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W porównaniu z Europ¹ Zachodni¹, wystêpuj¹ce w naszym kraju 

obszary rolnicze, charakteryzuj¹ siê stosunkowo wysok¹ ró¿norodnoœci¹ 

biologiczn¹ i siedliskow¹. Dokonuj¹ce siê jednak  na polskiej wsi zmiany, 

postêpuj¹ca modernizacja oraz intensyfikacja produkcji, stwarzaj¹ realne 

zagro¿enie na zachowanie bogactwa gatunkowego i odmianowego 

uprawianych przez rolników roœlin u¿ytkowych. Tracimy, czêsto 

bezpowrotnie, stare odmiany a wraz z nimi geny odpornoœci na choroby i 

szkodniki. Szacuje siê, ¿e w ci¹gu ostatnich stu lat zginê³o na œwiecie 

ponad 75% odmian roœlin u¿ytkowych. Przepadaj¹ s³abiej plonuj¹ce, ale 

dostosowane do lokalnych warunków miejscowe populacje, które mog¹ 

byæ znakomitym materia³em genetycznym s³u¿¹cym do poprawy cech 

obecnie hodowanych odmian. 

Nie zapominajmy, i¿ stare roœliny stanowi¹ istotny i charakterystyczny 

element wiejskiego krajobrazu. Rodzime odmiany, s¹ naszym dorobkiem 

kulturowym i naukowym. Nie powinniœmy doprowadziæ do zmarnowania 

tej spuœcizny. 

W celu zachowania zasobów genetycznych podejmowane s¹ 

ró¿norodne dzia³ania. Ochronie sprzyja wspólna polityka rolna UE 

poprzez dofinansowanie dzia³alnoœci rolniczej w ramach programów 

rolno œrodowiskowych. Dotyczy to zw³aszcza pakietu 6 „Zachowanie 

zagro¿onych zasobów genetycznych roœlin w rolnictwie”, choæ bogactwo 

przyrodnicze promuj¹ równie¿ pozosta³e pakiety programu. Najlepsz¹ 

metod¹ na zachowanie gin¹cych zasobów genetycznych, okazuje siê ich 

uprawa w gospodarstwach rolnych i ogrodach przydomowych a nie 

poletkach doœwiadczalnych. Ta forma ochrony musi byæ jednak 

dofinansowana, gdy¿ rzadko bywa op³acalna. 

W niniejszej broszurze opisany zosta³ pakiet 6 programu rolno 

œrodowiskowego. Umieszczono w niej równie¿ podstawowe informacje o 

roœlinach poplonowych uprawianych w ramach pakietu 8 oraz uprawie 

roœlin miododajnych, które wzbogacaj¹ bioró¿norodnoœæ roœlin 

spotykanych na naszych polach.
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Pakiet 6: Zachowanie zagro¿onych zasobów 
genetycznych roœlin w rolnictwie. 

wariant: 6.1. Produkcja towarowa lokalnych odmian roœlin 

uprawnych 

wariant: 6.2. Produkcja nasienna towarowa lokalnych 

 odmian roœlin uprawnych 

W ramach pakietu mo¿na obecnie uprawiaæ dowolne odmiany roœlin 

wymienionych w rozporz¹dzeniu rolno œrodowiskowym. S¹ to: kszyca, 

pszenica p³askurka, pszenica samopsza, proso, owies szorstki, lnicznik 

siewny, komonica b³otna, nostrzyk bia³y, sa³ata ³odygowa, lêdŸwian 

siewny, soczewica jadalna i pasternak. Materia³ siewny wymienionych 

gatunków mo¿na pozyskaæ z dowolnego Ÿród³a i nie jest wymagany ¿aden 

dokument na ich pochodzenie. 

Minimalna ³¹czna powierzchnia uprawy w ramach wariantu 6.1 wynosi: 

0,30 ha dla roœlin rolniczych, 0,15 ha dla warzyw. 

P³atnoœæ: 570 z³/ha

Je¿eli zdecydujemy siê na uprawê nasienn¹ (wariant 6.2.) nie ma 

ograniczeñ powierzchniowych oraz nie jest wymagane wytwarzanie 

materia³u siewnego zgodnie z przepisami o nasiennictwie. Jedyne co 

bêdziemy musieli zrobiæ, to poddaæ badaniu laboratoryjnemu próbê (1 kg) 

z uzyskanego materia³u siewnego pod wzglêdem spe³niania trzech 

parametrów: minimalnej czystoœci analitycznej, minimalnej zawartoœci 

nasion innych gatunków oraz minimalnej zdolnoœci kie³kowania. Je¿eli 

badanie wyka¿e nieosi¹gniêcie tych wymagañ, rolnik bêdzie musia³ 

zwróciæ 40% p³atnoœci rolnoœrodowiskowej przyznanej za rok, w którym 

materia³ siewny zosta³ wytworzony. 

P³atnoœæ: 800 z³/ha
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Jest jednym ze starszych gatunków uprawnych znanym ju¿ we wczesnym 

neolicie. Wystêpuj¹ formy jare i ozime. Uprawiana w Niemczech i 

W³oszech, gdzie przetwory z p³askurki s¹ dostêpne w sklepach 

ekologicznych. W Polsce spotyka siê niewielkie uprawy w okolicy 

Brodnicy. 

Uprawa:
2Normy wysiewu; 200 ziarniaków na m . Wymaga g³êbszego siewu na ok. 

4-6 cm. Sposób siewu oraz zbiór opisany zosta³ przy pszenicy samopszy.

Ochrona:

Odporna na choroby, szczególnie na rdzê brunatn¹, m¹czniaka 

prawdziwego i rdzê ¿ó³t¹, nie wymaga wiêc intensywnej ochrony 

chemicznej.

Nawo¿enie:

Z powodu znacznej wysokoœci roœlin, nie nale¿y p³askurki obficie 

nawoziæ, bo mo¿e to spowodowaæ nadmierne wyleganie.

Aby ziarno mog³o nadawaæ siê do spo¿ycia, musi zostaæ poddane ³uskaniu 

oraz ewentualnie bieleniu. Pokrojem przypomina dzik¹ trawê. S³oma jest 

bardzo delikatna: wiotka i cienka. Wystêpuj¹ zarówno formy jare i ozime.

Pszenica p³askurka (Triticum dicoccum)
Jest podgatunkiem pszenicy szorstkiej. Charakteryzuje siê 

oœcistym, p³askim, w¹skim i ³amliwym k³osem. W k³osku 

wytwarza zazwyczaj jeden, oplewiony ziarniak, z 

charakterystyczn¹ dobrze rozwiniêt¹ bródk¹.

Pszenica samopsza  (Triticum monococcum) 
Obecnie bardzo rzadko spotykana w uprawie. K³os 

sp³aszczony, oœcisty, dwurzêdowy z bródk¹. W k³osku jeden 

w¹ski i d³ugi ziarniak. Zebrane ziarno pozostaje pokryte 

os³onk¹ (plewkami). 
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Uprawa:

Siew ozimy, z powodu d³ugich wschodów, powinien byæ wykonywany  
2do po³owy wrzeœnia. Normy wysiewu wskazuj¹ 100 ziarniaków na m  

(200-230 kg /ha). Materia³em siewnym s¹ k³oski. Nale¿y wysiewaæ je na 

znaczn¹ g³êbokoœæ od 4 do 6 cm. Im l¿ejsza gleba tym g³êbszy siew, tak by 

k³oski znalaz³y wystarczaj¹c¹ iloœæ wilgoci do skie³kowania. Siewy 

najlepiej wykonaæ siewnikiem przystosowanym do wysiewu ziarna w 

k³oskach, tzn. z wa³kami do roœlin gruboziarnistych oraz o g³adkich 

lejkach, tak by k³oski siê w nich nie zapycha³y. Siew mo¿emy wykonaæ 

rówie¿ rzutowo: rêcznie lub rozsiewaczem do nawozów, a nastêpnie 

p³ytko wymieszaæ z gleb¹ kultywatorem lub glebogryzark¹. Przy zbiorze 

kombajnowym, nasiona nale¿y zbieraæ razem z plew¹ (w ³usce) . 

Ustawienia kombajnu: 

        - sita otwarte - przez szczeliny wpadaj¹ nasiona w plewach, 

        - si³a nawiewu - jak przy zbiorze owsa

Ochrona i nawo¿enie:

podobnie jak pszenicy p³askurki

Proso (Panicum miliaceum) 
Rodzaj do którego nale¿y ok. 500 gatunków roœlin 

jednorocznych lub bylin z rodziny wiechlinowatych. Z tego 

rodzaju pochodz¹ jedne z najstarszych roœlin zbo¿owych 

uprawianych przez cz³owieka. 

Uwa¿ane za najbardziej odporne na suszê roœlinê zbo¿ow¹. Z prosa 

wytwarza siê m.in. kaszê jaglan¹. Jeszcze w pierwszej po³owie XX wieku 

proso by³o w Polsce, jednym z najpowszechniej uprawianych zbó¿.

Uprawa i zbiór:

Proso jest roœlin¹ dnia krótkiego, wytrzyma³¹ na suszê, œwiat³olubn¹ i cie-

p³olubn¹. Polecan¹ przede wszystkim na gleby lekkie. Nie lubi gleb 

zimnych, podmok³ych oraz g³êbokich piasków. Najwy¿sze plony prosa 

uzyskuje siê na glebach kompleksów pszennych, jednak mo¿e byæ 

uprawiane na glebach kompleksów ¿ytnich. 
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Odczyn gleby zbli¿ony do obojêtnego (pH 6-6,5). Najlepszymi 

przedplonami s¹ roœliny motylkowe, str¹czkowe i okopowe na oborniku. 

Dobrymi przedplonami s¹ równie¿ zbo¿a ozime i jare (uprawiane nie 

póŸniej ni¿ 3 lata po oborniku) oraz poplony ozime. Uprawa roli taka jak 

pod inne zbo¿a jare. Termin siewu prosa zale¿y od rejonu uprawy, 

optymalny to 15-25 maja. Zbyt wczesny siew (koniec kwietnia - pocz¹tek 

maja) nara¿a roœliny na wiosenne przymrozki, a siew opóŸniony 

(pocz¹tek czerwca) obni¿a plony i opóŸnia dojrzewanie roœlin. Iloœæ 

wysiewu: 15-20 kg/ha. Rozstawa rzêdów 25-30 cm (mniejsza na glebach 

l¿ejszych, wiêksza na glebach zasobniejszych). G³êbokoœæ siewu na 

glebach ciê¿szych - 1-2 cm, na lekkich do 4 cm. Kie³kuje w temperaturze 
o8-10 C, a w czasie wegetacji zahamowuje wzrost je¿eli temperatura 

ospadnie poni¿ej 15 C. Termin zbioru przypada zwykle w III dekadzie 

sierpnia lub w I dekadzie wrzeœnia. Proso jest naj³atwiej osypuj¹cym siê 

gatunkiem zbó¿. ¯niwa prowadzi siê tradycyjnie dwufazowo, b¹dŸ 

jednofazowo. Dwufazowego zbioru dokonujemy, gdy nasiona górnej 

czêœci wiechy s¹ w pe³ni dojrza³e, w œrodkowej osi¹gaj¹ dojrza³oœæ 

woskow¹, a w dolnej jej pocz¹tek. S³oma podczas zbioru jest przewa¿nie 

zielona. Zbiór jednofazowy kombajnem wykonuje siê w fazie pe³nej 

dojrza³oœci ziarniaków w ca³ej wiesze. Zmniejsza to straty plonu, ale 

ziarno wymaga wówczas  dodatkowego dosuszania. Plony: 10-30 dt z ha.

Ochrona:

Proso jest ma³o wra¿liwe na choroby i szkodniki. Mo¿e byæ pora¿ane 

przez g³owniê. Warunkiem uzyskania wysokich plonów jest dobry, 

zaprawiony materia³ siewny. Sporadycznie jest atakowane równie¿ przez 

omacnicê prosowiankê.

Walkê z chwastami prowadzi siê w okresie od wschodów do krzewienia 

bron¹ lekk¹ lub bron¹ chwastownik. Ochrona chemiczna przed 

chwastami jest trudna, gdy¿ proso jest bardzo wra¿liwe na herbicydy. 

Przed siewem nale¿y dopilnowaæ by pole by³o jak najmniej 

zachwaszczone. Szczególnie niepo¿¹dane s¹ chwasty prosowate. Mo¿na 

zastosowaæ Chwastox Extra w iloœci 1,2-1,8 l/ha, gdy roœliny osi¹gn¹ 10-

15 cm wysokoœci.
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Wczeœniejsze, wzglêdnie póŸniejsze, stosowanie herbicydów mo¿e 

powodowaæ uszkodzenia roœlin. 

Nawo¿enie:

Proso wymaga ³atwo dostêpnych sk³adników pokarmowych. Od 

pocz¹tku wegetacji pobiera doœæ du¿o azotu. Zapotrzebowanie na 

nawo¿enie:

sazotowe - w zale¿noœci od zasobnoœci stanowiska od 40-50 do 80-140 

kg/ha, stosowane w dwóch dawkach; 

sfosforowe - s³absze stanowiska 40-60 kg /ha, lepsze do 50-80 kg/ha;

spotasowe - s³absze stanowiska 40-60 kg /ha, lepsze do 60-100 kg/ha. 

 

Owies szorstki (Avena strigosa)
Owsik, owies piaskowy. W Polsce by³ spotykany na 

Podhalu i Orawie. Obecnie uprawiany sporadycznie, jako 

domieszka do owsa siewnego. Polecany szczególnie w 

warunkach górskich i podgórskich , gdzie mo¿e byæ cennym 

zbo¿em pastewnym, ze wzglêdu na mniejsze wymagania 

glebowe i termiczne ni¿ inne zbo¿a. 

Uprawa i zbiór:

Owies szorstki uprawia siê podobnie jak owies siewny. Ze wzglêdu na 

d³ugie kie³kowanie i du¿e zapotrzebowanie na wodê, istotne znaczenie 

ma wczesny termin siewu, by roœliny wykorzysta³y zimowe zapasy wody 

w glebie. Optymalnym terminem wysiewu jest moment obeschniêcia 

gleby. Najczêœciej jest to druga po³owa marca. W rejonie podgórskim i 

pó³nocno-wschodnim siew mo¿na opóŸniæ o 7-10 dni, a w razie 

niesprzyjaj¹cych warunków do 10 kwietnia. Niska temperatura po 

wschodach, jak i w póŸniejszym okresie wegetacji roœlin, nie wp³ywa 

ujemnie na plonowanie owsa. Owies siany wczeœniej, lepiej siê ukorzenia 

i krzewi, tworzy bardziej zwarty ³an, mniej wylega i zawi¹zuje wiêcej 

k³osków. Obsada owsa szorstkiego na polu waha siê w granicach: od 400 
2 na kompleksie ¿ytnim bardzo dobrym do 650 szt./m  na zbo¿owo-

pastewnym s³abym. 
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Ze wzglêdu na drobne ziarniaki, owies szorstki wysiewa siê wagowo,  

mniej wiêcej, o po³owê mniej ni¿ owsa siewnego (w zale¿noœci od masy 

tysi¹ca ziarniaków owsa szorstkiego). Masa 1000 ziaren mo¿e wynosiæ 

10-23 g.

Ochrona i na

bardzo podobne jak owsa siewnego 

wo¿enie:

Roœlina wieloletnia o cienkiej i d³ugiej s³omie oraz w¹skim k³osie. W 

Polsce, bywa jeszcze sporadyczne uprawiany na zielonkê, na Podhalu.

Krzyca (Secale cereale) 
Mieszañcowy gatunek ¿yta, pochodz¹cy ze skrzy¿owania 

¿yta zwyczajnego z ¿ytem górskim, nazywany te¿ ¿ytem 

œwiêtojañskim. W stanie dzikim spotykany w basenie Morza 

Œródziemnego. 

Lnicznik siewny (Camelina sativa) 
Roœlina z rodziny kapustowatych, zwyczajowo nazywana 

lniank¹, rydzykiem, ry¿ykiem lub rydzem. Roœnie dziko w 

Azji i Europie. Uprawiany ju¿ w czasach prehistorycznych 

(co najmniej od 3000 lat) jako roœlina oleista. 

 Pocz¹wszy od po³owy XIX wieku,  wypiera³y  z uprawy rzepak 

oraz len w³óknisty. Z jej nasion otrzymuje siê olej zwany „niemieckim 

olejem sezamowym”. U¿ywa siê go do wytwarzania myd³a, jako opa³u, 

czasami do celów spo¿ywczych. Nasiona s¹ dobr¹ pasz¹ dla drobiu. Jest 

równie¿ cenion¹ roœlin¹ lecznicz¹. Olej z nasion lnicznika zawiera 

wyj¹tkowo du¿o (do 45%) kwasów t³uszczowych omega 3, co jest 

wyj¹tkiem wœród roœlin. Jest tak¿e bogaty w antyoksydanty, co przek³ada 

siê na d³ugi okres wa¿noœci i odpornoœæ na je³czenie. Trwaj¹ badania nad 

wykorzystaniem oleju z lnicznika jako surowca do produkcji biopaliw.  

Jako chwast wystêpuje w zbo¿ach jarych, w okopowych i we lnie oraz na 

przydro¿ach. Wykazuje znaczn¹ odpornoœæ na suszê i wymarzanie. 

lniankê
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Zastosowanie lnicznika do produkcji oleju spo¿ywczego zosta³o 

utrwalone w powiedzeniu "lepszy rydz ni¿ nic", kiedy ubogie 

gospodarstwa domowe zastêpowa³y drogi t³uszcz zwierzêcy, ³atwo 

dostêpnym i tanim olejem rydzowym. Inna etologia tego przys³owia 

wskazuje na ma³e wymagania glebowe tej roœliny, gdy¿ roœnie ona tam 

gdzie nie chc¹ ju¿ rosn¹æ nic innego.

Uprawa i zbiór:

Lnicznik jest roœlin¹ ma³o wymagaj¹c¹, daj¹c¹ zadowalaj¹ce plony na 

gorszych stanowiskach. Mo¿na go zatem uprawiaæ na ró¿nych glebach 

s³abszych, np. kompleksów ¿ytnich, gdzie nie udaje siê ju¿ rzepak. Nie 

znosi gleb podmok³ych oraz ciê¿kich glin i i³ów, na których ³atwo ulega 

chorobom gnilnym. Odznacza siê wiêksz¹ mrozoodpornoœci¹ i mniejsz¹ 

wra¿liwoœci¹ na okresowe niedobory wody ni¿ rzepak. Najczêœciej sieje 

siê go po zbo¿ach, zw³aszcza po ¿ycie, pszen¿ycie lub owsie. Lnianka jest 

równie¿ dobrym przedplonem dla zbó¿ ozimych, poniewa¿ wczeœnie 

schodzi z pola i oczyszcza p³odozmiany zbo¿owe z chorób 

podsuszkowych.

Lnicznik jary nale¿y siaæ w pierwszej po³owie kwietnia, ozimy -w 

pierwszej po³owie wrzeœnia. Wysiewa siê go w dobrze uprawion¹, 

spulchnion¹ glebê, siewnikiem rzêdowym w rozstawie rzêdów 12-15 cm, 
2w iloœci 4-5 kg/ha, tak by po wschodach na 1 m  by³o 300-400 roœlin. 

Drobne nasiona lnicznika (masa tysi¹ca nasion: 1,1-1,3 g) nale¿y 

umieœciæ w glebie p³ytko, na g³êbokoœci 1-1,5 cm, gdy¿ s³abe siewki ³atwo 

zamieraj¹ pod zbyt grub¹ warstw¹ gleby. Minimalna temperatura 
o okie³kowania nasion wynosi 1 C, a optymalna: 10-12 C. Wschody formy 

jarej wystêpuj¹ ju¿ po 10 dniach po zasiewie, po czym spowalnia siê 

tempo wzrostu. Lnianka ozima tworzy rozetê liœciow¹ jesieni¹, a pêd 

kwiatostanowy wiosn¹. Ma najmniejsze wymagania wodne spoœród 

oleistych a okresowe susze w niewielkim stopniu obni¿aj¹ zawartoœæ 

t³uszczu w nasionach.

Lnicznik jary dojrzewa w koñcu lipca lub na pocz¹tku sierpnia, a forma 

ozima na pocz¹tku lipca. 
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Komonica b³otna (Lotus uliginosus) 
Bylina nale¿¹ca do rodziny bobowatych. Pochodzi z Europy 

i Afryki Pó³nocnej. W Polsce œrednio pospolita. Wystêpuje 

na stanowiskach wilgotnych, umiarkowanie ubogich lub 

zasobnych w sk³adniki pokarmowe, o odczynie obojêtnym. 

Zbiór przeprowadza siê jednoetapowo, kombajnem zbo¿owym,  kiedy 

roœliny zasychaj¹, a ich nasiona staj¹ siê rdzawo¿ó³te. Drobne nasiona 

wymagaj¹ du¿ej szczelnoœci kombajnu. Zbytnie opóŸnienie zbioru mo¿e 

staæ siê przyczyn¹ strat w plonach wskutek samoczynnego pêkania 

owocków (³uszczynek), sk³onnoœæ lnianki do osypywania jest jednak 

mniejsza ni¿ rzepaku. Plony lnicznika ozimego mog¹ daæ, w dobrych 

warunkach œrodowiskowych:  2-2,5 ton, a jarego: 1,5-1,8 tony z ha.  

Ochrona:

Zaleca siê mechaniczne zwalczanie chwastów, poprzez bronowanie 

plantacji w fazie rozetki roœlin. G³ównymi szkodnikami zagra¿aj¹cymi 

uprawie s¹: chowacz lniankowiec, chowacz tasznikowiec i s³odyszek 

rzepakowy, natomiast chorobami: bia³a rdza i m¹czniak rzekomy. Do 

ochrony chemicznej stosuje siê preparaty zalecane w rzepaku.

Nawo¿enie:

Lnianka ma zdecydowanie mniejsze wymagania pokarmowe ni¿ rzepak. 

Nawozi siê j¹ nawozami organicznymi (obornik, gnojówka) lub 

mineralnymi. Do gleby trzeba wnieœæ 30-40 kg/ha fosforu i 50-70 kg/ha 

potasu. Fosfor oraz potas stosuje siê pod obydwie formy lnianki na 3-4 dni 

przed siewem, pod bronê. Pod lniankê jar¹ azot w iloœci 60-80 kg/ha wnosi 

siê do gleby przedsiewnie, natomiast pod formê ozim¹ przed siewem 

stosuje siê tylko oko³o 20 kg/ha, a pozosta³¹ jego czêœæ (80-100 kg/ha) 

daje siê dopiero na przedwioœniu.

Dobrze znosi surowy klimat. Kwitnie w czerwcu i lipcu.  Jest cenn¹ 

roœlin¹ pastewn¹, uprawiana na paszê zielon¹ o dobrej wartoœci 

pokarmowej. 
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Nadaje siê doskonale do wysiewania na stanowiska podmok³e, gdy¿ znosi 

d³ugotrwa³e zalewy (nawet do czterech tygodni). Dostarcza pszczo³om 

nektaru i py³ku. Komonica osi¹ga pe³niê rozwoju od 2-3 roku wegetacji. 

Kwitnie ju¿ w roku siewu, a w latach pe³nego u¿ytkowania mo¿e zakwitaæ 

dwa lub trzy razy.

Uprawa i zbiór:

Mo¿na siaæ j¹ w roœlinê ochronn¹, jednak bez niej rozwija siê lepiej. 

Ujemny wp³yw roœliny ochronnej widoczny jest nawet w dalszych latach 

u¿ytkowania. Iloœæ wysiewu na paszê wynosi: 10-15 kg/ha, w rozstawie 

rzêdów: 15-20 cm. Mo¿na równie¿ wysiewaæ komonicê w mieszankach z 

trawami. G³êbokoœæ przykrycia nasion nie powinna przekraczaæ 1,5 cm. 

Komonica dojrzewa bardzo nierównomiernie, a dojrza³e str¹ki ³atwo 

pêkaj¹. Dlatego przed zbiorem na nasiona nale¿y przeprowadziæ 

desykacjê roœlin, w fazie, gdy 60-70% str¹ków zbrunatnieje. Zbiór 

wypada zwykle w pierwszej po³owie sierpnia. Plon nasion waha siê od 0,2 

do 0,4 t z ha. Komonicê na zielonkê nale¿y sprz¹taæ przed zakwitniêciem, 

gdy¿ kwiaty maj¹ gorzki smak i s¹ niechêtnie zjadane przez zwierzêta. Po 

wysuszeniu komonica traci goryczkê. Siano zebrane w okresie pe³nego 

kwitnienia mo¿e byæ spasane przez zwierzêta.

Ochrona:

Komonica bywa czasem atakowana przez przyl¿eñce, powoduj¹ce 

zasychanie lub opadanie kwiatów. W przypadku stwierdzenia tego 

szkodnika nale¿y pierwszy pokos przeznaczyæ na paszê, a na zbiór nasion 

wykorzystaæ pokos drugi.

Nawo¿enie:

W razie potrzeby stosuje siê jedynie nawo¿enie fosforowo - potasowe.

Nostrzyk bia³y (Melilotus alba)
Roœlina z rodziny bobowatych. Wystêpuje w dwóch 

formach: jednorocznej (kwitn¹cej w pierwszym roku 

uprawy) oraz dwuletniej. Rodzimym obszarem jej 

wystêpowania jest Afryka Pó³nocna (Egipt, Libia), znaczna 

czêœæ Azji oraz wschodnia, po³udniowa i œrodkowa Europa. 
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W Polsce nostrzyk jest pospolity na ca³ym ni¿u i w ni¿szych górach. 

Nale¿y do najlepszych roœlin miododajnych wystêpuj¹cych w naszym 

klimacie. Wszêdzie gdzie roœnie, jest bardzo licznie odwiedzany przez 

pszczo³y miodne. Wydajnoœæ miodowa z 1 ha wynosi: 400-600 kg/ha 

(forma jednoroczna: 300-400 kg). Bywa uprawiany jako roœlina 

pastewna, pozwalaj¹c uzyskaæ du¿¹ wydajnoœæ zielonej masy. Jego 

popularnoœæ, jako roœliny pastewnej ogranicza du¿a zawartoœæ kumaryny, 

osi¹gaj¹ca  maksimum w okresie kwitnienia. Z tego te¿ wzglêdu na paszê 

nadaj¹ siê tylko m³ode roœliny. Jest chêtnie spo¿ywany przez owce i konie, 

natomiast byd³o i trzodê chlewn¹ nale¿y stopniowo przyzwyczaiæ do 

skarmiania. Nostrzyk ma du¿e znaczenie w odtwarzaniu struktury i 

podnoszeniu ¿yznoœci gleby. Jako roœlina motylkowa pobiera azot z 

powietrza. Potrafi zgromadziæ nawet 300 kg azotu na 1 hektarze. 

Znakomicie nadaje siê jako zielony nawóz, zw³aszcza pod okopowe.

Ziele nostrzyka wykazuje wartoœci lecznicze. Obni¿a nadmiern¹ 

przepuszczalnoœæ œcian naczyñ krwionoœnych, nieznacznie zmniejsza 

lepkoœæ i krzepliwoœæ krwi oraz u³atwia jej przep³yw przez naczynia ¿ylne 

i w³osowate. Poprawia kr¹¿enie krwi, zmniejsza obrzêki oraz zapobiega 

tworzeniu siê zakrzepów. 

Uprawa i zbiór:

Udaje siê na wszystkich glebach odkwaszonych, szczególnie polecany 

jest na gleby piaszczyste i ¿wirowate, na których daje najwiêkszy plon 

zielonej masy ze wszystkich roœlin motylkowatych .

Nie wymaga skomplikowanych zabiegów uprawowych. Niezbêdna jest 

g³êboka orka jesienna, zaœ wiosn¹ wykonuje siê jedynie zabiegi 

spulchniaj¹ce. Gleba powinna byæ odchwaszczona, zw³aszcza z perzu. 

Stanowisko w p³odozmianie jest obojêtne. Przy siewach na miejsca, gdzie 

od lat nie by³y uprawiane ¿adne str¹czkowe, nasiona nale¿y zaprawiæ 

nitragin¹. Na mniejsze poletka mo¿na rozrzuciæ trochê ziemi ze 

stanowisk, gdzie rós³ poprzednio nostrzyk (zw³aszcza na glebach 

piaszczystych). W ten sposób wprowadzimy do gleby bakterie 

korzeniowe, z którymi wspó³¿yje ta roœlina. 
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Nostrzyk uprawiany w plonie g³ównym sieje siê jak najwczeœniej wiosn¹. 

Terminu siewu nie nale¿y opóŸniaæ, gdy¿ nasiona do dobrego 

kie³kowania, wymagaj¹ du¿o wilgoci. Mo¿na go te¿ wsiewaæ w zbo¿e 

jare lub siaæ jako poplon. W uprawie na paszê wysiewa siê 22-30 kg 

nasion na 1 ha, w rzêdy o rozstawie 25-30 cm, co umo¿liwi póŸniejsz¹ 

uprawê miêdzyrzêdow¹. Na ma³ych area³ach mo¿na wysiewaæ go 

rzutowo. G³êbokoœæ siewu: 1-1,5 cm wiosn¹ i 2-2,5 cm latem. Przy 

uprawie na nasiona zwiêksza siê rozstaw rzêdów do 40-60 cm i zmniejsza 

iloœæ wysiewu do 8-10 kg nasion na 1 ha.

Nostrzyk kwitnie od koñca czerwca do pocz¹tku sierpnia (jednoroczny od 

po³owy lipca do wrzeœnia). W pierwszym roku uprawy zbiera siê jeden 

pokos zielonki, a w drugim dwa pokosy. W uprawie na nasiona zbiera siê 

w pierwszym roku jeden pokos zielonki, zaœ w drugim nasiona. 

Zbioru nasion dokonuje siê pod koniec sierpnia i na pocz¹tku wrzeœnia, 

kombajnem prosto z pola. Str¹ki osypuj¹ siê, dlatego nale¿y roœliny 

zbieraæ, gdy oko³o 50% str¹ków osi¹gnie dojrza³oœæ ¿ó³t¹. Po 

wym³óceniu, str¹czki wy³uskuje siê na bukowniku w celu uzyskania 

nasion. Plon nasion wynosi od 6 do 8 q z 1 ha. 

Uprawa nostrzyku bia³ego dla pszczó³:

Uprawa ta ró¿ni siê nieznacznie od uprawy w innych celach. Przede 

wszystkim zmniejsza siê iloœæ wysiewanych nasion. Do obsiania 1 ha pola 

potrzeba oko³o 15-20 kg nasion lub 20-25 kg str¹ków z nasionami. 

Rozstawa rzêdów mo¿e wynosiæ 30-40 cm. Niektóre Ÿród³a zalecaj¹ 

zmniejszenie iloœci nasion do siewu nawet do 10 kg/ha. W celu poprawy 

atrakcyjnoœci po¿ytkowej mo¿na wysiewaæ nostrzyk razem z faceli¹. 

Siew wykonuje siê jak najwczeœniej wiosn¹, w iloœci: 5-7 kg nasion facelii  

i 15 kg nostrzyku na 1 ha. Facelia zakwitnie w pierwszym roku 

u¿ytkowania, a nostrzyk w drugim. Nostrzyk uprawiany w plonie 

g³ównym kwitnie do 5 tygodni, przez ca³y lipiec, a jego wydajnoœæ 

miodowa z uprawy polowej wynosi od 400 do 600 kg nektaru z 1 ha.

Wydajnoœæ nostrzyku rosn¹cego w siedliskach naturalnych jest mniejsza i 

wynosi oko³o 200 kg/ha. 
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Wydajnoœæ py³kowa to 40-90 kg py³ku z 1 ha. Pszczo³y oblatuj¹ nostrzyk 

od po³udnia do wieczora. Ze wzglêdu na g³êboki korzeñ palowy mo¿e 

nektarowaæ, nawet w czasie suszy. 

Ochrona:

We wczesnych fazach rozwoju nostrzyk jest ma³o odporny na 

zachwaszczenie. Pomocne mog¹ byæ herbicydy stosowane w koniczynie i 

lucernie. Uprawê mo¿na prowadziæ ³¹cznie z trawami, np. z kupkówk¹. 

Po zebraniu pierwszego pokosu nostrzyka z trawami, problem 

zachwaszczenia przestaje istnieæ.

Nawo¿enie: 

Przed siewem nale¿y zastosowaæ nawo¿enie w iloœci 30-45 kg P O  i 40-2 5

60 kg K O. Na glebach kwaœnych, konieczne jest wapnowanie. Mo¿na 2

zastosowaæ nawo¿enie azotowe w iloœci: 10-20 kg/ha lecz nie jest ono 

konieczne.           

Sa³ata ³odygowa 
(Lactuca sativa var. augusana). 
Zwana równie¿ szparagow¹. W Polsce, by³a uprawiana na 

szersz¹ skalê w okolicach Krakowa, gdzie powsta³a jej 

lokalna populacja nazywana "g³¹bikami krakowskimi". 

Sa³ata ³odygowa, od pozosta³ych form sa³at ró¿ni siê tym, ¿e jej 

zasadnicz¹ czêœci¹ jadaln¹ jest gruba, miêsista ³odyga osi¹gaj¹ca d³ugoœæ 

30-60 cm, a nie g³ówka lub rozeta liœciowa. Najpopularniejszym 

sposobem przyrz¹dzania jest zakwaszenie ³odyg, ale mo¿e byæ równie¿ 

gotowana w wodzie (np. jak kalafior),  kiszona jak ogórki ma³osolne lub 

spo¿ywana na surowo . 

Uprawa i zbiór:

Sa³ata ³odygowa jest typow¹ roœlin¹ dnia d³ugiego. Uprawa latem sprawia 

trudnoœci, gdy¿ roœliny szybko wybijaj¹ w pêdy kwiatostanowe. Posiada 

nieco mniejsze wymagania klimatyczno-glebowe ni¿ sa³ata g³owiasta. 

Uprawa najlepiej udaje siê na glebach lekkich i œrednich, bogatych w 

próchnicê, dobrze zatrzymuj¹cych wodê, jednoczeœnie przepuszczalnych 

i szybko siê nagrzewaj¹cych o pH 6,5-7,0.
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Mo¿na j¹ uprawiaæ z rozsady lub z siewu bezpoœrednio na pole. Od 

wysiewu do zbioru up³ywa, w zale¿noœci od warunków pogodowych, od 

10 do 14 tygodni. Dlatego sa³ata ³odygowa mo¿e byæ polecana jako 

przedplon lub poplon. Na zbiór jesienny, w uprawie polowej, nasiona 

nale¿y wysiewaæ od koñca czerwca do po³owy lipca, a do uprawy w 

tunelu foliowym: w po³owie sierpnia. W celu uzyskania 1000 sztuk 

rozsady nale¿y wysiaæ 3-4 g nasion. Rozsadê sadzimy w rozstawie 40-45 

x 25-30 cm. Je¿eli decydujemy siê na uprawê z siewu bezpoœredniego w 

pole, nale¿y wówczas po wschodach wykonaæ przerywkê tak, aby 

odleg³oœæ miêdzy roœlinami wynosi³a 25-30 cm. Na soczystoœæ ³odygi, a 

tym samym na walory u¿ytkowe sa³aty, zasadniczy wp³yw ma 

dostateczna iloœæ wody w glebie, dlatego w okresach suszy nale¿y 

koniecznie  nawadniaæ roœliny.

Zbiór zgrubia³ych pêdów powinien byæ przeprowadzony przed ich 

zdrewnieniem, czyli najpóŸniej gdy na roœlinie zaczynaj¹ formowaæ siê  

p¹ki kwiatowe.

Ochrona:

W okresie wzrostu sa³aty zabiegi pielêgnacyjne ogranicza siê do 

odchwaszczania, najlepiej mechanicznego. Roœliny uprawiane latem 

mog¹ byæ pora¿ane przez bakteriozy i m¹czniaka rzekomego. 

Nawo¿enie: 

W razie s³abego wzrostu, nawozi siê  pog³ównie  azotem . 

LêdŸwian siewny (Lathyrus sativus)
Pn¹ca roœlina zielna z rodziny bobowatych o  bia³ych lub 

niebieskich kwiatach. Pochodzi z rejonu Morza 

Œródziemnego. Jest jednym z najstarszych gatunków roœlin 

uprawnych. 

Znany by³ ju¿ w staro¿ytnym Egipcie, Cesarstwie Rzymskim oraz krajach 

Dalekiego Wschodu. Uprawiany w œrodkowej Europie, g³ównie dla 

jadalnych i pastewnych nasion. Nasiona lêdŸwianu siewnego mog¹ byæ 

wykorzystywane podobnie jak nasiona grochu.
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Uprawa i zbiór:

Roœliny lêdŸwianu siewnego charakteryzuj¹ siê du¿¹ odpornoœci¹ na 

przymrozki oraz rzadko spotykan¹ wœród roœlin str¹czkowych tolerancj¹ 

wobec rodzaju gleby. Dobrym przedplonem s¹ roœliny zbo¿owe 

uprawiane w 2 lub 3 roku po oborniku. Nie powinno uprawiaæ siê  tej 

roœliny po sobie lub innych roœlinach bobowatych. Na to samo stanowisko 

mo¿e powracaæ co 4 lub 5 lat. Przygotowanie pola po roœlinach 

zbo¿owych obejmuje pe³ny zespó³ uprawek po¿niwnych, orkê zimow¹ na 

g³êbokoœæ 20 cm, a wiosn¹ bronowanie lub ”w zale¿noœci od potrzeb”, 

kultywatorowanie i bronowanie. Termin siewu powinien byæ mo¿liwie 

jak najwczeœniejszy, gdy tylko obeschnie gleba i mo¿na przeprowadziæ 

uprawki wiosenne (miêdzy 15 marca a 8 kwietnia). OpóŸnienie siewu 

mo¿e obni¿yæ plon nawet o 30%. Norma wysiewu jest uzale¿niona od 

wielkoœci nasion i zdolnoœci ich kie³kowania. Wynosi: 80-100 
2kie³kuj¹cych nasion na 1 m  (60-100 kg/ha). LêdŸwian wysiewamy w 

rzêdy co 12-15 cm lub 20-25 cm, na g³êbokoœæ 4-8 cm (p³ycej na glebach 

ciê¿szych, g³êbiej na lekkich). Nasiona przed siewem nale¿y zaszczepiæ 

nitragin¹ przeznaczon¹ dla grochu i wyki. Na glebach s³abszych,  

lêdŸwian na nasiona, najczêœciej uprawiamy w siewie czystym, natomiast 

na mocniejszych, zw³aszcza wilgotnych, zalecany jest siew mieszany z 

roœlin¹ podporow¹, na przyk³ad gorczyc¹ lub pszen¿ytem. Problemem w 

produkcji lêdŸwianu siewnego mo¿e byæ przed³u¿aj¹ca siê wegetacja 

przy uprawie na glebach zasobniejszych w azot, a tak¿e przy nadmiernej 

iloœci opadów.  Jednofazowy zbiór lêdŸwianu wykonujemy po uprzedniej 

desykacji. Poniewa¿ str¹ki nie pêkaj¹, mo¿liwy jest równie¿ zbiór 

dwufazowy. Po skoszeniu, pokosy schn¹ 2-3 dni, po czym mo¿na je 

m³óciæ kombajnem. W zale¿noœci od warunków siedliska oraz stosowanej 

agrotechniki, z 1 hektara plantacji mo¿emy uzyskaæ od 25 do 50 dt nasion. 

Ochrona:

LêdŸwian wschodzi powoli, d³ugo nie zacienia roli, wiêc mo¿e  byæ ³atwo 

zag³uszony przez chwasty.
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Wykazuje wysok¹ odpornoœæ na choroby grzybowe i szkodniki 

(szczególnie na pachówkê str¹kóweczkê), dlatego zazwyczaj nie 

potrzebuje ochrony. Sporadycznie pojawia siê m¹czniak prawdziwy i 

mszyca prochowianka.

Nawo¿enie:

Nawo¿enie lêdŸwianu siewnego na glebach lekkich i stanowiskach 

s³abszych powinno wynosiæ: N 40-60 kg/ha, P O  60-80 kg/ha oraz K O  2 5 2

80-100 kg/ha. Na glebach ¿yznych mo¿na zrezygnowaæ z nawo¿enia 

azotem.

 

Soczewica jadalna (Lens culinaris) 
Gatunek roœliny jednorocznej lub dwuletniej z rodziny 

bobowatych. Rodzime obszary wystêpowania to: Grecja, 

Azja Zachodnia, Azja Œrodkowa, Kaukaz i Pakistan. Jest 

uprawiana w wielu krajach œwiata. 

Wymagania wodne soczewicy s¹ mniejsze ni¿ innych roœlin 

str¹czkowych. Jest z nich najbardziej odporna na suszê. Formy 

wielkonasienne s¹ jednak bardziej wra¿liwe na niedobory wody ni¿ 

drobnonasienne. W Polsce najlepsze warunki do uprawy soczewicy 

znajduj¹ siê w czêœci po³udniowo-wschodniej, gdzie klimat jest bardziej 

kontynentalny. 

Uprawa i zbiór:

Soczewica ma ma³e wymagania klimatyczno-glebowe. Nale¿y j¹ 

uprawiaæ na glebach odpowiednich dla grochu pastewnego lub ³ubinu 

w¹skolistnego, to znaczy na kompleksie pszennym wadliwym lub ¿ytnim 

bardzo dobrym i dobrym, o pH od 6,0 do 6,5. Nie nale¿y jej uprawiaæ w 

bliskim czasowo nastêpstwie po roœlinach motylkowych wieloletnich, 

które pozostawiaj¹ zbyt du¿o azotu w glebie. W okresie wschodów znosi 
okrótkotrwa³e przymrozki do -6 C. Wymagania cieplne soczewicy w 

oczasie wykszta³cania str¹ków i dojrzewania nasion s¹ du¿e (19-20 C). 

Bezpoœrednio przed siewem nasiona powinny byæ zaprawione 

szczepionk¹ bakteryjn¹ przeznaczon¹ dla soczewicy. Iloœæ wysiewu 

uzale¿niona jest g³ównie od wielkoœci nasion. 
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Soczewica jadalna.

17

Uprawa prosa w rejonie bytowskim.



Jab³ka odmiany Beforest.

18

Jab³ka odmiany Kasztela.



Kwitn¹cy  ³an gorczycy uprawianej na poplon.

19

Trzmiel na kwiecie nostrzyka bia³ego.



Uprawa facelii b³ekitnej w czystym siewie.
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Coraz czêœciej widzimy grykê na naszych polach.



Nasiona wysiewa siê w rzêdy co 15-20 cm na g³êbokoœæ 2-4 cm. 

Do zbioru soczewicy przystêpuje siê gdy 40-60% str¹ków jest ju¿ 

dojrza³ych. Roœliny, w tym okresie, s¹ jeszcze zielone, a zebrane nasiona 

maj¹ naturaln¹ barwê. Soczewicê zbiera siê podobnie jak groch czy wykê. 

Utrudnienia zwi¹zane ze zbiorem nasion wynikaj¹ przede wszystkim z 

wylegania oraz niskiego osadzenia str¹ków na roœlinie. Soczewicê 

uprawian¹ na mniejszych powierzchniach mo¿na zbieraæ dwu- lub 

wieloetapowo, kosz¹c j¹ najpierw kosiark¹ i m³óc¹c odpowiednio 

przygotowanym kombajnem, obni¿aj¹c zespó³ ¿niwny na minimaln¹ 

wysokoœæ ciêcia. Przy jednokierunkowym wyleganiu wskazane jest 

stosowanie podnoœników do wyleg³ych roœlin. Po wym³óceniu nasiona 

nale¿y dosuszyæ do wilgotnoœci poni¿ej 15%.

Ochrona:

Zaleca siê zaprawiaæ nasiona jedn¹ z zapraw nasiennych przeciwko 

zgorzeli siewek.

Nawo¿enie: 

Na glebach o niskiej zasobnoœci zaleca siê nawo¿enie fosforem w dawce 

30-50 kg/ha i potasem w iloœci 50-70 kg/ha. Nawozy fosforowe i 

potasowe nale¿y stosowaæ w ca³oœci wiosn¹, poniewa¿ na glebach 

l¿ejszych, na których uprawia siê soczewicê, wystêpuje obawa wymycia 

potasu. Soczewica, w zasadzie, nie wymaga nawo¿enia azotowego, 

jednak na glebach ubogich, o bardzo ma³ej iloœci substancji organicznej, 

mo¿na zastosowaæ azot w iloœci 20-30 kg/ha. Roœlina ta nie znosi gleb 

kwaœnych, dlatego nale¿y je wapnowaæ. Optymalne pH dla soczewicy 

waha siê w przedziale od 6,0 do 6,5.

Pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa) 
Roœlina dwuletnia, nale¿¹ca do rodziny selerowatych. 

By³a znana ju¿ przed nasz¹ er¹ jako przyprawa i cenna 

roœlina lecznicza. Gatunek ten pochodzi z ciep³ych 

rejonów Eurazji. 

W przesz³oœci by³ bardzo popularn¹ roœlin¹ przyprawow¹, jednak dziœ 

jego area³ uprawy jest niewielki.
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Przed sprowadzeniem do Europy ziemniaków, pasternak by³ wa¿nym 

sk³adnikiem diety europejczyków. Korzeñ, ma stosunkowo du¿¹ wartoœæ 

od¿ywcz¹, trzykrotnie wiêksz¹ ni¿ marchew. Potas zawarty w pasternaku 

wp³ywa na obni¿enie poziomu wody w organizmie oraz reguluje 

kr¹¿enie. Pasternak pobudza trawienie, dzia³a te¿ uspokajaj¹co. 

Uprawa i zbiór:

Wymaga gleb g³êbokich, gliniasto-piaszczystych, zawieraj¹cych wapñ i 

potas. Nasiona wysiewa siê w kwietniu bezpoœrednio do gruntu na 

g³êbokoœæ 15 mm, od po³. III do po³. IV w rzêdy co 25-40 cm. Je¿eli siewki 

wzejd¹ zbyt gêsto, nale¿y je przerywaæ, pozostawiaj¹c roœliny co 5-6 cm. 

W czasie wegetacji pasternak nale¿y okopywaæ i odchwaszczaæ. Kwitnie 

w lipcu i w sierpniu. Korzenie zbiera siê jesieni¹. Bardzo dobrze 

przechowuje siê w piwnicach, kopcach, a nawet pozostawiony na polu. W 

odpowiednich warunkach korzenie zachowuj¹ œwie¿oœæ a¿ do wiosny. 

Ochrona:

Bardzo odporny na szkodniki i choroby i nie wymaga ochrony.
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WARIANT 6.3. PRODUKCJA NASIENNA NA 
ZLECENIE BANKU GENÓW

W ramach tego wariantu mo¿na uprawiaæ ró¿ne gatunki roœlin rolniczych, 

warzywniczych, segetalnych lub drzew owocowych. Zainteresowany 

upraw¹ rolnik musi zg³osiæ siê do wybranego banku genów. Pozytywna 

ocena gospodarstwa przeprowadzona przez pracowników banku genów, 

umo¿liwi podpisanie umowy i nieodp³atne przekazanie rolnikowi 

materia³u siewnego lub rozmno¿eniowego. Maksymalna powierzchnia, 

któr¹ mo¿na obj¹æ p³atnoœci¹ w ramach wariantu 6.3. w jednym 

gospodarstwie to 0,30 ha, z czego po³owê mo¿e stanowiæ strefa ochronna 

dla uprawianej roœliny (otulina).

P³atnoœæ: 4.700 z³/ha

Wdra¿aniem wariantu 6.3 zajmuj¹ siê nastêpuj¹ce banki genów:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin, 

B³onie,  05-870 Radzików, 

tel. /22/ 725 36 11, 733 45 00 

www.ihar.edu.pl

Instytut Ogrodnictwa

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3; 96-100 Skierniewice

tel. /46/ 833 34 34; fax /46/ 833 31 86 

Arboretum i Zak³ad Fizjografii w Bolestraszycach

skr. poczt. 471; 37-700 Przemyœl

e-mail: arboretum@poczta.onet.pl; tel. /16/ 671 64 25 

drzewa owocowe

Instytut Genetyki Roœlin PAN

 ul. Strzeszyñska 34, 60-479 Poznañ

e-mail: wryb@igr.poznan.pl;  tel: /61/ 655 02 00, 655 02 75

Motylkowate o znaczeniu marginalnym
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Instytut  W³ókien Naturalnych  i Roœlin Zielarskich

ul. Wojska Polskiego 71b; 60 630 Poznañ

e-mail: grazyna.silska@inf.poznan.pl;  tel.: /61/ 845 58 38, 

len, konopie, zielarskie, rzadkie lecznicze i zielarskie

Instytut Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa 

Pañstwowy Instytut Badawczy

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Pu³awy

e-mail dorter@iung.pulawy.pl; tel. /81/ 886 34 21

tytoñ i chmiel

Katedra Roœlin Warzywnych i Leczniczych

Wydzia³ Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego 

ul. Nowoursynowska 159; 02-776 Warszawa

e-mail: katarzyna_baczek@sggw.pl; tel.  /22/ 593 10 00

Instytut Genetyki i Hodowli Roœlin

Wydzia³ Agrobioin¿ynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 13; 20-950 Lublin

wanda.kociuba@ar.lublin.pl; tel. /81/ 445 60 05

Ogród Botaniczny

Centrum Zachowania Ró¿norodnoœci Biologicznej w Powsinie, 

ul. Prawdziwka 2, 02-972 Warszawa

e-mail: bgpas@obpan.eu; tel. /22/ 648 38 56

Zespó³ Parków Krajobrazowych Che³miñskiego i Nadwiœlañskiego

w Œwieciu,            

ul. S¹dowa 5; 86-100 Œwiecie

e-mail: park@dolnawisla.pl; tel. /52/ 331 50 00
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Wariant 6.4. Sady tradycyjne 

W ca³ej Polsce spotyka siê stare, czasami dawno porzucone sady. Mo¿na 

w nich spotkaæ wiele odmian, których nie uprawia siê ju¿ we 

wspó³czesnych sadach towarowych. Te stare odmiany maj¹ nadal swoich 

wielbicieli. Wiele osób pamiêta, czêsto niepowtarzalny, smak i zapach 

owoców zjadanych w dzieciñstwie. Równie¿ obecnie kupi³o by chêtnie  

owoce, których pró¿nio szukaæ w handlu.

Istniej¹ce stare sady, szczególnie warto zachowywaæ w gospodarstwach 

ekologicznych i agroturystycznych. Uprawa starych odmian jab³oni, 

grusz, czereœni, wiœni i œliw w gospodarstwach goszcz¹cych turystów, 

mo¿e staæ siê dodatkow¹ atrakcj¹, a rolnikowi, przy stosunkowo niskich 

nak³adach,  przynieœæ wymierne korzyœci finansowe. 

Wariant 6.4. programu rolnoœrodowiskowego umo¿liwia uzyskanie 

p³atnoœci do sadów obejmuj¹cych co najmniej 12 drzew w wieku powy¿ej 

15 lat, nale¿¹cych do minimum 4 odmian lub gatunków wymienionych w 

niniejszej broszurze. Korony drzew musz¹ siê rozpoczynaæ na wysokoœci 

powy¿ej 120 cm, obwód pni nie mniejszym ni¿ 47 cm (na wysokoœci 

oko³o 1 m). Rozstawa drzew powinna mieœciæ siê w zakresie: od 4x6 m do 

10x10 m. Je¿eli rozstawa jest za du¿a lub brakuje nam drzew do 

minimalnej powierzchni sadu (0,10 ha) mamy mo¿liwoœæ uzupe³nienia 

nasadzeñ (do 40% obsady wszystkich drzew) drzewami odmian lub 

gatunków wymienionych lub odmian tradycyjnie uprawianych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r., zaszczepionymi na 

silnie rosn¹cych podk³adkach. W sadzie tradycyjnym musz¹ byæ 

wykonywane podstawowe zabiegi pielêgnacyjne, takie jak: ciêcie, 

bielenie pni, koszenie lub wypasanie trawy. Wariant 6.4. nie ma górnego 

limitu powierzchni.

P³atnoœæ: 2.100 z³/ha

Aktualnie rolnik mo¿e otrzymaæ dofinansowanie do sadu, w którym rosn¹ 

odmiany drzew tradycyjne uprawianych w naszym kraju przed 1950 

rokiem i wymienione ni¿ej.
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Czarnoguz, Dobry Kmiotek, Filippa, Gaskoñskie Szkar³atne, 

Glogierówka, Grafsztynek Czerwony, Grafsztynek Infl ancki, 

Grafsztynek Prawdziwy, Grahama Jubileuszowe, Grochówka, Gruchoty, 

Jakub Lebel, Kalwilla Czerwona Jesienna, Kalwila Letnia Fraas'a, Kandil 

Sinap, Kantówka Gdañska, Kardynalskie, Koksa Pomarañczowa, 

Korobówka, Kosztela, Kronselska, Królowa Krótkonó¿ka Królewska, 

Ksi¹¿ê Albrecht Pruski, Ksi¹¿êce, Kuzynek Buraczek, Landsberska, 

Malinowa Oberlandzka, Mank`s Küchenapfel, Montwi³³ówka, 

Niezrównane Peasgooda, Ontario, Oliwka Czerwona, Oliwka Infl ancka, 

Papierówka S³odka, P¹sówka, Pepina Linneusza, Pepina Parkera, Pepina 

Ribstona, Piêkna z Barnaku, Piêkna z Hrrnhut, Piêkna z Rept, Rajewskie, 

Rarytas Œl¹ski, Reneta Ananasowa, Reneta Baumana, Reneta 

Blenheimska, Reneta Gwiazdkowa, Reneta Karmelicka, Reneta 

Kasselska, Reneta Kulona, Reneta Muszkato³owa, Reneta Orleañska, 

Reneta Sudecka, Reneta Szampañska, Reneta Szara,  Reneta Z³ota, 

Reneta Zuccalmagilio, Ró¿anka Polska, Ró¿anka Wirgiñska, Ryszard 

¯ó³ty, Signe Tillisch, Strumi³³ówka, Suislepper, Sztetyna Czerwona, 

Sztetyna Zielona, Œmietankowe, Titówka, Truskawkowe Nietschnera, 

Wêgierczyk, Z³otka Kwidzyñska,  Z³otka Szlachetna, Zorza, ̄ eleŸniak.

Jab³onie: 
Ananas Bier¿enicki, Antonówka Pó³torafuntowa, Aporta, 

Babuszkino, Beforest, Berner Rosen, Boiken, Bukówka, 

Cellini, Cesarz Wilhelm, Char³amowska, Cukrówka 

Litewska, , Cyganka, Cytrynówka, Czarnodrzewne,

Grusze:
Amanlisa, Bera Boska, Bera Diela, Bera Lioñska, Bera 

Szara, Bera Ulmska, Bergamota Czerwona Jesienna, Bojka, 

Cytrynówka, Diuszesa Wczesna, Dobra Ludwika, 

Dobra Szara, Dr Jules Gujot, Dziekanka Lipcowa, Dziekanka Jesienna, 

Flamandka, Józefinka, Kalebasa P³ocka, Kongresówka, Król Sobieski, 
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Ksiê¿na Elza, Napoleonka, Owsianka, Panienka, Pary¿anka, Patawinka, 

Pomarañczówka, Proboszczówka, Pstr¹gówka, Pstr¹gówka Zimowa, 

Salisbury, Tongrówka, Urbanistka, Winiówka Francuska, ̄ yfardka.

Przybrodzka, Sercówka, Nieszawska, Wczesna Riversa, Wolska

Czereœnie: 
Bladoró¿owa, Czarna PóŸna, Donissena ¯ó³ta, Gubeñska, 

Gubiñska Czarna, Kanarkowa, Kassina, Kozerska, 

Kunzego, Lotka Trzebnicka, Merla, Miodówka, 

Wiœnie:  
Hiszpanka, Hortensja, Ksi¹¿êca, Minister Podbielski, 

Po¿óg 29, Szklanka Wielka, Wczesna Ludwika, 

W³oszakowice, Wróble, Wiœnie odroœlowe lokalne.

Œliwy:   
Brzoskwiniowa, Fryga, Kirka, Lubaszka, Mirabelka z 

Nancy, Renkloda Zielona, Wêgierka £owicka
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Wykorzystywana jako roœlina lecznicza i przyprawowa. M³ode roœliny, 

przed kwitnieniem, s¹ dobrym Ÿród³em paszow¹. Ze wzglêdu na krótki 

okres wegetacji i spory przyrost masy zielonej czêsto wysiewana jako 

poplon w celu przeorania i wzbogacenia gleby w próchnicê.

Uprawa i zbiór:

Gorczyca bia³a ma mniejsze wymagania glebowe od rzepaku. Powinna 

byæ uprawiana na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego i 

dobrego oraz ¿ytniego bardzo dobrego (kl. I-IVa). Wymaga odczynu 

obojêtnego gleby, nie znosi gleb zakwaszonych. Nieodpowiednie do 

uprawy s¹ równie¿ gleby podmok³e. Najlepszym przedplonem s¹: 

ziemniaki na oborniku, koniczyna, mieszanki zbo¿owo - motylkowe, 

zbo¿a. Nie wolno jej uprawiaæ po innych roœlinach z rodziny 

kapustowatych. Zabiegi przedsiewne musz¹ zapewniæ p³ytki wysiew 

nasion. Termin siewu powinien byæ mo¿liwie wczesny, wykonany w 

dostatecznie ogrzan¹ i obeschniêt¹ glebê. Optymalny przypada 

najpóŸniej na okres siewu jêczmienia jarego, tj. koniec marca - I po³. 

kwietnia. OpóŸnienie siewu zapobiega wczesnemu zakwitaniu roœlin, co 

pozwala uzyskiwaæ wy¿sze plony zielonej masy. W³aœciwa obsada roœlin 
2wynosi 120 szt./m . Odpowiada to iloœci wysiewu: 8-10 kg/ha. Rozstawa 

rzêdów: 25-30 cm, g³êbokoœæ siewu: 1-2 cm, a na stanowiskach 

przesuszonych: 2-3 cm. Optymalny termin siewu poplonów to 5-20 

sierpnia. Nale¿y zwiêkszyæ normê wysiewu 2-3 razy jak przy uprawie na 

nasiona. Rozstawa rzêdów 12-15 cm. Gorczyca dobrze znosi przymrozki 
o(nawet do - 6 C) podczas wschodów. D³ugoœæ okresu wegetacji gorczycy 

bia³ej uprawianej na nasiona wynosi 80–125 dni.

ROŒLINY MIODODAJNE

Gorczyca bia³a  (Sinapis alba) 
Roœlina jednoroczna nale¿¹ca do rodziny kapustowatych. 

Rodzimy obszar jej wystêpowania to Europa Po³udniowa, 

Afryka Pó³nocna, Azja Zachodnia i Pakistan. Kwitnie od 

koñca maja do pocz¹tku sierpnia, zale¿nie od terminu 

wysiewu. 
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Nasiona gorczycy zbieramy jedno lub dwuetapowo. Zbiór dwuetapowy 

nale¿y preferowaæ w przypadku mniej równomiernego dojrzewania 

roœlin oraz w celu unikniêcia ska¿enia nasion œrodkami desykuj¹cymi, co 

wa¿ne jest w przypadku nasion przyprawowych. £uszczyny gorczycy s¹ 

odporniejsze na pêkanie ni¿ rzepaku, dlatego najczêœciej preferuje siê 

zbiór jednoetapowy. Przeprowadzamy go w momencie, gdy nasiona na 

pêdzie g³ównym maj¹ poni¿ej 12% wilgotnoœci, a na pêdach bocznych s¹ 

ca³kowicie wybarwione na ¿ó³to. Mo¿na zastosowaæ œrodki desykuj¹ce  

w momencie gdy po³owa nasion jest dobrze wykszta³cona i ¿ó³ta. 

Ochrona:

Przy siewach w szerokiej rozstawie rzêdów zaleca siê zastosowaæ jedno 

lub dwukrotne mechaniczne pielenie miêdzyrzêdzi do momentu ich 

zakrycia. Gorczyca wysiana wczeœnie, na dobre stanowiska w w¹skie 

rzêdy, roœnie szybko i zakrywa miêdzyrzêdzia zag³uszaj¹c chwasty. Do 

chemicznego zwalczania chwastów nadaje siê wiêkszoœæ preparatów 

stosowanych w rzepaku jarym. Gorczyca atakowana jest przez te same 

szkodniki i choroby co rzepak, z tym ¿e jest od niego bardziej odporna. We 

wczesnych fazach rozwoju roœlin groŸne jest wystêpowanie zgorzeli 

siewek, szczególnie na plantacjach obsianych niezaprawionymi 

nasionami. Najczêstszymi szkodnikami wystêpuj¹cymi na plantacji 

gorczycy s¹: gnatarz rzepakowiec, mszyce, s³odyszek, a w czasie 

wschodów roœlin pche³ki. Zalecane s¹ preparaty stosowane w ochronie 

rzepaku jarego. 

Nawo¿enie: 

Stosuje siê nawo¿enie potasowe 60-100 kg K O/ha i fosforowe 30-60 kg 2

P O /ha. Dawki ni¿sze po przedplonach na oborniku, dawki wy¿sze na 2 5

stanowiskach bez obornika. W przypadku gleb kwaœnych konieczne jest 

wapnowanie. Na glebach ciê¿szych nawo¿enie fosforowo-potasowe 

stosujemy jesieni¹ (pod orkê zimow¹) aby przed siewem, wiosn¹ nie 

ugniataæ nadmiernie gleby, zaœ na glebach l¿ejszych - wiosn¹ przed 

uprawkami wiosennymi. 
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Nawo¿enie azotowe: 80-120 kg/ha, przeprowadza siê najczêœciej 

przedsiewnie w jednej dawce. Azot mo¿emy zastosowaæ równie¿ 

dolistnie, na co gorczyca reaguje znaczn¹ zwy¿k¹ plonu. Stosujemy 

wtedy 6% wodny roztwór mocznika (w 100 l  wody trzeba rozpuœciæ 6 kg 

mocznika) w iloœci 250 l cieczy roboczej na ha. Gorczyca bia³a wykazuje 

du¿e zapotrzebowanie na siarkê, magnez, bor. Wskazane jest dokarmianie 

dolistne do fazy zwartego zielonego p¹ka. 

Gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum) 
Roœlina jednoroczna z rodziny rdestowatych. Wystêpuje w 

klimacie umiarkowanym. Pochodzi ze wschodniej i 

œrodkowej Azji. Kwitnie od lipca do sierpnia przez 3 - 4 

tygodnie. 

Grykê zaczêto uprawiaæ ok. 2000 r. p.n.e. Wykorzystywana jest do celów 

spo¿ywczych oraz jako surowiec zielarski. Kasza i m¹ka z gryki nie 

zawieraj¹ glutenu, co jest wa¿ne w produkcji specjalnych od¿ywek dla 

dzieci i osób cierpi¹cych na niektóre schorzenia metaboliczne. Odpady z 

przerobu ziarna (³uski i py³) s¹ cennym dodatkiem do pasz. Plewy i s³oma 

s¹ zbli¿one wartoœci¹ pokarmow¹ do zbó¿ jarych, ale nie wolno ich 

u¿ywaæ do skarmiania bia³o umaszczonych zwierz¹t, u których powoduje 

tzw. gryczan¹ wysypkê (ziele gryki zawiera naftodiantron, czynnik 

powoduj¹cy uczulenie na œwiat³o i zapalenia skóry). Roœlina ta wykazuje 

w³aœciwoœci fitosanitarne i zostawia dobre stanowisko dla innych roœlin, 

w szczególnoœci w zmianowaniach zbo¿owych, m.in. przeciwdzia³a 

wystêpowaniu w glebie niektórych nicieni. Ogranicza wystêpowanie 

szkodników glebowych np. rolnic i pêdraków oraz niektórych chwastów 

jak perz i komosa. Cechuje siê du¿¹ dynamik¹ produkcji biomasy. 

Uprawiana w miêdzyplonie œcierniskowym ju¿ po 7-8 tygodniach od 

zasiewu mo¿e daæ obfity pokos zielonki.

Czynnikiem ograniczaj¹cym uprawê gryki s¹ du¿e wahania plonów 

zale¿ne od warunków kwitnienia i zwi¹zane z owadopylnoœci¹ gryki. 
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Przebieg pogody w okresie kwitnienia, korzystny lub niekorzystny dla 

oblotu owadów, decyduje o liczbie zawi¹zanych nasion i wielkoœci plonu. 

Najwa¿niejsi zapylacze to pszczo³y i muchówki. 

Gryka jest bardzo dobr¹ roœlin¹ nektarodajn¹ i py³kodajn¹. Nektaruje w 

godzinach rannych i przedpo³udniowych, w okresie suszy tylko do 

wyschniêcia rannej rosy. Na po¿ytkach z gryki pszczo³y staj¹ siê 

agresywne, w momencie dziennego (ok. po³udnia) zakoñczenia 

nektarowania plantacji. Wydajnoœæ miodowa z 1 ha waha siê od 80 do 500 

kg, œrednio ok. 200 kg. Nektarowaniu sprzyja ciep³a s³oneczna pogoda i 

du¿a wilgotnoœæ powietrza. Gryka najlepiej rozwija siê w temperaturze 

oko³o 20°C i jest wra¿liwa na przymrozki. 

Uprawa i zbiór:

Pod uprawê gryki nale¿y przeznaczyæ gleby kompleksów: ¿ytniego 

dobrego, ¿ytniego s³abego, zbo¿owego górskiego i owsiano-

ziemniaczano-górskiego. Roœlina wymaga gleb o odczynie lekko 

kwaœnym do obojêtnego (pH 5,6-7,2). Korzystnie reaguje na 

wapnowanie.

Optymalny termin siewu gryki przypada w okresie 15-25 maja, gdy minie 

obawa wyst¹pienia przymrozków a wierzchnia warstwa gleby ogrzeje siê 
0do temperatury 8-10 C. Grykê wysiewa siê w iloœci 50-75 kg/ha, w 

rzêdach o rozstawie 15-45 cm. Badania wykaza³y, ¿e szersza rozstawa 

rzêdów jest korzystniejsza do uzyskania wysokich plonów ziarna. 

G³êbokoœæ umieszczenia ziarna powinna wynosiæ 3 - 4 cm.

Zbyt wysoka temperatura i susza nie s¹ korzystne, szczególnie w czasie 

kwitnienia, gdy¿ powoduj¹ zamieranie zawi¹zków. Nasiona gryki w 

poszczególnych kwiatostanach dojrzewaj¹ nierównomiernie. 

Niejednokrotnie w okresie zbioru, przy deszczowej pogodzie, niektóre 

kwiatostany jeszcze kwitn¹. Grykê nale¿y zbieraæ wtedy, gdy 60-70% 

nasion ma zabarwienie brunatne. Zalecany jest zbiór jednoetapowy 

kombajnem po 17-21 dniach od uprzednio wykonanej desykacji. 

OpóŸnienie zbioru wp³ywa na zmniejszenie plonu wskutek osypywania 

siê nasion wczeœniej dojrza³ych. 
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Grykê nale¿y ci¹æ na wysokoœci 30-45 cm. Nale¿y przy tym zwróciæ 

szczególn¹ uwagê na wysokoœæ umiejscowienia najni¿szych ziarniaków 

(najcenniejsze ziarno), aby unikn¹æ wiêkszych strat plonu. Nasiona po 

zbiorze wymagaj¹ natychmiastowego dosuszenia do wilgotnoœci min. 

15%. Dlatego w niektórych rejonach gryka jest zbierana dwuetapowo. 

Najpierw kosi siê j¹ pokosówk¹ a dopiero po przesuszeniu zbiera 

kombajnem. 

Ochrona:

Grykê w niewielkim stopniu pora¿aj¹ choroby i szkodniki. 

Jest jednak doœæ wra¿liwa zarówno na herbicydy, jak i mechaniczne 

zabiegi zwalczania chwastów. Z tego te¿ powodu zaleca siê zastosowanie  

pe³nego zespo³u wiosennych zabiegów uprawowych w celu 

odchwaszczenia i starannego przygotowania gleby.  

W wypadku siewów póŸnych roœnie niebezpieczeñstwo na pojawienie siê 

zachwaszczenia, zw³aszcza chwastami dwuliœciennymi. Mo¿na wykonaæ 

wtedy oprysk herbicydowy, pamiêtaj¹c ¿e nale¿y go dokonaæ 

bezwzglêdnie przed wschodami gryki. Kiedy gryka skie³kuje, bardzo 

szybko zag³uszy pojawiaj¹ce siê chwasty.

Nawo¿enie: 

Gryka nie wymaga intensywnego nawo¿enia mineralnego, gdy¿ dobrze 

wykorzystuje sk³adniki pokarmowe z naturalnych zasobów glebowych. 

Na glebach o wysokiej i bardzo wysokiej zawartoœci fosforu i potasu 

mo¿na zrezygnowaæ z nawo¿enia tymi sk³adnikami. Na pozosta³ych 

nale¿y zastosowaæ: 30 kg P O  i 40 kg K O na 1 hektar. Nawo¿enie 2 5 2

azotowe ogranicza siê do 30-40 kg/ha, wykonane w jednej dawce po 

siewie lub po wschodach. Na stanowiskach bardzo ubogich w azot nale¿y 

zwiêkszyæ dawkê azotu do 50-60 kg/ha dziel¹c na dwie dawki: 30 kg po 

siewie lub przed siewem oraz 20-30 kg w okresie od uzyskania przez 

grykê wysokoœæ 15-20 cm do czasu pocz¹tków kwitnienia.
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Spasa siê j¹ wy³¹cznie œwie¿¹ do czasu rozpoczêcia kwitnienia. Zakwita 

po 6 tygodniach od siewu i kwitnie 5-6 tygodni. Jest popularnie urawian¹ 

przez pszczelarzy roœlin¹ miododajn¹. Najlepsze po¿ytki daje z siewów 

wczesnowiosennych (kwietniowych). Wydajnoœæ miodowa 300 - 400 kg 

z hektara, a wydajnoœæ py³kowa 200 - 300 kg. Pszczo³y odwiedzaj¹ faceliê 

b³êkitn¹ przez ca³y dzieñ. Wydajnoœæ facelii w znacznej mierze 

uzale¿niona jest od jakoœci gleby, na której roœnie. Facelia doskonale 

nadaje siê na poplon, wysiana zaraz po ¿niwach zd¹¿y zakwitn¹æ, 

dostarczaj¹c pszczo³om cennego przed zim¹ py³ku.

Uprawa i zbiór:

Facelia nie ma wysokich wymagañ odnoœnie klimatu i gleby, choæ lepsze 

efekty daje uprawa na glebach l¿ejszych, bez sk³onnoœci do podmakania. 

Nie jest wymagaj¹ca co do przedplonu. Mo¿na j¹ uprawiaæ na gorszych 

stanowiskach, nawet z niedoborem wilgoci. Jest odporna na przymrozki, 
0znosi nawet krótkotrwa³e och³odzenie do -9 C. Mo¿e byæ uprawiana na 

glebach piaszczystych i ¿wirowych, ale pod warunkiem dostatku wapnia. 

Minimalne pH powinno wynosiæ 6,0.

W u¿ytkowaniu dla pszczó³ iloœæ wysianych nasion zale¿y od stanowiska. 

Na glebach ¿yznych i odchwaszczonych wystarcz¹ 3-4 kg nasion, na 

mniej ¿yznych: 6-8 kg, a na glebach s³abych: 10-12 kg/ha. Rozstawa 

rzêdów: 25-35 cm. Zbytnie zgêszczenie roœlin powoduje s³absze 

kwitnienie.

Termin siewu facelii w u¿ytkowaniu poplonowym powinien przypadaæ 

do 5 sierpnia - w pó³nocno-wschodnich rejonach kraju, do 10 sierpnia - w 

czêœci centralnej i do 15 sierpnia - we wschodniej, po³udniowo-

zachodniej i zachodniej czêœci Polski. Norma wysiewu w poplonach 

wynosi oko³o 12 kg nasion na hektar.

Facelia b³êkitna (Phacelia tanacetifolia) 
Roœlina jednoroczna z rodziny ogórecznikowatych. 

Pochodzi z Kalifornii. Uprawia siê j¹ na paszê zielon¹ (plon 

15-20 t/ha) i kiszonkê. Na jakoœæ zielonki z facelii 

negatywnie wp³ywa jej ow³osienie. 
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Siew, zw³aszcza na ma³ych kawa³kach gruntów, mo¿emy wykonywaæ 

rzutowo zwiêkszaj¹c nieznacznie iloœæ nasion oraz stosuj¹c po wysiewie 

bronê, w celu przykrycia nasion. 

Do zbioru nasion facelii, przystêpujemy, gdy w dolnych czêœciach 

kwiatostanów zaczynaj¹ siê osypywaæ nasiona, a górne czêœci 

kwiatostanów jeszcze kwitn¹. Plony nasion wynosz¹ wówczas 3-4  dt/ha.

Ochrona:

Facelia wymaga czystych stanowisk, niezachwaszczonych w okresie 

kie³kowania komos¹, tobo³kiem, rdestami i szczawiami. W dobrych 

warunkach do roœniêcia, po szybkim zwarciu ³anu (4-5 tygodnie od siewu) 

z du¿¹ ³atwoœci¹ t³umi wzrost chwastów wielu gatunków. Na plantacjach 

o szerszej rozstawie rzêdów (30-35 cm) mo¿na zastosowaæ mechaniczne 

zwalczanie chwastów. 

Jest odporna na choroby i szkodniki dlatego nie wymaga ochrony 

chemicznej.

Nawo¿enie: 

Zalecane dawki nawozów mineralnych dla facelii wynosz¹: 60-80 kg/ha 

N, 60-70 kg/ha P O , 60-80 kg/ha K O. Na plantacji nasiennej facelii 2 5 2

stosuje siê mniejsze dawki azotu (ok. 50 kg/ha), aby unikn¹æ wybujania i 

wylegania roœlin. W u¿ytkowaniu pszczelarskim mo¿na zrezygnowaæ z 

nawo¿enia mineralnego, szczególnie je¿eli jest ona uprawiana na 

stanowiskach po oborniku. Przedawkowanie azotu mo¿e powodowaæ 

wspomniane wyleganie roœlin, oraz s³abe kwitnienie i nektarowanie.
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Roœliny wykorzystywane w pakiecie 8 
„Ochrona gleb i wód”
Pakiet 8, jest najpopularniejszym z pakietów Programu 

Rolnoœrodowiskowego. Wystêpuje w trzech wariantach: wsiewki 

poplonowe, miêdzyplony œcierniskowe oraz miêdzyplony ozime. Do 

siewu mo¿emy wybieraæ dowolne gatunki i odmiany roœlin, co 

znakomicie wpisuje siê w zachowanie bioró¿norodnoœci na polskich 

polach. Dziêki zachêcie finansowej, w dotychczasowe monokultury 

uprawowe, trafiaj¹ roœliny poprawiaj¹ce stanowisko, przeciwdzia³aj¹ce 

erozji, czêsto o w³aœciwoœciach fitosanitarnych. Znajdziemy wœród nich 

równie¿ wiele roœlin, bêd¹cych Ÿród³em nektaru, a przede wszystkim 

py³ku, które o ile s¹ wczeœnie zasiane, wzbogacaj¹ po¿ytki pszczele 

okresu jesiennego. 

Uprawa:

Wsiewki musz¹ zostaæ wysiane wiosn¹ oraz pozostawione po ¿niwach 

roœliny uprawianej w plonie g³ównym. Miêdzyplony œcierniskowe 

(roœliny jare) oraz miêdzyplony ozime (roœliny ozime) nale¿y wysiaæ do 

30 wrzeœnia i podobnie jak wsiewki poplonowe, pozostawiæ przez okres 

zimy. Wiosenne zabiegi agrotechniczne na dzia³kach rolnych objêtych 

pakietem mo¿na wznowiæ dopiero po 1 marca. Mo¿liwe jest pastwiskowe 

u¿ytkowanie polonów. Miêdzyplony œcierniskowe mo¿emy spasaæ 

jesieni¹, zaœ miêdzyplony ozime - jedynie wiosn¹.

P³atnoœci: Wsiewki poplonowe - 330 z³/ha lub 458 z³/ha

     Miêdzyplony ozime - 420 z³/ha lub 750 z³/ha

     Miêdzyplony œcierniskowe  - 400 z³/ha lub 690 z³/ha

Wy¿sze stawki p³atnoœci, mo¿na uzyskaæ na dzia³kach rolnych, 

po³o¿onych w obrêbach geodezyjnych zagro¿onych erozj¹ wodn¹. 

Jednak¿e, w tym przypadku p³atnoœci mog¹ byæ przyznane maksymalnie 

do 60% powierzchni gruntów ornych, poniewa¿ 40% powierzchni musi 

pozostawaæ obowi¹zkowo, w okrywie zimowej, do której nie przys³uguje 

pomoc finansowa.
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Agrotechniczne normy wysiewu najczêœciej uprawianych poplonów:

Przepisy nie precyzuj¹ norm wysiewu poplonów, uprawianych w 

pakiecie 8. W tabeli zosta³y podane normy siewu w uprawie na zielon¹ 

masê.  
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Gatunek roœliny Iloœæ nasion (kg/ha) Wymagania glebowe

Bobik 250-300 œrednie/du¿e

Facelia 10-15 ma³e/œrednie

Gorczyca 18-20 ma³e/œrednie

Gryka 60 ma³e/œrednie

Kapusta pastewna 4-6 œrednie/du¿e

Koniczyna bia³a** 10-15 ma³e

Koniczyna czerwona** 15-22 ma³e/œrednie

£ubin w¹skolistny 160-200 œrednie

£ubin ¿ó³ty 160-200 ma³e

£ubin ¿ó³ty** 200-250 ma³e

Peluszka 180-230 œrednie

Rzepak i rzepik* 6-8 œrednie

Rzepa œcierniskowa 2-3 œrednie/du¿e

Seradela 50-60 ma³e

Seradela** 50-70 ma³e

Wyka jara 120-140 œrednie/du¿e

Wyka ozima* 60-80 œrednie/du¿e

¯yto ozime* 180-220 ma³e

*  Poplony ozime

**  Wsiewki poplonowe



Facelia jest chêtnie odwiedzana przez pszczo³y.

Pszczo³a zbieraj¹ca py³ek z gryki.



Oferujemy matki pszczele kraiñskie linii: 
Kortówka, Nieska, Jugo, Alpejka
oraz czteroramkowe odk³ady pszczele 

PASIEKA HODOWLANA
W LUBANIU

ADRES:
PODR Lubañ
83-422 Nowy Barkoczyn
tel. 58 688 20 11
kom. 693 500 933
m.cichocka@podr.pl 

Pomorski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Gdañsku
80-001 Gdañsk, ul. Trakt Œw. Wojciecha 293

tel. 58 326-39-00,    fax 58 309-09-45
e-mail: sekretariat@podr.pl     www.podr.pl

Dzia³ Systemów Produkcji Rolnej, Standardów
Jakoœciowych i Doœwiadczalnictwa
Lubañ, 83-422 Nowy Barkoczyn
tel.58 688-20-11, 58 688-21-50, fax 58 688-22-52
e-mail: luban@podr.pl

Oddzia³ Strzelino, 76-200 S³upsk 2
tel.59 847-12-88, fax 59 847-12-81
e-mail: strzelino@podr.pl

Oddzia³ 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21
tel.55 270-11-11, 55 270-11-00, fax 55 270-11-62
e-mail: starepole@podr.pl

Nr. wet. 22 06 52 48


