektar o przyjemnym zapachu, 
dlatego też jest chętnie zapylana jest przez owady. Roślina charakteryzuje się dużą wydajnością miododajną. 
Owoc koniczyny perskiej stanowi jedno- lub dwunasienny strąk, a jej nasiona są drobne i mają jajowatoowalny 
kształt. Mogą mieć kolor żółty, kanarkowy, oliwkowy, brązowy, fioletowy lub szary. Masa 1000 nasion wynosi 
od 1,2 do 1,8 g.

W krajowych warunkach klimatycznych jest to roślina jednoroczna, jara. Jeśli wysokie wymagania termicz-
ne i świetlne oraz duże potrzeby wodne w okresie wegetacji zostaną spełnione, można liczyć na wysokie plony 
zielonki, rzędu 60-80 t/ha z 3-4 pokosów w roku. Koniczyna perska ma szybkie tempo odrastania po skoszeniu 
i tworzy dużą masę nadziemną składającą się z delikatnych, bogato ulistnionych i rozgałęzionych pędów, które 
wcześnie osiągają fazę pąkowania i kwitnienia. Często koszona dostarcza wartościowej, wysokobiałkowej paszy, 
nadającej się dla przeżuwaczy, a także dla świń i drobiu. Pasza z koniczyny perskiej ma dużą wartość żywienio-
wą, która pod względem udziału składników pokarmowych w suchej masie nie ustępuje lucernie.

Koniczyna perska charakteryzuje się niską zawartością suchej masy w roślinach, co przesądza o jej użyt-
kowaniu, głównie w formie zielonki, a ogranicza konserwację przez suszenie. Zaletą tej koniczyny jest niska 
zawartość włókna surowego w roślinach, wysoki udział białka ogólnego i strawnego oraz składników mineral-
nych i karotenu. Te korzystne cechy jakościowe koniczyny perskiej wynikają z dużego udziału liści w suchej 
masie plonu i delikatnej budowy łodyg.

Koniczynę perską przeznacza się najczęściej na bieżące skarmianie. Niska zawartość włókna oraz niewielki 
jego wzrost w miarę starzenia się roślin (15,5% przed kwitnieniem; 19,5% w początku fazy kwitnienia; 24,0% 
w pełni kwitnienia) przyczyniają się do wysokiej strawności składników pokarmowych w paszy. Wartość 1 kg 
suchej masy koniczyny perskiej odpowiada 1 jednostce owsianej i przewyższa pod tym względem koniczynę 
czerwoną i lucernę, dla których wskaźnik ten wynosi odpowiednio 0,70 i 0,85.



WYMAGANIA SIEDLISKOWE

Koniczyna perska jest rośliną dnia długiego, ma duże wymagania wodne i cieplne. Kiełkowanie rozpoczyna 
w temperaturze 6°C, a do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebuje odpowiedniej ilości wody. Najlepiej, gdy 
obfite opady są połączone z wysoką temperaturą, ponieważ koniczyna rośnie wtedy szybko i może dać od 4 do 
5 pokosów.

Pod uprawę koniczyny perskiej najlepiej nadają się gleby należące do kompleksu pszennego bardzo dobrego 
i dobrego oraz żytniego bardzo dobrego, które są żyzne oraz zasobne w składniki pokarmowe. Można ją rów-
nież uprawiać na kompleksie zbożowo-pastewnym mocnym, który jest wilgotny. Może być też uprawiana po 
roślinach okopowych na oborniku. 

DOBÓR ODMIAN

W Krajowym Rejestrze Odmian COBORU jest wpisana jedna odmiana koniczyny perskiej – Accadia. 

AGROTECHNIKA

Koniczyna perska nadaje się do uprawy zarówno w plonie głównym, jak i wtórnym. Najczęściej wsiewa się ją 
w zboża jare, które pełnią funkcję rośliny ochronnej. Pole przeznaczone pod jej uprawę musi być dokładnie od-
chwaszczone. Glebę po zbiorze przedplonu można włókować, bronować lub kultywatorować, a przed siewem 
należy wykonać orkę siewną na głębokość 15-18 cm. Koniczynę tę należy wysiewać w drugiej połowie kwietnia, 
a zbyt wczesny termin siewu może się przyczyniać do opóźniania wschodów i zwiększenia zachwaszczenia 
plantacji. Koniczyna perska w siewie czystym powinna być wysiewana w ilości 15-20 kg nasion/ha, a jeżeli 
jest uprawiana w mieszankach z życicą westerwoldzką to wysiewa się 15 kg koniczyny i 10 kg życicy na hektar. 
Rozstawa rzędów powinna wynosić 10-15 cm, a głębokość siewu nasion – 1-1,5 cm.

W mieszankach z jednorocznymi gatunkami traw jest ważnym elementem polowej produkcji pasz objętościo-
wych. Wysiewa się ją z życicą westerwoldzką w ilości 13-15 kg/ha nasion i 8-10 kg/ha nasion życicy. Przed jej wysie-
wem pole należy zasilić azotem w dawce 30 kg N/ha oraz fosforem w dawce 60-80 kg P2O5/ha i potasem 80-100 kg 
K2O/ha. Odrosty koniczyny perskiej należy kosić podczas kwitnienia pędów głównych i przeznaczać na zielonkę,  
a ostatni odrost do spasania. Koszenie poniżej 3-4 cm może powodować wypadanie roślin. 

Plon zielonki po pierwszym pokosie może wynosić nawet 100 t/ha, a przy gorszych warunkach siedlisko-
wych może to być 30-70 t/ha. Ze względu na niewielką zawartość suchej masy w zielonce, najlepiej zbiory prze-
znaczać na bieżące skarmiania, zaś mieszanki koniczyny z trawami na zakiszanie.

UŻYTKOWANIE

Koniczynę perską zbiera się w fazie początku kwitnienia pędów głównych. Z uwagi na wysokie uwodnienie 
roślin skarmia się ją w formie zielonki, gdyż suszenie na siano wymaga wielokrotnego przewracania zielonki, 
co staje się zbyt kosztowne. Najczęściej w zasiewach koniczyny perskiej wykonuje się 3-5 pokosów w sezonie 
wegetacyjnym, a ostatni odrost można wypasać zwierzętami. Gatunek ten jest dobrze ulistniony (lepiej niż 
inne bobowate drobnonasienne), dlatego wyróżnia go wysoka zawartość białka i korzystny skład aminokwa-
sowy w porównaniu z innymi bobowatymi oraz wysoka strawność suchej masy. Poza tym koniczynę perską 
charakteryzuje niska zawartość włókna surowego, co pozwala skarmiać ją trzodą chlewną, drobiem i młodymi 
przeżuwaczami. 
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