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WSTĘP
Zataczająca coraz szersze kręgi oraz nabierająca przyśpieszenia modernizacja polskiego rolnictwa, w połączeniu z wyłączeniem z uprawy dużych
obszarów gleb lekkich, zagrażają miejscowym populacjom i starym odmianom wszystkich roślin użytkowych. Powszechna dostępność nasion
nowoczesnych odmian towarzysząca powyższym procesom sprawia, że
na naszych oczach ustępują z uprawy takie gatunki jak proso zwyczajne,
lnicznik siewny czy esparceta. Przepadło już żyto krzyca uprawiane niegdyś na Podhalu.
Różnorodność roślin uprawnych, która powstawała przez ostatnie tysiące
lat sprawiła, że mieliśmy w użytkowaniu rośliny, które różniły się smakiem,
zapachem, kolorem i kształtem. Propagując zachowanie starych odmian
roślin uprawnych zwraca się uwagę na ochronę zasobów genowych, na
ratowanie ginących genotypów. Zachowanie starych gatunków i ich odmian
zwiększa różnorodność upraw, co zapobiega uproszczeniu płodozmianu
i zapewnia różnorodność siedlisk. Większość z ustępujących gatunków
cechują mniejsze wymagania uprawowe, co pozwala na ograniczenie nawożenia oraz liczby zabiegów środkami ochrony roślin. Zazwyczaj gatunki
te są szczególnie przydatne w systemach produkcji ekstensywnej i ekologicznej, a także do podtrzymania produkcji rolniczej na terenach marginalnych. Wzrost zapotrzebowania na niekonwencjonalną żywność oraz terapeutyczne własności produktów z nich pochodzących sprawia, że rośliny te
wracają na nasze pola. Rolnicy, którzy uprawiają opisane w ulotce gatunki,
mogą otrzymać dopłaty do powierzchni upraw tych roślin uczestnicząc
w programie rolnośrodowiskowym – pakiet 6.
Stosując się do zaleceń zawartych w niniejszej broszurze, rolnicy ekologiczni muszą wyeliminować opisane w ulotce środki niedozwolone w gospodarstwach ekologicznych, tzn. nawozy sztuczne oraz syntetyczne środki ochrony roślin.
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PROSO

Fot. J.Tyburski

Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku proso było w Polsce jednym z najpowszechniej uprawianych zbóż. Wysiewano go głównie na samozaopatrzenie, praktycznie każdy rolnik miał zagon prosa, zwykle bardzo starannie
wypielęgnowany. Zboże to spożywano w różnych postaciach, niemal na
każdy posiłek. Z racji swej powszechności było wręcz uprzykrzoną potrawą.
Współcześnie Polacy rzadko jadają potrawy z prosa, w przeciwieństwie do
ich papużek i kanarków. Natomiast na świecie są regiony, szczególnie
o suchym klimacie i niezamożnej ludności (np. w strefie Sahelu), gdzie
proso nadal jest gatunkiem ważnym.
Charakterystyka botaniczna
Proso (Panicum miliaceum) należy do rodziny traw (Gramineae). Jest to
roślina jednoroczna, jara, samopylna. System korzeniowy ma wiązkowy,
silnie rozgałęziony w warstwie ornej i odznaczający się dużą zdolnością
pobierania wody z gleb suchszych. Źdźbło sztywne, wypełnione tkanką
miękiszową, stosunkowo grube, długości 0,7-1,5 m, zwykle owłosione.
Kwiatostanem jest wiecha złożona, kłoski okryte trzema plewkami są przeważnie dwukwiatowe, w tym jeden kwiatek szczątkowy. Owocem jest ziarniak szerokojajowaty, oplewiony twardymi gładkimi plewkami, które nie są
z ziarniakami zrośnięte. Ziarniaki mogą być różnie zabarwione: białe, żółte,
czerwone, brudnozielone lub prawie czarne. Masa 1000 ziaren naszych
odmian wynosi 5-7g. Okres wegetacji trwa 80-115 dni, w zależności od
odmiany, warunków klimatycznych, glebowych i nawożenia.
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Na podstawie budowy i pokroju wiechy wyróżniamy proso zwykłe, rozpierzchłe o długości wiechy do około 25 cm, reprezentowane przez odmianę
Gierczyckie (odporna na suszę, mało odporna na wyleganie, jest odmianą
uniwersalną, dobrze plonującą w całym kraju). Odmiana Jagna jest nową
odmianą prosa, której ziarno może być wykorzystane do produkcji kaszy
jaglanej do bezpośredniego spożycia przez ludzi bądź w przemyśle piekarniczym jako dodatek do wybranych gatunków chleba. Odmiana Jagna
posiada zwartą wiechę, ziarno żółte, rośliny są nieco wyższe od odmiany
Gierczyckie i bardziej odporne na wyleganie. Przejawia większą zdolność
do krzewienia, a tym samym jest bardziej plenna.
Wymagania klimatyczne i glebowe
Proso jest rośliną krótkiego dnia, wytrzymałą na suszę, światłolubną i ciepłolubną. Kiełkuje w temperaturze 8-10oC, a w okresie wegetacji zahamowuje wzrost jeżeli temperatura spadnie poniżej 15oC. Spóźnione przymrozki majowe mogą całkowicie zniszczyć młode rośliny. Udaje się w całej Polsce, z tym, że na północy przedłuża się okres wegetacji, dojrzewa późno
i daje niższe plony.
Proso nie lubi gleb zimnych, podmokłych oraz głębokich piasków. Najwyższe plony uzyskuje się na glebach zasobnych w próchnicę, kompleksów pszennych. Jednak od wieków uprawiane było na słabszych glebach
kompleksów żytnich. W uprawie prosa ważne są: dobra struktura gleby,
odczyn zbliżony do obojętnego (pH 6-6,5) oraz małe zachwaszczenie pola
(szczególnie niepożądane są chwasty prosowate). Najlepszymi przedplonami są rośliny strączkowe i okopowe na oborniku. W gospodarstwach
konwencjonalnych dobrymi przedplonami są również zboża ozime i jare
oraz poplony ozime.
Uprawa roli i nawożenie
Uprawa roli pod proso jest taka sama jak pod inne zboża jare. Gleba przed
siewem powinna być dobrze doprawiona, nie zbrylona, ale niezbyt pulchna,
aby drobne nasiona można było wysiać płytko i na jednakową głębokość.
Proso ma duży potencjał plonotwórczy, jednakże warunkiem dobrej wydajności jest odchwaszczona zasobna gleba.
Proso wymaga łatwo dostępnych składników pokarmowych - od początku
wegetacji pobiera dość dużo azotu. Zapotrzebowanie prosa na potas i fosfor wzrasta w miarę rozwoju. O ile gleba nie jest wystarczająco zasobna,
składniki pokarmowe daje się przedsiewnie (dawkę azotu można podzielić
na dwie części: pierwszą dać przedsiewnie, a drugą pogłównie przed pie-
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leniem, gdy rośliny mają około 5 cm wysokości). Dawki nawozów zależą
od jakości gleby i przedplonu. Na stanowiskach słabszych stosuje się
ok. 40-50 kg N, około 35 kg P2O5, a także około 50 kg K2O na 1 ha.
Siew i pielęgnacja roślin
Warunkiem uzyskania wysokich plonów jest dobry materiał siewny. Termin
siewu prosa zależy od rejonu uprawy, najczęściej za optymalny uważa się
5-20 maja. Zbyt wczesny siew naraża rośliny na wiosenne przymrozki,
a siew opóźniony obniża plony i opóźnia dojrzewanie. Wysiewa się od 8 do
12 kg nasion na 1 ha, w rozstawie rzędów 12-30 cm (mniejsza na glebach
lżejszych, większa na glebach zasobniejszych). Głębokość siewu na glebach cięższych 1-2 cm, na lekkich do 3 cm.
Przy ciepłej pogodzie proso wschodzi po 6-8 dniach. W razie zaskorupienia
się gleby lub pojawienia się chwastów przed wschodami, pole należy zabronować. Proso jest bardzo wrażliwe na stosowanie herbicydów, szczególnie na ich pozostałość w glebie. Gdy rośliny osiągną wysokość 5 cm,
stosuje się pierwszy raz pielenie międzyrzędowe, a dwa tygodnie później –
drugi raz, i zwykle te zabiegi wystarczają aby utrzymać glebę w czystości
oraz sprawności. Jeśli na plantacji pojawią się szybko rosnące gatunki
chwastów, jak gorczyca polna, rzodkiew świrzepa, komosy, które wyrastają
ponad młody łan prosa, należy je rozdrobnić odpowiednio wysoko prowadzonym mulczerem.
Zbiór
Proso jest najłatwiej osypującym się gatunkiem zbóż. Termin zbioru prosa
w centralnej Polsce zwykle przypada w III dekadzie sierpnia lub w I dekadzie września, a na północy kraju w II – III dekadzie września. Tradycyjnego, dwufazowego zbioru dokonywano, gdy nasiona górnej części wiechy
były w pełni dojrzałe, w środkowej osiągnęły dojrzałość woskową, a w dolnej jej początek. Słoma podczas zbioru była przeważnie zielona. Zbiór jednofazowy kombajnem wykonuje się w fazie pełni dojrzałości ziarniaków
w całej wiesze. Zapewnia on najmniejsze straty plonu, ale ziarno wymaga
wówczas dodatkowego dosuszenia. Spodziewany plon 10-30 dt z ha.
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LNICZNIK SIEWNY (LNIANKA)

Fot. H.Wos

Charakterystyka botaniczna
Lnicznik siewny (Amelina sativa) jako gatunek uprawny wyodrębnił się
przed dwoma tysiącami lat z lnu włóknistego, przypuszczalnie w Azji Przedniej i na Bliskim Wschodzie. Lnicznik był w Polsce uprawiany od wieków.
Powszechność tego gatunku sprawiła, że nosił on szereg lokalnych nazw:
judra, rydz, rydzyk, ryżyk, lennica. Lnicznik należy do grupy roślin oleistych
z rodziny kapustowatych. Występuje w dwóch formach: jarej i ozimej. Korzeń
lnianki jest wrzecionowaty, ze słabo rozwiniętymi korzeniami bocznymi. Łodyga sztywna, rozgałęziająca się w górnej części. Kwiatostanem jest wydłużone grono o kwiatach żółtych, które kwitną przez 20-30 dni. Owocem jest
gruszkowata łuszczynka, zawierająca od 8 do 10 rdzawo-żółtych, bardzo
drobnych nasion. Masa 1000 nasion zawiera się w przedziale od 0,8 do 1,6 g.
Nasiona mają około 30% tłuszczu. Tłoczono z nich olej użytkowany w celach
konsumpcyjnych, w smaku jednak znacznie ustępuje olejowi słonecznikowemu i rzepakowemu. Olej rydzowy cechuje wysoka zawartość kwasów
nienasyconych, witamin A, E i z grupy B, lecytyny oraz mikro- i makroelementów. Łyżeczka oleju rydzowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie
organizmu na niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, obniżając przy
tym ryzyko kumulacji cholesterolu oraz zapadalność na choroby krążenia.
Olej lnicznika miał przede wszystkim znaczenie jako olej techniczny wykorzystywany w lakiernictwie i energetyce. Obecnie olej lnianki jest obiektem
zainteresowania branży paliwowej.
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Odmiany lnianki:
Przybrodzka – odmiana ozima wyhodowana w Zakładzie Doświadczalno
Dydaktycznym Akademii Rolniczej w Poznaniu w Przybrodzie.
Przybrodzka II – odznacza się większą odpornością, od swojej poprzedniczki, na białą rdzę.
Borowska – jedyna zarejestrowana odmiana jara wyhodowana przez
IHAR, Zakład Hodowli Roślin Borowo.
Wymagania klimatyczne i glebowe
Lnicznik należy do roślin udających się w mniej sprzyjających warunkach
klimatycznych. Minimalna temperatura kiełkowania nasion lnicznika wynosi
1oC, a optymalna 10-12oC; wschody następują po 8-10 dniach. Lnianka
ozima odznacza się większą od rzepaku ozimego odpornością na mróz.
Lnianka jara natomiast wytrzymała jest na przymrozki wiosenne. Ma najmniejsze spośród oleistych wymagania wodne, dlatego nadaje się do
uprawy w rejonach i latach o mniejszych opadach. Okresowe susze w niewielkim stopniu obniżają zawartość tłuszczu w nasionach. Zarówno lnianka
ozima, jak i jara mają małe wymagania glebowe, jednak najwyższe plony
dają na glebach lepszych, próchnicznych, średnio zwięzłych. Nieodpowiednie są gleby ciężkie, gliny, gleby kwaśne i sapowate.
Uprawa roli i nawożenie
Stanowisko w płodozmianie pod lniankę jest najodpowiedniejsze po okopowych, uprawianych na oborniku, które pozostawiają glebę dobrze
oczyszczoną z chwastów oraz zasobną w składniki pokarmowe. Lnianka
może być jednak uprawiana po wszystkich roślinach, nawet po zbożach,
byleby gleba była dokładnie doprawiona, wolna od chwastów i dostatecznie nawożona.
W uprawie konwencjonalnej przed siewem lnianki ozimej stosuje się na
hektar 25-50 kg P2O5 i 40-80 kg K2O. Jeśli przedplonem były zboża,
należy zastosować do 20 kg N na hektar. Wiosenna dawka azotu wynosi 80-100 kg/ha. Stosuje się ją w dwóch równych częściach: połowę po
ruszeniu wegetacji roślin i połowę 10 dni później.
Lniankę jarą ze względu na powolny początkowy wzrost najlepiej jest wysiewać po roślinach okopowych, pozostawiających pole niezachwaszczone. Może być także uprawiana po innych przedplonach np. zbożach, o ile
pozostawiają one pole odchwaszczone. W uprawie lnianki jarej nawozy
mineralne stosuje się na kilka dni przed siewem w dawkach ok. 50 kg N,
20-25 kg P2O5 i 40-60 kg K2O na hektar.
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Gleba pod lniankę powinna być bardzo starannie doprawiona, ponieważ
drobne nasiona dla dobrego skiełkowania powinny być umieszczone płytko. Siewki lnianki są delikatne i początkowo ich wzrost przebiega powoli,
dlatego niezmiernie ważne jest właściwe przygotowanie roli.
Siew i pielęgnacja roślin
Termin siewu lnianki ozimej przypada między 10 a 20 września. Wysiew
w spulchnioną glebę siewnikiem rzędowym, w rozstawie rzędów 12-15 cm,
w ilości 3-5 kg/ha. Nasiona lnianki są bardzo drobne, dlatego należy je siać
płytko, na głębokość od 1 do 1,5 cm. Lniankę jarą należy wysiewać w okresie rozpoczynania siewów zbóż jarych. Opóźnienie siewu powoduje większe porażenie roślin przez białą rdzę oraz obniżkę plonu. Ze względu na
bardzo powolny wzrost do momentu zakrycia międzyrzędzi, lnianka wymaga starannego odchwaszczenia. Chwastami uciążliwymi są: gorczyca polna, rzodkiew świrzepa, rdest, szczaw i komosa biała. Uprawę odchwaszcza
się mechanicznie, wykonując bronowanie pielęgnacyjne w celu zniszczenia
siewek chwastów, gdy rośliny są w fazie rozety. Lniankę ozimą bronujemy
jesienią i wczesną wiosną.
Lnianka jest rośliną najbardziej odporną na choroby i szkodniki z roślin
oleistych. Częściej porażana jest przez choroby (przede wszystkim mączniaka rzekomego i białą rdzę), niż atakowana przez szkodniki. Ze szkodników łodygowych na początku strzelania roślin w pędy może wystąpić chowacz tasznikowiec – atakujący podstawę łodygi; w czasie kwitnienia słodyszek rzepakowy – niszczący pąki kwiatowe; na początku owocowania chowacz lniankowiec – żerujący w łuszczynach. Szkodniki te zwalcza się wiosną insektycydami zalecanymi dla rzepaku: chowacza tasznikowca na początku formowania pędów, słodyszka w okresie pąkowania, a chowacza
lniankowca na początku kwitnienia lnianki.
Do zwalczania chwastów w uprawie lnianki nie ma obecnie zarejestrowanych preparatów chemicznych.
Zbiór
Lniankę zbiera się jednoetapowo kombajnem zbożowym w fazie dojrzałości
pełnej, kiedy rośliny zasychają, nasiona są już rdzawo-żółte, a łuszczynki
brunatne. Forma jara dojrzewa w końcu lipca lub na początku sierpnia, ozima
– na początku lipca. Zbytnie opóźnienie zbioru może stać się przyczyną strat
w plonach wskutek samoczynnego pękania łuszczynek. Ze względu na bardzo drobne nasiona szczególnie ważne jest uszczelnienie kombajnu, aby nie
dopuścić do dużych strat podczas zbioru.
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Plon nasion lnianki ozimej wynosi 10-25 dt z ha, a lnianki jarej 5-15 dt z ha.
Wilgotność nasion należy szybko doprowadzić do 10-12%, a ich czystość
nie powinna być mniejsza niż 95%.

SOCZEWICA JADALNA

Fot. Sz. Dziamba

Charakterystyka botaniczna
Soczewica jadalna (Lens culinaris) jest rośliną jednoroczną jarą, samopylną,
należącą do rodziny bobowatych. Łodygi soczewicy osiągają wysokość od
15 do 75 cm, w początkowym okresie sztywne, później stają się wiotkie,
delikatne, nierozgałęzione i często wylegające w czasie dojrzewania. Okres
kwitnienia soczewicy jest długi i stanowi 1/2 do 2/3 długości okresu wegetacji. Dojrzałe strąki o żółto-brunatnym zabarwieniu są silnie spłaszczone
i zawierają najczęściej od 1 do 3 nasion. W naszych warunkach klimatycznych wschody nasion obserwuje się po 6-12 dniach od siewu, pełnię kwitnienia po 54-58 dniach. Okres wegetacji może wahać się od 105 do 110 dni.
Wymagania klimatyczne i glebowe
Soczewica dobrze znosi krótkotrwałe przymrozki w początkowym okresie
rozwoju, dlatego można ją wysiać wcześnie, w terminie siewu grochu.
Opóźniony siew ujemnie wpływa na plonowanie nasion. Jest rośliną klimatu
kontynentalnego, dlatego stosunkowo dobrze plonuje we wschodnim rejonie Polski.
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Soczewica ma małe wymagania glebowe. Może być uprawiana na glebach
lżejszych, ale nie nazbyt suchych. Nie znosi natomiast gleb ciężkich, podmokłych i kwaśnych.
Uprawa roli i nawożenie
Uprawa roli pod soczewicę powinna być taka sama jak pod inne rośliny jare
wczesnego siewu. Jesienią, po zbiorze przedplonu, należy wykonać podorywkę, bronowanie i orkę przedzimową. Na wiosnę należy wykonać bronowanie, a gdy gleba jest zbyt zleżała - również kultywatorowanie.
Soczewica nie wymaga intensywnego nawożenia. Na glebach o niskiej
zasobności zaleca się nawożenie fosforem w dawce 30-50 kg P2O5/ha
i potasem w ilości 50-70 kg K2O/ha. Nawozy fosforowe i potasowe należy
stosować w całości wiosną, ponieważ na glebach lżejszych, na których
uprawia się soczewicę, występuje obawa wymycia potasu. Soczewica
w zasadzie nie wymaga nawożenia azotowego, jednak na glebach ubogich, o bardzo małej ilości substancji organicznej, wskazane jest zastosowanie startowej dawki azotu wynoszącej 20-30 kg/ha. Roślina ta nie znosi
gleb zbyt zakwaszonych, dlatego należy je wapnować. Optymalne pH dla
soczewicy waha się w przedziale od 6,0 do 6,5.
Siew i pielęgnacja roślin
Soczewica kiełkuje w temperaturze 4-5oC i znosi przymrozki do – 6oC. Należy wysiewać ją bardzo wcześnie, w terminie siewu owsa i bobiku. Zbyt
późny siew, z powodu tworzenia zbyt dużej masy wegetatywnej oraz
zmniejszenia liczby strąków i nasion jest przyczyną obniżki plonu. Jeżeli
młode rośliny w danym rejonie są uszkadzane przez oprzędziki należy
zastosować zaprawę grzybobójczą łącznie z owadobójczą. Siew na głębokość 4-6 cm, a w przypadku suchej wiosny od 6 do 8 cm, w rozstawie rzędów 15-30 cm. Zaleca się zaprawić nasiona jedną z zapraw nasiennych
przeciwko zgorzeli siewek. Bezpośrednio przed siewem nasiona powinny
być również zaprawione szczepionką bakteryjną przeznaczoną dla soczewicy. Ilość wysiewu wynosi od 30-160 kg/ha w zależności od masy
1000 nasion, która wynosi, zależnie od odmiany, od 14 do 80 g. Optymalna
obsada dla form gruboziarnistych wynosi 150-200 szt. na 1m2.
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Posiadając powyższe dane możemy określić ilość wysiewu, korzystając ze
wzoru:
Wysiew w kg/ha = (A x B):C
gdzie:
A – zakładana obsada roślin; B – masa 1000 nasion; C – zdolność kiełkowania
Zbiór
Utrudnienia związane ze zbiorem nasion soczewicy wynikają przede wszystkim z wylegania oraz niskiego osadzenia strąków na roślinie. Soczewicę
uprawianą na mniejszych powierzchniach można zbierać dwu- lub wieloetapowo, kosząc ją kosiarką i młócąc odpowiednio przygotowanym kombajnem,
obniżając zespół żniwny na minimalną wysokość cięcia. Przy jednokierunkowym wyleganiu wskazane jest stosowanie podnośników wyległych roślin.
Po wymłóceniu nasiona należy dosuszyć do wilgotności poniżej 15%.

LĘDŹWIAN
Charakterystyka botaniczna

Fot. Sz. Dziamba
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Lędźwian siewny (Lathyrus sativus
L.) jest jednym z najstarszych gatunków uprawnych i był znany już
8 tys. lat przed Chrystusem. Historia
uprawy lędźwianu w Polsce nie jest
dokładnie znana i według niektórych
autorów przyjmuje się, że gatunek
ten dotarł w rejon Podlasia w XVII
wieku wraz z osadnictwem tatarskim,
towarzysząc soczewicy jako chwast.
Lędźwian siewny jest rośliną jednoroczną z rodziny motylkowatych
(obecnie przemianowanych na bobowate – Fabaceae). Liście pierzaste,
złożone z 1-3 par jajowatych listków,
zakończone wąsami czepnymi. Kwiaty motylkowe, duże, z niebieskim żagielkiem i purpurowymi skrzydełkami,
pojedyncze lub zebrane po 2-3. Owocem jest strąk, zawierający nasiona

kanciaste, brunatne, ciemno plamiste.
Rozróżniamy dwa gatunki lędźwianu uprawianego w naszym kraju: lędźwian
afrykański (o nasionach drobnych) o normie wysiewu 140-150 kg/ha, oraz
lędźwian siewny (o nasionach większych) wysiewany w ilości ok. 200 kg/ha.
Stanowisko w płodozmianie
Lędźwian nie jest rośliną wymagającą, nadaje się na gleby lekkie, w warunkach suchszych, w których ani groch, ani peluszka już się nie udają.
Dlatego też jest najważniejszą rośliną strączkową suchych rejonów Afryki,
gdzie wręcz ratuje ludzi przed głodem1.
Najlepszymi przedplonami dla lędźwianu są rośliny zbożowe. Można go
uprawiać w plonie głównym oraz w poplonach na zieloną paszę. Lędźwian
przeznaczony na paszę może być siany zarówno w siewie czystym, jak
i w mieszankach. Przykładowy skład mieszanek:
120-150 kg lędźwianu afrykańskiego + 70-80 kg łubinu żółtego, lub
120-130 kg lędźwianu afrykańskiego + 8-10 kg słonecznika
Uprawa roli i nawożenie
Lędźwian wymaga starannej uprawy gleby. Wschodząc powoli długo nie
zacienia roli, może więc być łatwo zagłuszony przez chwasty. Na glebach
kwaśnych lędźwian wymaga wapnowania (podobnie jak groch). Na glebach
jałowych potrzebuje nawożenia nawozami fosforowo–potasowymi, tak jak
łubin. Zaleca się wówczas wysokie dawki nawozów mineralnych – nawet
60-80 kg P2O5 oraz 80-100 kg K2O.
Siew i pielęgnacja roślin
Niezmiernie ważnym czynnikiem decydującym o wysokości uzyskiwanych
plonów jest termin siewu. Lędźwian w zależności od roku, sieje się w różnym czasie, ale zawsze możliwie wcześnie, jak tylko obeschnie rola i można wykonać pierwsze zabiegi uprawowe. Nasiona kiełkują już w temperaturze 2-3oC, a młode rośliny wytrzymują krótkotrwałe przymrozki do – 8oC.
Należy pamiętać, że nasiona roślin strączkowych podczas kiełkowania
pobierają duże ilości wody (do 150% w stosunku do ich masy) dlatego
również z tego względu nie należy opóźniać siewu. Nasiona wysiewa się

1

Uwaga: nadmierne spożywanie lędźwianu, tzn. w codziennej diecie, może być
niekorzystne, prowadząc u niektórych osób do zwiększonej podatności na osteoporozę, a także na choroby układu nerwowego.
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w rzędy co 20-25 cm, na głębokość 4-8 cm, płycej na glebach zwięźlejszych, głębiej na glebach lekkich.
Nasiona przed siewem można zaprawiać szczepionką bakteryjną pod nazwą Nitragina przeznaczoną dla grochu bądź wyki. Zabieg ten niekiedy
podnosi plon nasion w granicach 15-30%. Na glebach lekkich i średnich po
zasiewie zaleca się wykonać wałowanie. W okresie wegetacji niszczy się
chwasty oraz tworzącą się skorupę glebową poprzez bronowanie. Przed
wschodami i w fazie 3-4 liści stosuje się bronę lekką.
Zbiór
Lędźwian dojrzewa w połowie sierpnia. Zbiór przeprowadza się, gdy większość strąków brunatnieje. Ponieważ strąki nie pękają, daje to możliwość
dwufazowego zbioru. Po skoszeniu pokosy schną 2-3 dni, po czym można
młócić kombajnem. Możliwy jest także jednofazowy zbiór lędźwianu po
uprzedniej desykacji. Plony nasion na glebach lekkich mieszczą się w granicach od 10 do 25 dt z ha.

NOSTRZYK BIAŁY

Fot. E. Gaweł

Charakterystyka botaniczna
Nostrzyk biały (Melilotus alba Medik.) jest to roślina motylkowa (bobowata) spotykana w stanie dzikim na suchych kawałkach gruntów, żwirowiskach i piaskach bogatych w wapń. Dzięki silnie rozwiniętemu syste16

mowi korzeniowemu (korzeń palowy sięga do 10 m) nostrzyk może być
uprawiany na glebach suchych i piaszczystych, o ile zawierają wapń.
Jest to bardzo dobra roślina strukturotwórcza gleb lekkich i najlżejszych.
Można ją stosować jako nawóz zielony w celu wzbogacenia gleb lekkich
w azot i próchnicę.
Znaczenie gospodarcze
Uprawa nostrzyka białego w Polsce jest słabo rozpowszechniona. Zaletą
tego gatunku jest duża wydajność zielonej masy - od 200 do 400 dt z ha.
Zawartość białka w zielonce koszonej we wczesnych fazach rozwoju jest
zbliżona do tej u koniczyny lub lucerny. Ujemną cechą nostrzyka jest szybkie drewnienie łodyg oraz występowanie kumaryny i olejku eterycznego,
które nadają paszy nieprzyjemny aromat i mogą wywoływać choroby
u zwierząt. Zawartość kumaryny jest najniższa w młodych roślinach przed
zawiązywaniem pąków, a następnie wzrasta, osiągając maksimum podczas kwitnienia. Z tego względu na paszę w postaci zielonki, siana lub kiszonki nadają się rośliny młode. Nostrzyk jest chętnie spożywany przez
owce i konie, natomiast bydło i trzoda chlewna muszą się przyzwyczaić.
Wymagania klimatyczne
Nostrzyk odznacza się podobną zimotrwałością jak lucerna mieszańcowa.
Rzadko zdarzają się uszkodzenia roślin wskutek wahań temperatury na
przedwiośniu. Wymagania wodne nostrzyka są duże. Jednak dzięki rozwinięciu głębokiego systemu korzeniowego może czerpać wodę z warstw
głębszych. Dlatego udaje się w rejonach, gdzie ilość opadów nie przekracza 400 mm rocznie. Jeśli system korzeniowy jest słabo rozwinięty lub brak
jest wody w głębszych warstwach gleby, nostrzyk cierpi od suszy, co objawia się przedwczesnym zasychaniem dolnych liści. Jest typową rośliną
dnia długiego.
Uprawa roli i wymagania pokarmowe
Uprawa roli nie odbiega od ogólnych zasad przyjętych dla większości
roślin motylkowych. We wczesnych fazach rozwoju nostrzyk jest mało
odporny na zachwaszczenie, dlatego warto uprawiać go z trawami, np.
z kupkówką. Po zebraniu pierwszego pokosu nostrzyka z trawami, problem zachwaszczenia przestaje istnieć. Uprawa nostrzyka z trawami ma
też inne zalety - zmniejsza straty przy produkcji siana, daje lepiej zbilansowaną paszę dla zwierząt.
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Wymagania pokarmowe nostrzyka są największe w stosunku do CaO,
następnie K2O i P2O5. Na glebach o bardzo niskiej zasobności w potas i fosfor
zaleca się stosowanie dawki około 120 kg/ha K2O i około 50-60 kg/ha P2O5.
Siew i pielęgnacja roślin
Przy ocenie wartości użytkowej materiału siewnego należy zwrócić uwagę
na ilość nasion twardych (mają grubą okrywę nie przepuszczającą wody
potrzebnej do skiełkowania nasion), która może dochodzić u nostrzyka do
50%. Nostrzyk, jako roślina światłolubna, rozwija się najlepiej, gdy jest wysiana wiosną bez rośliny ochronnej. Norma wysiewu wynosi 15-20 kg/ha
nasion w rzędy odległe o 20-30 cm.
Zasiewy nostrzyka przeznaczone na nasiona wykonuje się w rzędy o odległości około 40 cm, przy ilości wysiewu około 10 kg/ha, bez rośliny ochronnej. Zbioru nasion dokonuje się w drugim roku uprawy. Nostrzyk stosunkowo łatwo zawiązuje nasiona, których wydajność wynosi 0,3-0,6 t z ha. Strąki osypują się, dlatego należy rośliny zbierać, gdy około 50% strąków osiągnie dojrzałość żółtą. Kosi się żniwiarką lub snopowiązałką, a na większych
powierzchniach kombajnem. Po wymłóceniu nasiona wyciera się ze strąków za pomocą bukownika.
Użytkowanie
Nostrzyk może być użytkowany jako pastwisko, zbierany na zielonkę, susz,
kiszonkę lub przyorywany jako zielony nawóz. Z uwagi na wczesne drewnienie łodyg i wzrost zawartości kumaryny w roślinach starszych, nostrzyk
można wypasać przy wysokości roślin do 40 cm. Zbiór na zielonkę, siano
lub kiszonkę należy wykonać najpóźniej w okresie pąkowania. Zaleca się
koszenie nostrzyka rano lub wieczorem, ponieważ w ciągu dnia następuje
wzrost zawartości kumaryny pod wpływem słońca.
W roku zasiewu uzyskujemy jeden pokos, w następnych latach nostrzyk
daje dwa pokosy. Nie należy kosić nostrzyka zbyt nisko, gdyż nie odrasta
z szyjki korzeniowej, lecz z pączków znajdujących się w dolnej części łodygi. Jedynie ostatni pokos przed zimą kosi się nisko, ponieważ na wiosnę
odrasta jedynie z szyjki korzeniowej.
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KOMONICA ZWYCZAJNA (RÓŻKOWA)

Fot. E. Gaweł

Właściwości biologiczne i znaczenie gospodarcze
Na terenie naszego kraju występują 4 gatunki należące do rodzaju komonica (Lotus L.). W uprawie rozpowszechniły się dwa gatunki: komonica błotna (Lotus uliginosus Schk.) – gatunek przystosowany do warunków wilgotnych łąk oraz komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.) – nadająca się
również do uprawy polowej.
Nasiona komonicy zwyczajnej są większe niż koniczyny szwedzkiej, o barwie brunatnej. Masa 1000 nasion wynosi około 1,2 g. W czasie kiełkowania
i początkowego rozwoju komonica znosi dobrze niskie temperatury, ale
przy wyższej temperaturze kiełkuje szybciej i mniej się zachwaszcza.
W pierwszym roku pędy osiągają wysokość około 30 cm, a w następnych
latach są wyższe, bardziej liczne i silnie rozgałęzione. W zależności od
ekotypu pędy wykazują różną skłonność do płożenia się. Komonica osiąga
pełnię rozwoju od 2-3 roku życia. Kwitnie już w roku siewu, a w latach pełnego użytkowania może kwitnąć dwa lub trzy razy. Kwiaty barwy żółtej,
zebrane po 3-7 (przeważnie 5). Jest rośliną samopylną. Kwitnienie komonicy trwa długo, a dojrzewanie jest nierównomierne. Owocem są wielonasienne strąki o długości około 2-3 cm, lekko różkowato zgięte. Dojrzałe
strąki łatwo pękają. Korzeń komonicy jest cienki, dochodzący na glebach
przepuszczalnych do głębokości 1,5 m.
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Komonica dobrze zimuje w naszych warunkach klimatycznych i znosi doskonale mrozy dochodzące do – 25oC (bez okrywy śnieżnej). Wytrzymuje
również dobrze suszę, ale w takich warunkach daje niskie plony.
Wymagania glebowe komonicy są małe. Udaje się zarówno na glebach
lżejszych, jak i cięższych. Najlepiej odpowiada jej zasadowy odczyn gleby,
ale znosi nieznaczne zakwaszenie.
Agrotechnika
Komonica zwyczajna jest umieszczana w płodozmianie podobnie jak lucerna. Zasady uprawy roli i nawożenia tak jak pod inne rośliny bobowate wieloletnie (dawniej motylkowate). Może być siana w roślinę ochronną, jednak
bez niej rozwija się lepiej. Ujemny wpływ rośliny ochronnej pozostaje nawet
na dalsze lata użytkowania. Ilość wysiewu na paszę wynosi 10-15 kg/ha,
w rozstawie rzędów 15-20 cm. Można również wysiewać komonicę w mieszankach z trawami. Głębokość przykrycia nasion nie powinna przekraczać
1,5 cm. Pielęgnacja komonicy zasianej bez rośliny ochronnej ogranicza się
do niszczenia zaskorupienia wałem kolczastym, natomiast stosowanie
zabiegów międzyrzędowych przy wąskiej rozstawie nie jest możliwe.
W latach pełnego użytkowania wykonuje się wiosenne bronowanie i w miarę potrzeby nawożenie fosforowo – potasowe.
Komonica zasiana bez rośliny ochronnej kwitnie w sierpniu, dając w roku
siewu jeden pokos. Użytkuje się ją po skoszeniu jako zielonkę lub siano.
Jeśli jest zasiana w roślinę ochronną przeważnie nie zakwita w roku zasiewu. W latach pełnego użytkowania komonica kwitnie zwykle dwukrotnie –
w czerwcu i sierpniu. W roku otrzymuje się dwa pokosy i słaby odrost. Na
nasiona pozostawia się pierwszy pokos w latach pełnego użytkowania,
przy czym można to robić corocznie.
Komonica nasienna bywa czasem atakowana przez przylżeńce, powodujące zasychanie lub opadanie kwiatów. W przypadku stwierdzenia tego
szkodnika należy pierwszy pokos przeznaczyć na paszę, a na nasiona
pozostawić drugi pokos.
Specjalne plantacje nasienne, założone w szersze rzędy (około 40 cm),
przy ilości wysiewu zmniejszonej do około 8 kg/ha, zapewniają uzyskanie
wyższego plonu nasion. Wskazany jest również wysiew mieszany z trawami, które spełniają rolę roślin podpierających.
Zbiór
Komonica dojrzewa bardzo nierównomiernie, a dojrzałe strąki łatwo pękają.
Dlatego przed zbiorem na nasiona należy przeprowadzić desykację roślin,
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w fazie, gdy 60-70% strąków zbrunatnieje. Do desykacji używa się preparatu Reglone 200 SL, lub Reglone Turbo 200 SL w ilości 2-3 l/ha. Po około 7 dniach od zbiegu można przystąpić do zbioru. Zbiór wypada zwykle
w pierwszej połowie sierpnia. Plon nasion waha się od 0,2 do 0,4 t z ha.
Komonice na zielonkę należy sprzątać przed zakwitnięciem, gdyż kwiaty
mają gorzki smak i są niechętnie zjadane przez zwierzęta. Po wysuszeniu komonica traci goryczkę, siano zebrane w okresie pełnego kwitnienia może być spasane przez zwierzęta. Plon zielonej masy wynosi zwykle 150-200 dt z 1 ha.

WYBRANE PRZEPISY KULINARNE
Soczewica po polsku
10 dag soczewicy, 1 dag suszonych grzybów, 3 dag cebuli, 3 dag masła,
1 dag mąki, sok z cytryny lub kwasek cytrynowy, sól.
Soczewicę opłukać i namoczyć w wodzie na noc, odcedzić. Grzyby opłukać
i namoczyć na kilkanaście minut. Zalać soczewicę świeżą, zimną wodą,
dodać grzyby wraz z wodą, w której się moczyły, gotować do miękkości
około 1 godziny. Grzyby wyjąć, posiekać, wymieszać z ugotowaną soczewicą. Przygotować zasmażkę: cebulę drobno posiekać, przesmażyć na
maśle, dodać mąkę. Wymieszać zasmażkę z soczewicą, przyprawić do
smaku sokiem z cytryny lub kwaskiem cytrynowym, osolić i jeszcze chwilę
poddusić. Podawać do mięsa lub smażonej kiełbasy.
Pierogi z soczewicą
Ciasto: 2 szklanki mąki, 2 dag drożdży, szklanka przegotowanej wody, sól,
szczypta cukru
Farsz: szklanka soczewicy, 2 ugotowane w mundurkach ziemniaki, 2 spore
cebule, 2 łyżki oleju, jajko ugotowane na twardo, surowe jajko, sól, pieprz,
łyżeczka otartego majeranku.
Umytą soczewicę zalać przegotowaną letnią wodą i zostawić na noc. Następnego dnia ugotować i odcedzić. Posiekaną cebulę zeszklić na oleju,
wystudzić. Jajko na twardo drobno posiekać. Soczewicę i obrane ziemniaki
przepuścić przez maszynkę, połączyć z cebulą i posiekanym jajkiem, dodać sól, pieprz, majeranek, wbić jajko i dokładnie wyrobić masę. Zagnieść
ciasto, rozwałkować na posypanej mąką stolnicy i wyciąć krążki. Nadzie-
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wać je przygotowanym farszem, dokładnie sklejać. Gotować w osolonej
wodzie do wypłynięcia. Podawać polane stopionym masłem lub olejem.
Danie z lędźwianu po szlachecku
70 dag lędźwianu, 20 dag boczku, 25 dag cebuli, 10 dag masła, 65 dag
kiełbasy zwyczajnej, 15 dag grzybów suszonych, śmietana 18%, papryka
ostra, pieprz mielony, mięta suszona, czosnek, sól, 0,5 l wody.
Namoczone grzyby ugotować, wyjąć i pokroić w paski. Namoczony lędźwian odcedzić, zalać świeżą wodą i gotować 30 minut. Boczek pokrojony
w kostkę stopić, zrumienić na nim cebulę, następnie dodać masło i pokrojoną w paski wędlinę. Całość dusić 10 minut. Ugotowany lędźwian dodać
do wędliny wraz z grzybami i wywarem, potrawę doprawić do smaku przyprawami, wymieszać ze śmietaną i zagotować. Zarówno zupa jak danie
przewidziane są dla 10 osób.
Paluszki lędźwianowe
0,5 kg mąki pszennej, 1 szklanka suchych nasion lędźwianu, 0,5 kostki
masła lub margaryny, 2 jajka, proszek do pieczenia (wg przepisów), sól,
nasiona ziół aromatycznych np. czarnuszki, majeranku, kopru.
Lędźwian namoczyć na noc w przegotowanej wodzie, po 10 godz. wodę
odlać. Gotować w świeżej wodzie, po ugotowaniu jeszcze ciepły przepuścić
przez maszynkę. Wymieszać z mąką, do masy dodać 2 żółtka (lub całe jajo
i 1 żółtko), tłuszcz, proszek do pieczenia i ewentualnie inne dodatki. Z tak
przygotowanego ciasta uformować cienkie wałeczki, pokroić na długość ok.
8-10 cm, posmarować białkiem, posypać solą i nasionami wybranego zioła.
Piec w temperaturze 180oC.
Kasza jaglana z cynamonem
40 dag kaszy jaglanej, 1l mleka, ½ szklanki cukru, łyżka mielonego cynamonu, ½ kostki masła, sól.
Zagotować mleko z 1-2 łyżkami cukru. Umyte jagły wrzucić na 1-2 minuty
na wrzącą osoloną wodę, potem odcedzić i przełożyć do rondla. Zalać gorącym mlekiem i stale mieszając, doprowadzić do wrzenia. Przykryć, wstawić do nagrzanego piekarnika (lub owinąć w koc). Gdy kasza napęcznieje
i jest miękka wyłożyć na ogrzany półmisek. Polać stopionym masłem, posypać cukrem z cynamonem.
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Pieróg jaglany
Ciasto: 50 dag mąki pszennej, ½ l słodkiego mleka, 5 dag drożdży, jajko,
łyżka oleju, ½ szklanki cukru, cukier waniliowy, szczypta soli.
Nadzienie: 1 kg kaszy jaglanej, 2 l wody, 2 kostki masła, ½ kostki margaryny, sól, 1 kg białego sera.
Do garnuszka wlać mniej niż ½ szklanki mleka, dodać łyżeczkę cukru, łyżeczkę mąki i drożdże. Dobrze wymieszać i odstawić w ciepłe miejsce do
wyrośnięcia. Do miski wsypać mąkę, dodać rozczyn, resztę mleka i cukru.
Wymieszać i odstawić do wyrośnięcia. Po około 30 minutach dodać jajko,
cukier waniliowy, łyżkę oleju, szczyptę soli. Wyrabiać ciasto, aż zacznie
odchodzić od ręki. Ponownie odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.
Przygotować nadzienie: ugotować kaszę jaglaną, gdy zawrze dodać margarynę, masło, sól. Co chwilę mieszać (gotować pod przykryciem). Gdy
kasza jest miękka, odstawić na bok i do gorącej dodać zmielony lub rozdrobniony ser. Ciasto rozwałkować, włożyć do formy tak, żeby zwisało poza nią. Na ciasto nałożyć farsz i przykryć ciastem. Posmarować jajkiem
i posypać cukrem. Piec ok. godziny, aż się dobrze zrumieni.
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