
 

 

 

W naszym kraju gospodarka na trwałych użytkach zielonych prowadzona 

jest ekstensywnie, a uzyskiwany w ostatnich latach średni plon siana wynosi 

około 4,0 t/ha. Główną przyczyną mniejszej plenności trwałych użytków 

zielonych jest niski poziom gospodarowania wynikający przede wszystkim z 

zaniedbań agrotechnicznych. W celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości i 

jakości paszy dla różnych gatunków zwierząt prowadzona jest produkcja pasz 

objętościowych na gruntach ornych. Spośród roślin pastewnych uprawianych w 

klimacie umiarkowanym lucerna wyróżnia się wysokim plonowaniem, dobrą 

trwałością i dużą wartością paszową. 

Na polskich polach lucerna pojawiła się w końcu XV wieku, ale dopiero 

w latach sześćdziesiątych XX wieku zaczęto ją uprawiać na większą skalę. 

Zainteresowanie uprawą lucerny na przestrzeni czasu było zmienne, pod koniec 

lat dziewięćdziesiątych miał miejsce gwałtowny spadek powierzchni uprawy 

tego gatunku. W ostatnich latach następuje ponowne zainteresowanie tą 

wartościową rośliną, a w roku 2004 uprawiano ją na powierzchni 36 tyś. ha. 

Należy sądzić, że wiele zalet tego gatunku jak na przykład wysokie plony, 

oszczędności w nawożeniu azotem, pozostawianie dużej masy resztek 

pożniwnych, wzbogacanie gleby w substancję organiczną i składniki 

pokarmowe, mniejsza zawodność plonowania w niesprzyjających warunkach 

pogodowych zwłaszcza wilgotnościowych (co zdarza się coraz częściej w 

ostatnich latach), dostarczanie paszy niezmodyfikowanej genetycznie oraz 

przydatność do uprawy w rolnictwie ekologicznym i zrównoważonym 

spowoduje ponowne zainteresowanie tą rośliną. 

 

...….……………..…………….…GLEBA……….…..……..………………….. 

 

Lucernę można uprawiać na terenie całego kraju, lecz tylko do wysokości 

300 m n.p.m. Odpowiednie pod uprawę tego gatunku są gleby o odczynie 

alkalicznym, szybko nagrzewające się i przepuszczalne, należące do 
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kompleksów przydatności rolniczej : 1- pszennego bardzo dobrego, 2- 

pszennego dobrego, 3- pszennego wadliwego. Z gleb o niższej przydatności 

rolniczej lucernę uprawia się na glebach kompleksów: 4-żytni bardzo dobry, 8-

zbożowo pastewny mocny i 10-pszenny górski. 

 

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

 

Wapnowanie 

 

Lucerna jest wrażliwa na zakwaszenie gleby, dlatego założenie lucernika 

powinno poprzedzać wapnowanie gleby pod przedplon lub po zbiorze 

przedplonu. Nie należy jednorazowo stosować wysokich dawek wapna, gdyż 

reaguje ono wolno z kwasowością gleby i może ograniczyć w pierwszym 

okresie po zastosowaniu dostępność dla roślin innych składników 

pokarmowych. W wyjątkowych sytuacjach pole można wapnować wczesną 

wiosną, przed siewem lucerny stosując wówczas wapno węglanowe. Nawóz 

należy dobrze wymieszać z glebą.  

Na glebach wymagających wapnowania i charakteryzujących się bardzo 

niską zawartością magnezu, 1/2 do 1/3 dawki wapna należy zastosować w 

formie wapna magnezowego. Gleby nie wymagające wapnowania, a 

wyróżniające się niską zawartością magnezu powinny być nawożone nawozem 

magnezowym Rolmag lub nawozami potasowo-magnezowymi w dawkach 80 – 

120 kg MgO/ha. 

 

Nawożenie naturalne 

 

Nawożenie naturalne lucerny (obornik, gnojówka, gnojowica którą 

przeważnie stosuje się na trwałe użytki zielone, kompost) stanowi źródło 

składników pokarmowych oraz stwarza warunki dla rozwoju mikroorganizmów 

glebowych. W warunkach gleby lessowej dawka obornika wysokości 60 t/ha 

pozwoliła na uzyskanie 16% zwyżki plonu siana. Dodatni wpływ nawożenia 

naturalnego zaznacza się już w pierwszym roku, a długotrwałość jego działania 

w następnych latach użytkowania zależała od wysokości dawki. Nawożenie 

naturalne zwiększa zimotrwałość lucerny przez co wzrasta plon i wydłuża się 

okres użytkowania lucernika. Stosowanie nawozów naturalnych na lucerniku 

sprzyja brodawkowaniu roślin i wiązaniu azotu atmosferycznego. Nawozy 

naturalne są źródłem nie tylko makroelementów: azotu, fosforu, potasu, wapnia, 

magnezu, sodu ale zawierają też mikroelementy tj. : bor, cynk, kobalt, miedź, 

mangan, molibden, żelazo których nie ma w nawozach mineralnych. Dawka 

nawozów naturalnych w roku, zgodnie z Ustawą o nawozach i nawożeniu nie 

może przekroczyć 170 kg N/ha.  



Materiał przygotowany na podstawie dostępnej literatury branżowej 

 

 

  

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    

 


