
Wobec wprowadzenia w UE 
i w Polsce integrowanej ochro-

ny roślin, preferowane są metody 
niechemiczne w zwalczaniu chorób 
i szkodników, a wśród nich racjonal-
ne następstwo uprawianych po sobie 
roślin, przede wszystkim większy 
udział w zmianowaniu gatunków 
z innych rodzin botanicznych, w tym 
strączkowych, uprawianych na nasio-
na oraz zielonkę, a przy tym nie tylko 
w plonie głównym, ale też w między-
plonach. Zalety uprawy roślin strącz-
kowych można przedstawić następu-
jąco:
•  korzystnie oddziałują na właści-

wości fizyczne (strukturę gleby), 
chemiczne (pozostawiają w reszt-
kach pożniwnych, bądź przyora-

nej biomasie znaczne ilości azotu, 
poza tym pozyskują z głębszych 
warstw wymyte oraz trudno 
dostępne z gleby inne składniki 
pokarmowe) i biologiczne gleby 
(aktywizują działalność pożytecz-
nych, strukturo- i próchnicotwór-
czych mikroorganizmów)

• zwiększają zawartość substancji 
organicznej, w tym związków 
próchnicznych w głębszej war-
stwie profilu glebowego. Dotyczy 
to zwłaszcza roślin strączkowych 
głębiej korzeniących się, głównie 
łubinów oraz uprawianych na 
zielony nawóz

•  wysokobiałkowe nasiona są źró-
dłem wartościowej, a przy tym 
zdrowej żywności dla ludzi (nie-

zastąpione w diecie wegetariań-
skiej) i pasz treściwych (także zie-
lonki) dla zwierząt

• uprawiane w międzyplonach 
(polecam łubin wąskolistny) peł-
nią ważną rolę ochronną i konser-
wującą. Chronią glebę przed: ero-
zją wodną i wietrzną, zlewnością, 
zaskorupieniem, zachwaszcze-
niem. Przemarznięta zimą masa 
roślinna sprzyja tworzeniu gru-
zełkowatej struktury, dzięki 
czemu reguluje gospodarkę wod-
no-powietrzną gleby, tworzy sieć 
kanalików ułatwiających podsiąk 
wody oraz ogranicza jej straty. 
Dostarcza znaczne ilości substan-
cji organicznej, z której powstają 
związki próchniczne, co korzyst-

Wadliwe zmianowanie roślin, spowodowane najczęściej zbyt dużym 
udziałem zbóż, niekiedy również rzepaku, bądź innych roślin z rodziny 
kapustowatych (gorczyce, kalafi or, brokuł, kapusty) w strukturze zasiewów, 
a w konsekwencji ich częsta uprawa po sobie, prowadzi do nasilenia 
zachwaszczenia oraz większego porażenia przez choroby grzybowe 
i szkodniki. W Polsce te dwie grupy roślin stanowią łącznie ponad 80 proc. 
powierzchni zasiewów. 
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nie oddziałuje na życie biologicz-
ne gleb, w tym rozwój dżdżow-
nic

•  pozostawiają doskonałe stanowi-
sko dla zbóż, a niektóre z nich 
także dla rzepaku (np. fasola szpa-
ragowa, groch, łubin wąskolistny, 
również inne uprawiane w siewie 
czystym lub mieszankach na zie-
lonkę). Należy dodać, iż są one 
głównym elementem zmianowa-
nia w rolnictwie ekologicznym, 
ale też pożądanym w integrowa-
nym.
By uzyskać z uprawy roślin strącz-

kowych satysfakcjonujące wyniki, 
należy przestrzegać podstawowych 
zasad. Istotny jest przede wszystkim 
dobór odpowiedniego gatunku do 
warunków glebowych, głównie pod 
względem zwięzłości gleby i jej 
odczynu. Na najsłabszych, lekkich, 
piaszczystych, z reguły kwaśnych 
glebach (pH 5,1–5,5), klasy bonita-
cyjnej V i VI zaleca się przede wszyst-
kim uprawę łubinu żółtego, ewentu-
alnie wyki ozimej (w mieszance 
z żytem) lub seradeli (w siewie czy-
stym lub jako wsiewkę w żyto). Ostat-
nie dwie rośliny przy sprzyjającej 
pogodzie, głównie opadach, powinny 
dać zadowalające plony. Użyźnią 

przy tym glebę, co w konsekwencji 
wpłynie korzystnie na plony roślin 
następczych. Niemniej w nieco lep-
szych stanowiskach, na glebach V 
klasy bonitacyjnej i pH co najmniej 
5,5 lepszy byłby łubin wąskolistny 
zamiast żółtego, bowiem jest mniej 
podatny na groźną chorobę łubinów 
– antraknozę. Daje z reguły wyższe 
plony nasion, szybciej dojrzewa 
i łatwiej się wymłaca. Największe 
wymagania glebowe (gleby średnie i  
zwięzłe, klasy bonitacyjnej I–IVa, pH 
6–7,2) wykazują: bobik, bób i łubin 
biały, przy czym łubin biały uprawia-
ny jest na niewielką skalę, choć spo-
śród łubinów wykazuje najwyższy 
potencjał plonowania. Powodem jest 
dość długi okres wegetacji (nie powi-
nien być uprawiany na nasiona 
w terenach podgórskich i  północy 
kraju) i mniejsza stabilność plonowa-
nia. Niemniej aktualnie zrejonizowa-

ne odmiany, przy wczesnym wysie-
wie dojrzewają i dają satysfakcjonu-
jące, niekiedy bardzo wysokie plony. 
Poza tym łubin biały mimo dużych 
wymagań glebowych wykazuje 
mniejsze potrzeby wodne, w odróż-
nieniu od bobiku i bobu. Pozostałe 
strączkowe mają pośrednie wymaga-
nia glebowe (klasy bonitacyjne od 
IIIa do IVb, a nawet V), także w zakre-
sie odczynu (pH 5,6–7). Niemniej 
spośród nich na nieco lepsze gleby 
należy przewidzieć groch, wykę jarą 
i soję, choć na zbyt dobrych glebach 
i stanowiskach uprawa grochu i wyki 
może być zawodna. Są to bowiem 
rośliny o wiotkich łodygach, skłonne 
do wylegania, tworzą dużą masę 
wegetatywną (zwłaszcza przy opóź-
nionym wysiewie), a więc dają duży 
plon zielonej masy, ale wiążą mniej 
strąków i nasion. W takich warun-
kach zaleca się uprawę wąskolist-
nych odmian grochu siewnego (obec-
nie dominują w uprawie), w tym 
form pastewnych, bardziej odpor-

nych na wyleganie, bowiem rośliny 
wzajemnie się sczepiają i utrzymują 
w pozycji pionowej. Dają bardzo 
wysokie, a przy tym stabilne w wie-
loleciu plony nasion, przekraczające 
niekiedy 5 t/ha. Większe wymagania 
glebowe, w tym pod względem pH, 
mają rośliny uprawiane na nasiona, 
niż zielonkę. Przy wyborze rośliny 
strączkowej należy uwzględnić 
znaczne niekiedy zróżnicowanie 
odmian pod względem cech morfolo-
gicznych oraz wymagań glebowych, 
wodnych, cieplnych i agrotechnicz-
nych (obsady roślin i związanej z tym 
gęstości siewu, długości okresu wege-
tacji i odporności na choroby). 

Rośliny strączkowe uprawiane są 
z reguły po zbożach, w 3.–4. roku po 
oborniku, nie częściej niż co cztery 
lata po sobie, głównie by zapobiec 
rozwojowi bakteriofagów, niszczą-
cych bakterie brodawkowe. Po zbio-

rze roślin zbożowych należy wyko-
nać niezbędne uprawki pożniwne, 
a późną jesienią (listopad) głębszą 
orkę przedzimową, co ułatwi zgro-
madzenie wody i rozrost systemu 
korzeniowego. O powodzeniu ich 
uprawy decyduje w dużym stopniu 
termin, głębokość i ilość wysiewu 
nasion. W miarę wczesny wysiew, 
zależny jednak od wymagań termicz-
nych uprawianego gatunku i odmia-
ny oraz zwięzłości gleby i możliwo-
ści jej wiosennego doprawienia, 
wpływa korzystnie na plony nasion. 
Wysiane nasiona i wyrosłe z nich 
rośliny wykorzystają zgromadzoną 
w okresie zimowym wodę. Poza tym 
niższe temperatury stymulują rozwój 
organów generatywnych (zawiązków 
kwiatowych, owoców i nasion), kosz-
tem wegetatywnych (łodyg i liści), co 
przesądza o pokroju rośliny, skraca 
okres wegetacji i przekłada się na 
wyższe plony nasion. Przy wcze-
snym wysiewie przedłużają się 
wprawdzie wschody oraz wzrasta 

Rośliny strączkowe uprawiane są z reguły po 
zbożach, w 3.–4. roku po oborniku, nie częściej 
niż co cztery lata po sobie, głównie by zapobiec 
rozwojowi bakteriofagów, niszczących bakterie 
brodawkowe.
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zachwaszczenie, ale rozwija się 
w tym czasie system korzeniowy, co 
gwarantuje lepsze zaopatrzenie 
w wodę i składniki pokarmowe. 
Wczesnego siewu (od drugiej dekady 
marca do końca pierwszej dekady 
kwietnia) wymagają w zasadzie 
wszystkie rośliny strączkowe, także 
niewyszczególniane w załączonej 
tabeli lędźwiany, choć w pierwszej 
kolejności groch. Wyjątkiem jest soja 
i fasola, których wysiew zaleca się od 
trzeciej dekady kwietnia, a nawet 

(niektóre formy i odmiany fasoli) 
w drugiej dekadzie maja. Niemniej 
sugerowane ścisłe kalendarzowe ter-
miny siewu nie zawsze są możliwe 
w praktycznej realizacji, co wynika 
ze zmiennego przebiegu pogody, 
stanu gleby i możliwości jej wiosen-
nego doprawienia. Poza tym zasadni-
czą wadą zbyt wczesnych siewów 
jest wzrost zachwaszczenia i utrud-
niona z nim walka, zarówno mecha-
niczna, jak też chemiczna, a ściślej 
mniejsza niekiedy skuteczność stoso-
wanych herbicydów (głównie 
w latach z nadmiarem lub niedobo-
rem opadów). Należy tu dodać, iż 
w ofercie odmianowej pojawiły się 
tzw. termoneutralne odmiany łubinu 
żółtego, np. Dukat, mało wrażliwe na 
opóźnienie terminu siewu. Przed 
wysiewem nasion należy pamiętać 
o ich zaprawieniu przeciwko choro-
bom grzybowym (np. zaprawą Vita-
vax 200 FS lub Sarfun 450 FS) oraz 
szczepionką bakteryjną – Nitraginą. 
W odmianowej ofercie łubinu wąsko-
listnego są także trzy gorzkie (alkalo-
idowe) odmiany tego gatunku: Karo, 
Mirela i Oskar. Zalecane są wyłącz-
nie na nawóz zielony, a więc przyora-
nie, gdyż psują smak paszy, zarówno 
w postaci nasion, jak też zielonki. 
Można je polecać do wysiewu w plo-
nie głównym lub międzyplonach, 
przede wszystkim w pobliżu lasów 
lub pól, gdzie duże szkody wyrządza-
ją sarny i jelenie.

Na tle innych roślin, strączkowe 
nie mają zbyt dużych wymagań 
pokarmowych, dotyczy to nie tylko 
azotu ale też pozostałych składników.
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Wymagania siedliskowe i agrotechniczne roślin strączkowych uprawianych na nasiona

Rośliny Typ 
morfologiczny

Wymagania Orientacyjny
termin siewu

Zalecana 
obsada roślin 

szt./m2

Orientacyjny 
wysiew nasion 

kg/ha
Głębokość 
siewu cm

Rozstawa 
rzędów 

cm
glebowe wodne cieplne

Bobik tradycyjny 
samokończący

bardzo
duże

bardzo 
duże małe 20 III–10 IV 40–45

55–60
220–250
240–270 8–10 12–36

Groch 
siewny

tradycyjny 
wąsolistny duże duże

średnie małe 10–30 III 80–100
90–120

150–250
150–300 5–8 12–24

Groch past.–
peluszka

tradycyjny 
wąsolistny średnie średnie małe 10–30 III 90–120

100–130 140–220 5–7 12–24

Łubin 
wąskolistny

tradycyjny 
samokończący średnie średnie małe 10 III–10 IV 80–100

110–130
130–150
140–160 3–4 12–24

Łubin żółty tradycyjny 
samokończący małe małe średnie 15 III–10 IV 90–100

110–120
130 – 170
140–160 3–4 12–24

Łubin biały tradycyjny 
samokończący duże średnie małe 15 III–10 IV 60–80

70–90
220 – 250
240–260 4–5 12–36

12–24
Wyka jara duże duże małe 10–30 III 180–210 100–130 3–4 12–15

Soja duże średnie duże 20 IV–10 V 70–90 120–180 3–4 12–36

Soczewica wielkonasienna 
drobnonasienna średnie średnie małe 20 III–10 IV 200–250

250–300
140 – 160

60–90
4–6
3–5 12–24

Seradela małe średnie małe 20 III–10 IV 300 30–40 3–5 12–15

Głębokość siewu zależna jest od 
sposobu kiełkowania, wielkości 
nasion i zwięzłości gleby. Gatunki 
kiełkujące epigeicznie, czyli 
o liściach palczastych (łubiny) i trój-
listnych (soja i fasola), wynoszące 
liścienie nad powierzchnię gleby, 
wysiewa się płycej, tj. przeciętnie na 
głębokość 3–4 cm. Nasiona pozosta-
łych gatunków, a więc o liściach pie-
rzastych, których nasiona kiełkują 
hypogeicznie (liścienie pozostają 
w glebie) zaleca się wysiewać głę-
biej, tj. 3–5 cm, np. drobnonasienną 
soczewicę, poprzez 5–7 cm groch 
i lędźwiany, do 8–12 cm, np. grubo-
nasienne odmiany bobu i bobiku. 
Poza tym głębszy wysiew nasion 
zalecany jest na glebach lżejszych 
oraz przesuszonych. Zróżnicowana 
jest również ilość wysiewu nasion 
i związana z tym obsada roślin na 
jednostce powierzchni. Pod tym 
względem istnieją znaczne różnice, 
zarówno pomiędzy gatunkami, jak 
i odmianami. W tym przypadku 
decydująca o normie wysiewu jest 
wielkość nasion. Jest ona uwarunko-
wana także zmiennym przebiegiem 
pogody w poszczególnych latach, 
warunkami glebowymi oraz cało-
kształtem agrotechniki. Optymalna 
obsada roślin i związana z tym 
norma wysiewu zależna jest głównie 
od cech morfologicznych rośliny 
(rozbudowy części nadziemnej), 
a także jej skłonności do wylegania 
(wiotkości łodyg). Przy uprawie na 

zielonkę wysiew należy zwiększyć, 
przeciętnie o 25 proc. 

Mniej istotna dla plonu nasion 
jest rozstawa międzyrzędzi, stąd 
nasiona można wysiewać zarówno 
w wąskich rzędach, a więc jak zboża 
(12–15 cm), jak też co drugą, a nawet 
(w przypadku bobu, bobiku, łubi-
nów, soi) co trzecią redlicę, bądź 
pasowo (np. co 12–15 i 36–45 cm). 

Przy wysiewie w szerokich rzędach 
wskazane są w międzyrzędziach 
uprawki pielęgnacyjne, niszczące 
chwasty i zaskorupienie gleby. Moż-
liwy, a nawet zalecany przy uprawie 
na nasiona jest też siew punktowy 
nasion. Dotyczy to zwłaszcza bobi-
ku, bobu i łubinów, głównie białego. 
Dzięki temu można istotnie obniżyć 
normę wysiewu, zmniejszając koszt 
nasion. Warunkiem powodzenia jest 
dobry materiał siewny, dobre dopra-
wienie gleby i sprzyjające pęcznie-
niu i kiełkowaniu nasion warunki 
wilgotnościowe gleby, a przy tym 
siewnik zapewniający precyzyjny 
wysiew.

Strączkowe w większym stopniu 
od innych gatunków zachwaszczają 
się, co należy tłumaczyć przedłużo-
nymi wschodami (2–5 tygodni od 
wysiewu nasion) i powolnym począt-
kowym wzrostem. W lepszych, 
w miarę czystych stanowiskach, 
chwasty można zwalczać poprzez 
częste bronowanie (co 7 dni), zarów-
no przed wschodami, jak też po roz-

winięciu pierwszej pary liści, do uzy-
skania 8–10 cm wysokości. Mecha-
niczna walka z chwastami jest 
łatwiejsza przy ich uprawie w szero-
kich rzędach oraz na polach obsia-
nych bobikiem i grochem, czyli 
gatunkami, których nasiona wysie-
wane są głęboko. W uprawach łubi-
nów oraz soi i soczewicy, wysiewa-
nych płycej, tego typu zwalczanie 
chwastów jest ryzykowne, może 
bowiem powodować wydobywanie 
na wierzch kiełkujących nasion 
i uszkodzenia siewek. Poza tym 
utrudniona jest na glebach mokrych, 
jak też zbyt suchych. Należy wów-
czas stosować zalecane dla tej grupy 

Strączkowe w większym stopniu od innych 
gatunków zachwaszczają się, co należy 
tłumaczyć przedłużonymi wschodami 
(2–5 tygodni od wysiewu nasion) i powolnym 
początkowym wzrostem.
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roślin herbicydy (główna substancja 
czynna to linuron i chlomazon, bądź 
ich mieszanka, ale też inne). Przy 
doglebowym stosowaniu herbicydów 
(po wysiewie nasion) nie należy spły-
cać siewu, by wschodzące rośliny nie 
zostały uszkodzone. Po wschodach, 
a więc w trakcie wegetacji, jeśli 
zachodzi taka potrzeba, zaleca się 
graminicydy, zwalczające chwasty 
jednoliścienne lub też herbicydy na 
chwasty dwuliścienne. Często zacho-
dzi również konieczność ochrony 
roślin strączkowych przed choroba-
mi i szkodnikami. Stosowne zabiegi 
należy wykonywać zgodnie z zalece-
niami IOR oraz wskazówkami 
zamieszczonymi na opakowaniu pre-
paratu. 

Na tle innych roślin, strączkowe 
nie mają zbyt dużych wymagań 
pokarmowych, dotyczy to nie tylko 
azotu, który dostarczany jest w wyni-
ku symbiozy z bakteriami brodawko-
wymi (pozostawiają w resztkach 
pożniwnych, bądź przyoranej bioma-
sie odpowiednio: 40–70 kg oraz 
70–150 kg/ha N), ale też pozostałych 
składników. Jeśli roślina wchodzi po 
raz pierwszy na dane pole, nasiona 
powinny być zaprawione specyficz-
ną dla danego gatunku szczepionką 
bakteryjną – Nitraginą. Poza tym 
w okresie wegetacji należy wyrwać 
z kilku miejsc pola rośliny, by upew-
nić się, czy na korzeniach zawiązały 
się brodawki i zachodzi proces sym-
biozy. W przypadku ich braku lub 
wystąpieniu w niewielkim nasileniu 

(zdarza się, zwłaszcza w uprawach 
soi), konieczne jest dodatkowe nawo-
żenie azotem, głównie w fazie inten-
sywnego wzrostu i tworzenia pędów 
bocznych lub początkowej fazie wią-
zania pąków kwiatowych, ewentual-
nie także po kwitnieniu (tworzeniu 
strąków). Zwykle jednak wystarczają 
niewielkie dawki azotu wnoszone 
przedsiewnie w nawozach wielo-
składnikowych. Jedynie pod bobik 
i bób celowe jest stosowanie w słab-

szych stanowiskach większej dawki 
azotu (do 50 kg/ha N), co tłumaczy 
się późniejszym wiązaniem broda-
wek i zaopatrzeniem roślin w azot 
w wyniku symbiozy. Dawki fosforu, 
potasu i magnezu powinny być usta-
lane na podstawie zasobności gleby. 

Przy wysokiej zasobności można zre-
zygnować z ich stosowania, przy niż-
szej wskazana jest na zwięźlejszych 
glebach jesienna dawka (pod orkę 
zimową) – do 70 kg/ha P2O5 oraz do 
120 kg/ha K2O. Na lżejszych glebach 
nawozy fosforowo-potasowe należy 
wnieść przed pierwszymi wiosenny-
mi uprawkami. Magnez i siarkę, np. 
w postaci kizerytu lub doglebowej 
formy siarczanu magnezu, lepiej 
wysiać wiosną, przeciętnie w ilości 

200 kg/ha. Należy tu wskazać na duże 
znaczenie siarki w nawożeniu roślin 
strączkowych, niezbędnej m.in. 
w tworzeniu prekursorów białek, 
czyli aminokwasów siarkowych 
(metioniny, cysteiny i cystyny). Nie-
zbędne mikroelementy, głównie bor 
i molibden zaleca się stosować dolist-
nie, co najmniej dwukrotnie w okre-
sie wegetacji (przeciętnie po 3 tygo-
dniach od wschodów oraz przed 
pąkowaniem) w łącznej dawce, czyli 
w dwóch opryskach 200–300 g/ha 
boru (B) i 10–15 g/ha molibdenu 
(Mo). Na glebach o pH powyżej 6,5, 
a więc obojętnych, a zwłaszcza zasa-
dowych wskazany jest też mangan, 
w łącznej dawce 400–500 g/ha Mn. 
Do sporządzonego roztworu można 
też dodać jedno- lub 7-wodny siar-
czan magnezu (odpowiednio w 3 i 5 
proc. stężeniu).

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie
Dr Marzena Tomaszewska 
Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Chełmie

Jeśli roślina wchodzi po raz pierwszy na 
dane pole, nasiona powinny być zaprawione 
specyfi czną dla danego gatunku szczepionką 
bakteryjną – Nitraginą.
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