
 

 

 

Uprawa na paszę 

Koniczyna czerwona była i jest podstawową rośliną pastewną motylkowatą 

w uprawie na gruntach ornych w Polsce. Mimo występującego w ostatnich latach 

spadku pogłowia zwierząt gospodarskich w 2004 r. w strukturze zasiewów roślin 

motylkowatych drobnonasiennych zajmowała ona dominującą pozycję, z 

powierzchnią uprawy 52 tys. ha co stanowiło 46% areału uprawy wszystkich 

roślin z grupy motylkowatych drobnonasiennych (lucerna, seradela, koniczyna 

biała itp.). Koniczyna czerwona dostarcza wysokowartościowej paszy 

objętościowej w postaci zielonki, siana, sianokiszonki i kiszonki. Zaletą tej 

rośliny jest nie tylko wysoka zawartość białka ale również wysoki plon świeżej i 

suchej masy oraz zasobność w składniki mineralne (wapń, fosfor, potas, magnez). 

W dawkach żywieniowych dla przeżuwaczy koniczyna czerwona 

charakteryzująca się stosunkowo niską koncentracją energii w paszy powinna być 

skarmiana łącznie z paszami energetycznymi. 

W ostatnich latach w krajowym rolnictwie zmierzającym w kierunku go-

spodarowania w systemie zrównoważonym i ekologicznym, wzrasta znacze-nie 

roślin motylkowatych, w tym szczególnie koniczyny czerwonej, jako źró-dła 

wysokobiałowej, naturalnej i niemodyfikowanej genetycznie paszy oraz uprawy 

odtwarzającej żyzność i zasobność gleby. Wprowadzenie do uprawy koniczyny 

czerwonej w gospodarstwach o wysokim udziale zbóż w strukturze zasiewów 

poprawia zdrowotność i plonowanie roślin następczych oraz pozostawia dużą 

masę resztek pożniwnych wzbogacając warstwę orną gleby w azot, fosfor i potas. 

Dzięki symbiozie z bakteriami Rhizobium koniczyna czerwona asymiluje w skali 

roku azot atmosferyczny i pobiera z gleby mineralny w ilości około 170 kg N/ha, 

z czego 59% wynosi udział azotu symbiotycznego. Najczęściej użytkuje się ją 

przez jeden rok nie licząc roku siewu. Po zaoraniu, z uwagi na dużą masę resztek 

pożniwnych wskazana jest uprawa roślin jednorocznych jarych wykorzystujących 

dobrą strukturę gleby, takich jak pszenica. 
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...………..........………WYMAGANIA GLEBOWE……….……….…..…….. 

Pod uprawę koniczyny czerwonej najbardziej odpowiednie są gleby średnio 

zwięzłe, zasobne w składniki pokarmowe, o odczynie zbliżonym do obojętnego 

(pH 6,5) lub lekko kwaśnym (pH 5,6-6,5), charakteryzujące się dobrym 

uwilgotnieniem o podłożu piaskowo gliniastym. Powinny się one 

charakteryzować głęboką warstwą orną, umożliwiającą prawidłowy wzrost 

systemu korzeniowego. Nieodpowiednie dla tego gatunku są zarówno gleby 

bardzo lekkie ulegające nadmiernemu przesuszeniu, jak też ciężkie wytworzone 

z glin i iłów, stale lub okresowo podmokłe. 
 

………………………..……...NAWOŻENIE………………………………... 

Wapnowanie 

 

 Wapnowanie zwykle stosuje się pod przedplon lub jesienią przed orką 

zimową, gdyż wapno słabo przemieszcza się w głąb gleby, dlatego efekty 

zauważa się dopiero w drugim roku od jego zastosowania. Stwierdzono dodatni 

wpływ tego zabiegu na rozwój, plonowanie i zagęszczenie roślin koniczyny w 

łanie. Z badań wynika, że w uprawie koniczyny na glebach kwaśnych ważniejszą 

rolę odgrywa wapnowanie niż nawożenie fosforowo-potasowe.  

Wielkość dawek nawozów wapniowych zależy od kompleksu przydatności 

rolniczej gleb i potrzeb wapnowania (tab. 1). Gleby o niskiej zawartości magnezu 

należy wapnować w 1/3 dawki wapnem magnezowym. Na glebach nie 

wymagających wapnowania, a ubogich w magnez można zastosować nawozy 

magnezowe lub potasowo-magnezowe.  

 

Tabela 1 

 

Dawki wapna w t CaO/ha  
 

Potrzeby wapnowania pH Dawka 

Konieczne do 5,0 4,5 

Potrzebne 5,1-5,5 3,0 

Wskazane 5,6-6,0 1,8 

Ograniczone 6,1-6,5 1,0 
 

 

Nawożenie fosforem i potasem 

 

 Nawożenie fosforem i potasem ustala się dla łącznych potrzeb rośliny 

ochronnej i wsiewki koniczyny, z uwzględnieniem zawartości danego składnika 

w glebie. Liczby graniczne dla zawartości fosforu, potasu i magnezu w glebach 

mineralnych zamieszczono poniżej w tabelach.  
 



Tabela 2 

 

Ocena zwartości fosforu w glebach oznaczona metodą Egnera-Riehma 
 

Zawartość P205 (mg/100 g gleby) 

Niska  5,1–10,0 

Średnia  10,1–15,0 

Wysoka 15,1–20,0 
 

 

Tabela 3 

 

Ocena zawartości potasu (K2O (mg/100 g gleby)  oznaczona metodą  

Egnera-Riehma 

 

Zawartość 
Kategoria agronomiczna gleby 

lekkie średnie ciężkie 

Niska 5,1-10,0 7,6-12,5 10,1-15,0 

Średnia  10,1-15,0 12,6-20,0 15,1-25,0 

Wysoka 15,1-20,0 20,1-25,0 25,1-30,0 
 

 

Tabela 4 

 

Ocena zawartości magnezu (MgO mg/100 g gleby)  

oznaczona metodą Schachtschabela 
 

Zawartość 
Kategoria agronomiczna gleby 

lekkie średnie ciężkie 

Niska 2,1-3,0 3,1-5,0 4,1-6,0 

Średnia  3,1-5,0 5,1-7,0 6,1-10,0 

Wysoka 5,1-7,0 7,1-9,0 10,1-14,0 
 

 

 

 

Nawożenie przedsiewne powinno pokrywać potrzeby koniczyny czerwonej i 

rośliny ochronnej. Zalecane dawki nawozów fosforowych i potasowych podano 

w tabelach 5 i 6.  

 

Tabela 5 

 

Dawki fosforu (P2O5 w kg/ha) 
 

Roślina ochronna 
Zawartość P2O5 

niska średnia wysoka 

Jęczmień na ziarno 100 70 50 

Owies na zielonkę 120 100 70 
 

 



 

Tabela 6 

 

Dawki potasu (K2O w kg/ha) 
 

Roślina ochronna 
Zawartość K2O 

niska średnia wysoka 

Jęczmień na ziarno 110 90 60 

Owies na zielonkę 130 110 80 
 

 

Materiał przygotowany na podstawie Instrukcji Upowszechnieniowej IUNG PIB pt. „UPRAWA 

KONICZYNY CZERWONEJ NA PASZĘ” 

W celu poszerzenia wiedzy z zakresu technologii produkcji roślin uprawnych zachęcamy 

do zapoznania się z szeroką ofertą wydawniczą IUNG –PIB w Puławach w Dziale 

Upowszechniania i Wydawnictw Instytutu    

 


