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Rośliny motylowe inaczej zwane bobowate dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to grubonasienne do 
których zaliczamy łubin biały, żółty i wąskolistny, groch siewny, bobik, wykę siewną i kosmatą, soję 
uprawną oraz soczewicę jadalną. Druga grupa to motylkowe drobnonasienne, które dzielą się na:
n jednoroczne – koniczyna perska, seradela 
n dwuletnie – koniczyna czerwona 
n wieloletnie – lucerna mieszańcowa, koniczyna biała, białoróżowa, komonica, esparceta 

Bobowate to rodzina roślin o bardzo dużym znaczeniu użytkowym dla człowieka. Jako rośliny pastew-
ne np. koniczyna, lucerna, seradela wykorzystywane są do produkcji pasz oraz na trwałych użytkach 
zielonych. Nasiona roślin strączkowych takich jak fasola, groch, soczewica, soja to źródło cennego biał-
ka roślinnego, a pozostałości roślin na polu to nawozy zielone, które wzbogacają glebę w azot służąc 
jako nawozy naturalne. Bobowate to także rośliny oleiste np. soja, orzech ziemny, a także dostarczające 
cennego drewna, gum i garbników np. robinia. Rośliny motylkowe to także rośliny ozdobne np. złotokap, 
glicynia, karagana, a także lecznicze np. lukrecja, nostrzyk.

Jedną z najważniejszych zalet występowania roślin motylkowych w płodozmianie to wiązanie azotu 
atmosferycznego z powietrza. Dzieje się to za dzięki bakteriom brodawkowym, które w symbiozie z rośliną 
wiążą wolny azot, a następnie udostępniają go roślinom następczym. Kolejną ważną zaletą motylkowych 
jest zwiększenie zawartości substancji organicznej w glebie. Sprawia to masa rozbudowanego systemu 
korzeniowego, który poprawia też właściwości fizyczne gleby. Rozluźniające działanie palowego systemu 
korzeniowego poprawia strukturę gleby, a dobre jej ocienienia przez rośliny wieloletnie zmniejsza paro-
wanie wody czyli rośliny te chronią gleby przed erozją wodną i wietrzną. Rośliny motylkowe spulchniają 
podglebie i uruchamiają z niego składniki pokarmowe. Duże ilości wydzielin korzeniowych oraz resztek 
pożniwnych bogatych w azot stymulują rozwój flory i fauny glebowej poprzez zwiększenie biologicznej 
aktywności gleby.

Rośliny motylkowe grubonasienne, nazywane też strączkowymi, poza tym że dobrze wpływają na 
strukturę gleby to także dostarczają wartościowej paszy, a niektóre z nich wykorzystywane są do produk-
cji żywności dla ludzi. Rośliny te charakteryzują się dużą zawartością białka, zarówno w masie zielonej 
jak i w nasionach.

Zawartość wybranych składników pokarmowych w nasionach roślin strączkowych
Zawartość w suchej masie (%)

Gatunek Bobik Groch Łubin biały Łubin żółty Łubin
wąskolistny

Białko ogólne 30,4 23.8 33,6 44,3 35,6

Tłuszcz surowy 1,5 1,6 9,9 5,3 5,6

Włókno surowe 8,3 6,7 8,9 15,7 16,4

Popiół surowy 4,1 3,4 4,5 5,1 4,0

Skrobia 46,0 51,2 – 4,4 9,6
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Obszar zajmowany przez rośliny strączkowe wynosi ok. 1% ogólnej powierzchni zasiewów. Do 
mających znaczenie rolnicze roślin strączkowych grubonasiennych zalicza się:
n łubiny – żółty, wąskolistny oraz biały
n groch siewny oraz polny zwany peluszką
n wyka siewna i kosmata
n bób
n bobik
n fasola
n soja

Rośliny motylkowe drobnonasienne użytkowane rolniczo to: 
n koniczyny – czerwoną, perską oraz białoróżową
n lucernę mieszańcową
n seradelę
n esparcetę siewną
n komonicę zwyczajną

Rośliny strączkowe można z powodzeniem stosować w mieszankach. Dzięki temu wierność plo-
nowania takich upraw jest lepsza niż siew roślin w czystym siewie. Pozwala to też na zmniejszenie 
wylegania roślin o wiotkich łodygach dzięki stosowaniu roślin podporowych. Mieszanki ze zbożami 
charakteryzują się szybszym wysychaniem po skoszeniu, a pasza z mieszanki na zielonkę ma ko-
rzystniejszy stosunek białka do węglowodanów.

Agrotechnika roślin strączkowych 
Wymaga praktycznej znajomości podstawowych zasad uprawy poszczególnych roślin. Motylkowe 

mają bardzo zróżnicowane wymagania glebowe. Nieodpowiednio dobrany rodzaj gleby i jej pH źle 
wpływa na rośliny.

Wymagania glebowe roślin bobowatych

Roślina Klasa gleby Odczyn gleby

Bobik II – III b obojętny

Groch siewny – jadalny I – III b obojętny

Groch siewny – pastewny III b – IV b obojętny

Łubin żółty IV – V lekko kwaśny

Łubin wąskolistny IV a – IV b lekko kwaśny

Łubin biały III b – IV a obojętny

Wyka jara II – IV a obojętny
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Wszystkie strączkowe mają podobne wymagania co do stanowiska:
n najlepsze są stanowiska po zbożach i kukurydzy,
n przerwa w uprawie strączkowych powinna trwać co najmniej 4 lata, co zapobiegnie namnożeniu 

się w glebie szkodliwych dla nich patogenów,
n w przypadku wysiewu na polach, gdzie strączkowe nie były uprawiane przez kilkanaście lat, nasiona 

należy zaszczepić nitraginą specyficzną dla danego gatunku, gdyż w przeciwnym razie mogą wystą-
pić trudności z tworzeniem brodawek korzeniowych, a tym samym pojawi się niedobór azotu,

n unikać należy uprawy po rzepaku, ostropeście, gorczycy, gdyż są to w strączkowych uciążliwie 
chwasty, trudne do zwalczenia,

n gleby powinny być odperzone, gdyż chwast ten w strączkowych bardzo szybko się rozwija, a jego 
rozłogi utrudniają wysiew nasion na prawidłową głębokość. Całkowicie błędne jest mniemanie, 
że łubin „wydusi” perz na polu,

n rośliny strączkowych źle rozwijają się na polach ze świeżo przyoraną słomą lub darnią po ugo-
rach; dlatego po zbiorze przedplonu zawsze powinna być wykonana uprawka pożniwna, aby sło-
ma częściowo się rozłożyła,

n pod uprawę roślin strączkowych niewskazane jest nawożenie obornikiem, a także wapnowanie,
n ze względu na większe zapotrzebowanie na wodę w fazie kiełkowania, orka główna powinna być 

wykonana jeszcze w listopadzie, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobieganie przesuszeniu gleby 
w okresie wiosennym.

Upraw roli pod rośliny motylkowe jest taka jak pod inne rośliny jare wczesnego siewu (poza wyką). 
Wykonujemy po zbiorze zespół upraw pożniwnych, nawożenie P i K najlepiej zastosowane pod orkę. 
Wiosną ograniczamy straty wody poprzez bronowanie, nawozimy azotem i siejemy nasiona zgodnie 
z zaleceniami dla poszczególnych roślin.

Nawożenie fosforem i potasem zależy od zasobności gleby, wartości przedplonu, stopnia minera-
lizacji oraz wielkości przewidywanego plonu. Nawożenie azotem jest zalecane przedsiewnie w ilości 
20-30 kg N na 1 ha zanim rozwinie się symbioza z bakteriami brodawkowymi, które wykorzystują 
azot atmosferyczny.

Różnice między gatunkami roślin strączkowych, według badań COBORU 

Plonowanie
(dt/ha)

Długość
okresu

wegetacji
(dni)

Wysokość 
roślin
(cm)

Masa
tysiąca

nasion (g)

Zawartość (%)

Białka
ogólnego tłuszczu

Łubin żółty 21,0 108-119 70-85 126-136 43,5-44,2 5,5-6,3
Łubin wąskolistny 32,4 104-112 58-78 110-177 31,2-34,4 6,9-7,9
Łubin biały 33,3 120-123 66-69 287-304 34,3-36,9 10,9-12,4

Groch intensywny
średniowysoki 57,2 103-107 76-96 217-317 20,5-22,3 0

Groch wysoki (peluszka) 38,1 102-104 122-131 168-190 23,7-25,0 0
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Przykładowe dawki pokarmowe:
n bobik: od 60 do 100 kg P2O5/ha i od 100 do 160 kg K2O/ha,
n groch polny: od 60 do 100 kg P2O/ha i od 100 do 180 kg K2O/ha,
n łubin żółty: od 40 do 60 kg P2O/ha i od 80 do 120 kg K2O/ha,
n łubin wąskolistny: od 40 do 60 kg P2O/ha i od 80 do 120 kg K2O/ha,
n łubin biały: od 60 do 90 kg P2O/ha i od 80 do 140 kg K2O/ha,
n wyka jara: od 60 do 100 kg P2O/ha i od 100 do 160 kg K2O/ha,
n wyka ozima (uprawiana w mieszankach): od 60 do 90 kg P2O/ha i od 100 do 140 kg K2O/ha.

Zabiegi pielęgnacyjne dla roślin motylkowych to niszczenie zaskorupienia gleby oraz odchwasz-
czanie pola mechanicznie ale także stosując herbicydy. Najczęstsze choroby atakujące te rośliny to 
askochytoza, rdza grochu, mączniak prawdziwy (groch).

Askochytoza i czekoladowa plamistość (bobik) oraz antraknoza i fuzarioza (łubiny). Szkod-
niki występujące przy uprawach roślin bobowatych to strąkowce, oprzędziki, pachówki strąkóweczki, 
a także mszyce.

Zbiór roślin zależy od przeznaczenia. Zbiór na nasiona należy wykonać jednoetapowo, w fazie 
gdy nasiona są twarde i suche (2/3 strąków na roślinie). Natomiast zbiór na zieloną masę roślin 
strączkowych następuje gdy zielonka zawiera najwyższą ilość składników pokarmowych i najmniej 
włókna. Przykładowe terminy dla roślin to:
n groch, peluszkę i wykę – gdy wytworzą pierwsze strąki i są w fazie kwitnienia,
n łubin wąskolistny – w fazie pełnego kwitnienia na pędach głównych,
n łubin żółty i biały – w fazie wykształcania się strąków na pędzie głównym i kwitnienia na pędach bocznych,
n bobik – podczas wykształcania się strąk

Przed złożeniem nasion do przechowywania należy je oczyścić z zielonych części roślin są one 
bowiem źródłem zanieczyszczeń oraz wilgoci, następnie wysuszyć do wilgotności 14-15% w tempe-
raturze nie wyższej niż 40°C. W czasie przechowywania należy dokonywać kontroli składowanych 
nasion pod względem wilgotności, a zarazem obecności szkodników magazynowych.

Rośliny motylkowate oraz nasiona roślin strączkowych odgrywają bardzo dużą rolę w żywieniu 
zwierząt. Zielonki z roślin motylkowatych oraz nasiona roślin strączkowych to doskonałe źródła białka, 
umożliwiające stosowanie względnie jednego systemu żywienia bydła w ciągu roku i bilansowanie 
dawki żywieniowej w żywieniu trzody chlewnej oraz drobiu. W kombinacji z kukurydzą i zbożem stano-
wią białkowo-węglowodanową dietę, dostarczającą wszystkich potrzebnych składników pokarmowych. 
Natomiast zielonki z lucerny i koniczyny są tanim surowcem paszowym, bogatym w białko o wysokiej 
wartości biologicznej i wysokiej strawności, składniki mineralne i witaminy. Są wysokoprodukcyjne i po-
prawiają żyzność gleby. Pod względem żywieniowym więcej korzyści przynosi uprawa motylkowych 
w mieszankach niż w monokulturze jest to tez bardziej ekonomiczne. Mieszanki mają wyższy i bardziej 
stabilny poziom plonowania oraz większą koncentrację energii, a także bardziej zrównoważony stosu-
nek białka do składników energetycznych. Łąki i pastwiska wzbogacone motylkowatymi są i pozostaną 
podstawowym miejscem produkcji taniej, wartościowej paszy dla przeżuwaczy i innych zwierząt gospo-
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darskich. Jednak warunkiem ich istnienia jest użytkowanie runi, czyli systematyczny odbiór biomasy, 
a najlepszym sposobem użytkowania, nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, jest wypas.

Doceniając dużą wartość żywieniową roślin motylkowatych w użytkowaniu kośnym i pastwisko-
wym, należy wspomnieć o ich zastosowaniu w ochronie środowiska, w renowacji terenów zniszczo-
nych przez przemysł, w zagospodarowywaniu tzw. terenów trudnych lub gleb czasowo odłogowa-
nych, w ogrodnictwie (zakładanie zieleńców), a nawet w przemyśle i medycynie. 

W ostatnim latach poprzez wsparcie finansowe przysługujące do upraw tej grupy roślin systema-
tycznie ich przybywa w płodozmianie. Uprawiać można je w plonie głównym, poplonach, z przezna-
czeniem na nasiona, zielonkę, a także susz. Aby zwiększyć popularność uprawy roślin strączkowych 
w Polsce Resort Rolnictwa proponuje dwa rodzaje płatności do roślin wysokobiałkowych: 
q Płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno – będzie to wsparcie dla roślin ma-

jących istotne znaczenie w produkcji pasz białkowych, tj. łubinu białego, łubinu wąskolistnego, 
łubinu żółtego, soi zwyczajnej, bobiku oraz grochu siewnego, w tym peluszki (z wyłączeniem gro-
chu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego), jeżeli dokonano zbioru. Płatności będą 
zróżnicowane w zależności od powierzchni upraw. Jak wynika z opublikowanego rozporządzenia 
dotyczącego zasad przyznawania dopłat bezpośrednich do uprawy roślin wysokobiałkowych, 
płatność ta przysługuje również w przypadku uprawy tych roślin w formie mieszanek, z wyłącze-
niem mieszanek z roślinami innymi niż wymienione.

q Płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych – w tym przypadku płatność przysługuje do 
powierzchni uprawy: esparcety siewnej, komonicy zwyczajnej, koniczyny białej, koniczyny biało-
różowej, koniczyny perskiej, koniczyny krwistoczerwonej, koniczyny czerwonej lędźwianu, lucerny 
siewnej, lucerny mieszańcowej, lucerny chmielowej, nostrzyka białego, seradeli uprawnej oraz 
wyki kosmatej i wyki siewnej, jeżeli rośliny te nie zostały wprowadzone do gleby jako świeża masa 
roślinna (zielony nawóz). Wsparcie przysługuje również w przypadku upraw tych roślin w formie 
mieszanek oraz w formie mieszanek z roślinami kwalifikującymi do płatności do powierzchni 
upraw roślin strączkowych na ziarno, a w przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej także do uprawy 
tych roślin z rośliną podporową. Płatność będzie można uzyskać maksymalnie do 75 ha uprawy. 
Płatności bezpośrednie mają na celu ukierunkowanie wsparcia w sektorze roślin wysokobiałko-

wych przede wszystkim na uprawy, z których otrzymuje się nasiona do produkcji pasz.
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PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)


