
Esparceta (sparceta, dzięcielina, rześnia) pochodzi z Azji 
Mniejszej. Do uprawy polowej została wprowadzona w X w. 
na Kaukazie (Armenia), a w XV w. we Francji, skąd przedo-
stała się do innych krajów. 

Systematyka esparcety jest nie do końca jasna. Wyodręb-
nia się następujące gatunki: esparceta siewna (Onobrychis vi-
ciaefolia Scop. syn. Onobrychis sativa Lam.), esparceta górska 
(Onobrychis montana Lam. et DC) i esparceta piaskowa (Ono-
brychis arenaria (Kit.) Ser.). Inni autorzy przyjmują te gatunki 
za podgatunki w obrębie Onobrychis sativa. W stanie dzikim 
w południowo-wschodniej Polsce występuje także esparceta 
piaskowa (Onobrychis arenaria D.C.). 

W uprawie najbardziej rozpowszechnione są dwa gatunki 
esparcety: siewna i zakaukaska. Esparceta piaskowa uprawia-
na w Rosji w Polsce występuje w stanie dzikim. W Polsce po-
wierzchnia uprawy esparcety zawsze była mniejsza niż upra-
wy koniczyny czerwonej i lucerny mieszańcowej. Czynnikami 
przesądzającymi o małym areale uprawy espacety są jej specy-
ficzne wymagania glebowe i znacznie mniejsza plenność niż 
lucerny. Esparceta siewna należy do bardzo długowiecznych 
roślin, a jej trwałość w typowych dla niej warunkach glebo-
wych dochodzi nawet do kilkunastu lat. 

CHARAKTERYSTYKA I WARTOŚĆ UŻYTKOWA

System korzeniowy esparcety jest bardzo dobrze rozwinięty i składa się z dość grubego korzenia palowego, 
sięgającego do kilku metrów w głąb gleby oraz silnie rozgałęzionych korzeni bocznych, na których widoczne 
są liczne brodawki. Główna masa korzeni rozmieszczona jest w górnej (0-50 cm) warstwie gleby. Wydzielinom 
korzeniowym esparcety przypisuje się zdolność rozpuszczania niektórych minerałów i uruchamiania związków 
fosforowych w glebie, z których czerpie składniki pokarmowe niedostępne dla innych roślin. 

Część podziemna esparcety rozwija się szybciej niż nadziemna. W dwudziestym dniu (licząc od daty wscho-
dów), długość korzeni przekracza 3-4 razy wysokość części nadziemnej. W tym czasie następuje wciąganie 
szyjki korzeniowej w głąb gleby, także w trzecim miesiącu (licząc od daty wschodów), jest ona zagłębiona na 
około 2 cm w ziemi. Proces zagłębiania się szyjki korzeniowej w glebie trwa do 2-3 lat, ulegając z czasem stop-
niowemu spowolnieniu. Po wschodach na powierzchni gleby ukazują, się liścienie, co następuje po upływie 
8-20 dni od daty siewu. Później pojawia się pierwszy, pojedynczy liść, a następnie drugi i trzeci złożony z trzech 
listków. W kolejnych liściach wzrasta liczba par listków, co sprawia, że przypominają one coraz bardziej typowe 
liście esparcety, które są nieparzystopierzasto złożone. W kątach dolnych liści tworzą się pączki boczne. Na 
lepszych glebach (rędziny głębokie) esparceta wykształca bujne rozetki liściowe. Podobny wpływ na wielkość 
rozetek wywiera większa ilość opadów w sezonie wegetacyjnym. Liczba liści w rozetach roślin rosnących w du-
żym zagęszczeniu wynosi 15-20, a w mniej zagęszczonej runi jest większa i dochodzi do 16-50. Liczba listków  
w liściach rozety może dochodzić do 19. Kwitnienie rozpoczyna się pod koniec maja i trwa do połowy czerwca. 
Obcopylne kwiaty koloru jasnoróżowego są zebrane w grona długości od 3 do 20 cm, umieszczone na zakoń-
czeniu łodygi. Kwitnącą esparcetę chętnie oblatują owady, w tym także pszczoły miodne. 

Wiosenny rozwój pędów esparcety zaczyna się wcześniej niż lucerny. Od ruszenia wegetacji do kwitnienia 
upływa 60-70 dni, a rośliny wchodzą w okres aktywnego  rozwoju, gdy średnia dobowa temperatura powietrza 
przekroczy 5°C. Rozwój pędów owocujących (generatywnych) zależy głównie od warunków glebowo-wodnych 
oraz biotypu. Formy jednokośne (biotyp ozimy), występujące dziko w stanie naturalnym, wykształcają w roku 
siewu tylko rozetę liści i skrócone pędy wegetatywne. W następnych latach wegetacji kwitną tylko w pierwszym 
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pokosie, a kolejne odrosty pozostają, w fazie wegetatywnej (rozetka liściowa). Formy wielokośne (odmiany 
hodowlane) mogą zakwitać już w roku siewu, a w kolejnych latach wydają kwiaty zazwyczaj 2-3 razy. Jednak na 
glebach ubogich w wodę i składniki pokarmowe esparceta wielokośna daje tylko jeden pokos. W runi esparce-
ty spotyka się rośliny o zróżnicowanej liczbie wykształconych pędów generatywnych. Wysokość pędów może 
dochodzić do 80-90 cm.

Esparceta jest niezastąpioną rośliną strukturotwórczą, zwłaszcza na suchych, płytkich, mało żyznych gle-
bach wapiennych, gdzie nie udają się inne rośliny bobowate. Jest to niewątpliwie roślina proekologiczna, gdyż 
wprowadzona do płodozmianu zarówno w siewie czystym, jak i w mieszankach z trawami przyczynia się do 
wzrostu zawartości substancji organicznej w glebie i akumulacji azotu w wyniku biologicznego wiązania tego 
pierwiastka. Sięgający na głębokość do 5 m korzeń esparcety spulchnia głębsze warstwy gleby i jednocześnie 
hamuje jej erozję. Dzięki temu roślina ta może być wykorzystywana w rekultywacji skarp i usypisk o cienkiej 
warstwie uprawnej na podłożu wapiennym. 

Możliwy do uzyskania plon esparcety to 50-80 t/ha zielonki o dużo niższej zawartości włók-
na niż u lucerny, co sprawia, że jest bardziej strawna i może być zalecana w żywieniu trzody chlewnej. Su-
cha masa esparcety zawiera nieco mniej białka ogólnego niż lucerna. Dzięki wysokiej zawartości (ok. 8% 
s.m.) nieszkodliwego dla zwierząt typu taniny jest zjadana w całości przez przeżuwacze (bydło, owce, kozy)  
i nie powoduje wzdęć.  Związek ten ponadto podwyższa stopień wykorzystania białka paszowego przez zwie-
rzęta. Zielonka esparcety odznacza się dużą smakowitością, natomiast  jej siano ma właściwości dietetyczne 
i lecznicze, szczególnie u owiec, gdyż niszczy pasożyty żołądkowo-jelitowe. Skarmiana przez krowy mleczne 
polepsza walory smakowe mleka, a tym samym masła.  Jej nasiona są chętnie zjadane przez drób i konie. Dzięki 
odporności na niesprzyjające warunki klimatyczne, szczególnie suszę, wykazuje najwyższą trwałość spośród 
wszystkich roślin bobowatych wieloletnich. Esparceta jest znakomitą rośliną miododajną, kwitnącą dość wcze-
śnie i niezmniejszającą nektarowania w warunkach suszy. Z 1 hektara jej uprawy można otrzymać około 80- 
-120 kg miodu. Ponadto esparceta ma liczne właściwości lecznicze. 

WYMAGANIA SIEDLISKOWE 

Esparceta pochodzi z rejonów klimatu stepowego i dlatego w krajowych warunkach jest najbardziej światło- 
i ciepłolubną rośliną wieloletnią z rodziny bobowatych. Przy pogodzie mglistej i deszczowej następuje wzmo-
żony zanik roślin, dlatego esparcety nie należy wysiewać w górach, gdzie obfite opady i duże zachmurzenie 
wpływają niekorzystnie na jej rozwój. Esparceta siewna ma duże wymagania, co do natężenia promieniowania 
fotosyntetycznie czynnego.

Dzięki małym wymaganiom wodnym dobrze znosi letnie susze, ale najlepiej rośnie i rozwija się w latach 
ciepłych, słonecznych i umiarkowanie wilgotnych. Jest wytrzymała na niskie temperatury (bardziej niż lucer-
na). Największe plony paszy daje na rędzinach, zwłaszcza płytkich, gdzie nie udaje się lucerna mieszańcowa. Na 
suchych glebach zasobnych w wapń o odczynie obojętnym (niektóre lessy, czarnoziemy, mady i gleby płowe) 
może nawet konkurować z koniczyną czerwoną i lucerną mieszańcową. Esparceta nie znosi gleb kwaśnych, 
ciężkich i podmokłych oraz zbyt pulchnych i piaszczystych. Wysiewana na glebach mocniejszych (czarno-
ziemy) odznacza się mniejszą trwałością, dlatego okres pełnego użytkowania esparcety siewnej uprawianej  
w czystym siewie i w mieszance z trawami powinien wynosić 3-4 lata.

W warunkach polowych użytkuje się ją przez 3-4 lata. Najodpowiedniejszym stanowiskiem w zmianowaniu 
jest pole po roślinach okopowych na oborniku, a przy użytkowaniu dłuższym niż 2 lata - pole wypadające z pło-
dozmianu. Na glebach lepszych może być uprawiana również po innych roślinach przychodzących w drugim 
roku po oborniku. W przypadku siewów letnich esparcety dobrymi przedplonami dla niej są rośliny wcześnie 
schodzące z pola, np. wczesne ziemniaki, rzepak, jęczmień ozimy. Esparceta jest dobrym przedplonem dla 
wszystkich roślin z wyjątkiem innych bobowatych. Nie znosi częstego następstwa po sobie. Na tym samym polu 
może być uprawiana po 4-6-letniej przerwie. Ponieważ jest rośliną o dużych wymaganiach świetlnych, zwłasz-
cza w początkowych fazach rozwoju, najlepiej plonuje wysiewana bez rośliny ochronnej. 

DOBÓR ODMIAN

Nadal na krajowej liście odmian rolniczych COBORU znajduje się tylko jedna odmiana esparcety − Taja, 
która posiada różowe kwiaty i wzniesione pędy oraz wykazuje się dużą wartością miododajną. Doskonale na-



daje się na przedplony, poprawia jakość gleby, dobrze znosi warunki zimowe, dobrze odrasta po skoszeniu  
i plonuje, zwłaszcza w trzecim roku użytkowania, lepiej odrasta w drugim pokosie, zawiera mniej białka ogó-
łem, lecz więcej włókna surowego w porównaniu z odmianą Skrzeszowicką. Nie ma tendencji do wylegania  
i wcześnie rozpoczyna wiosenną wegetację. W obrocie handlowym mogą być dostępne nasiona niekwalifiko-
wane z upraw amatorskich. 

Obok esparcety siewnej można uprawiać także esparcetę zakaukaską i dziką. Esparceta zakaukaska dostar-
cza w ciągu roku 3-4 pokosy. Niestety, nie zastępuje ona w uprawie esparcety siewnej, ponieważ pojawiła się ona 
w Polsce w okresie malejącego zainteresowania uprawą tej rośliny.

Esparceta piaskowa natomiast odznacza się wysoką zimotrwałością. Rośliny tego gatunku osiągają wyso-
kość 80-100 cm, niekiedy 125 cm, a ich łodygi są złożone z 6-8 międzywęźli. Liście o lancetowatych listkach, 
omszonych, są barwy zielonej, przy czym górne liście mogą mieć zabarwienie żółtozielone. Nasiona są mniejsze 
od nasion esparcety siewnej, a masa 1000 nasion wynosi 11-15 g. Wadą tego gatunku jest słabe odrastanie po 
zbiorze, co czyni z niego formę wyłącznie jednokośną.

AGROTECHNIKA

Uprawa roli pod esparcetę nie odbiega od zasad przyjętych dla innych gatunków roślin bobowatych. Jednak 
stan warstwy ornej gleb wapiennych i nachylenie pola zmuszają do płytszej uprawy. W tych warunkach, po 
zbiorze zboża jako przedplonu, należy przeprowadzić zespół uprawy pożniwnej i przedzimowej.

Staranna uprawa roli pod siew esparcety sprzyja równym wschodom roślin. Po zbiorze przedplonu zbo-
żowego, w celu zniszczenia chwastów wykonuje się podorywkę z jednoczesnym bronowaniem. Przed zimą 
koniecznie należy wykonać orkę. Gleby zbyt kwaśne o odczynie poniżej pH 6,5 należy przed orką zwapnować 
(na ścierń), stosując dawki 1,5-3,0 t CaO/ha. Większą dawkę (najlepiej wapno magnezowe) należy zastosować 
na glebach zwięźlejszych. Po okopowych wykonuje się kultywatorowanie i orkę zimową. Esparceta lubi głębo-
kie zruszenie gleby, dlatego orkę należy wykonać na głębokość 22-25 cm. Jednak w warunkach gleb płytkich 
i kamienistych trzeba ograniczyć ją do uprawy płytszej. Wiosną należy wyrównać powierzchnię pola włóką, 
a na glebach kamienistych broną, natomiast przed siewem wykonać płytkie kultywatorowanie, a na glebach 
lżejszych i mało zlewnych bronę ciężką. 

Na żyznych glebach, np. na madzie, esparceta może rosnąć dobrze nawet przez 2-3 lata bez nawożenia mine-
ralnego. Jednak po tym okresie wymaga zasilenia nawozami. Na płytkich i mało zasobnych gruntach należy ją 
nawozić już od pierwszego roku uprawy. Dawki składników mineralnych pod esparcetę w siewie czystym podano  
w tabeli 1. W uprawie z rośliną ochronną podane dawki w roku siewu należy zwiększyć o około 50%. Nawo-
żenie fosforem i potasem stosuje się jesienią przed orką zimową lub wiosną przed przedsiewnymi zabiegami 
uprawowymi, a w latach pełnego użytkowania wiosną, po ruszeniu wegetacji. Dawkę potasu większą niż 60 kg  
K2O/ha dzieli się na dwie części (w proporcji 1:1), wysiewając je wiosną oraz po zbiorze I pokosu.

Tabela 1

Dawki składników mineralnych (kg/ha) pod esparcetę uprawianą w siewie czystym

1/ - stosować na glebach ubogich w azot lub w dalszych latach po oborniku

Źródło: Na podstawie badań IUNG-PIB

Materiał siewny najczęściej stanowią nasiona w strąkach. Jednak znacznie lepiej kiełkują nasiona wyłu-
skane, gdyż są bardziej wyrównane. Ilość wysiewu nasion podano w tabeli 2. Zdolność kiełkowania esparcety 
szybko obniża się, dlatego należy wysiewać nasiona świeże, najlepiej z ostatniego roku zbioru.  

Lata uprawy N

P2O5 K2O

zawartość w glebie

niska średnia wysoka niska średnia wysoka

Rok siewu 20-301/ 80 60 40 100 80 60

Lata pełnego użytkowania - 60 45 30 80 70 60



Tabela 2

Orientacyjne normy wysiewu nasion esparcety w uprawie na paszę

Źródło: Na podstawie badań IUNG-PIB

W użytkowaniu na nasiona esparcetę siewną należy wysiewać w czystym siewie przyjmując rozstawę rzę-
dów 30-40 cm, a ilość wysiewu nasion obniżyć o 50% w stosunku do wysiewu z przeznaczeniem na paszę. 

Jeżeli esparcetę wysiewa się w polu, gdzie wcześniej nie była uprawiana, zaleca się zaprawienie jej na-
sion nitraginą. Szczepionkę można zamówić (około 1-2 miesiące przed planowanym terminem siewu) 
w IUNG-PIB. W praktyce stosuje się dwa terminy siewu − wiosenny i letni. Optimum temperatury kieł-
kowania esparcety to 18-30oC, a potrzeby wilgotnościowe to aż 200% wody w stosunku do masy nasion  
w stanie suchym. Z tego powodu esparcetę należy wysiewać w wilgotną, ale wygrzaną glebę. Wsiewa-
jąc ją w roślinę ochronną można łączyć nasiona obu gatunków, pod warunkiem dokładnego zmiesza-
nia nasion esparcety z ziarnem zbóż w skrzyni siewnika. Uprawiając esparcetę w mieszance z trawa-
mi lub innymi roślinami drobnonasiennymi trzeba każdy z komponentów mieszanki wysiewać oddziel-
nym przejściem siewnika. Esparcetę należy siać płytko (2-3 cm) w rozstawie rzędów około 20 cm. Jako 
wsiewkę w zboże wysiewa się ją na głębokość około 4 cm. Do siewu letniego, bez rośliny ochronnej, przy-
stępuje się w lipcu. Jego zaletą jest mniejsze zachwaszczenie oraz korzystniejsze dla esparcety warun-
ki termiczne i świetlne, natomiast zagrożeniem może być susza, która uniemożliwia kiełkowanie nasion. 
Po zbiorze przedplonu, przed siewem letnim, należy jak najszybciej (na początku lipca) wykonać orkę  
z przedpłużkiem i bronowanie, a następnie zastosować wał Campbella, który zapobiega osiadaniu roli po siewie 
nasion. Bezpośrednio po nim wskazane jest lekkie zwałowanie powierzchni pola pod warunkiem, że gleba nie 
jest zbyt wilgotna. Bronowanie posiewne wykonuje się na ogół rzadko, gdyż w czasie tego zabiegu następu-
je wyciąganie strąków esparcety na powierzchnię. W razie zachwaszczenia esparcety uprawianej bez rośliny 
ochronnej stosuje się koszenie pielęgnacyjne (na wysokość ok. 10 cm) po osiągnięciu przez rośliny 15-20 cm 
wysokości. Chwasty po skoszeniu muszą być usunięte, aby nie zacieniały roślin esparcety. Zbiór rośliny ochron-
nej uprawianej na zielonkę (owies, jęczmień) przeprowadza się po jej wykłoszeniu, na wysokość 10-15 cm. 

UŻYTKOWANIE

Esparcetę z siewu czystego (wiosennego) w roku siewu kosi się tylko raz, zwykle w sierpniu. Natomiast 
odrostu wsiewki, a także esparcety z siewu letniego nie należy kosić ani wypasać. W latach pełnego użyt-
kowania koszenie wykonuje się na wysokość około 6 cm w okresie od fazy zawiązywania pąków kwia-
towych do fazy pojawienia się pierwszych strąków. Młoda zielonka nadaje się do bezpośredniego skarmia-
nia dla bydła, trzody chlewnej i koni. Na siano najlepiej zbierać esparcetę przed pełnią kwitnienia. Plon 
pierwszego pokosu stanowi 55-60% rocznej wydajności i jest zwykle wyższy od plonu koniczyny i lucer-
ny. Ostatnie koszenie lub wypas esparcety należy przeprowadzić najpóźniej na początku września, aby 
rośliny odrosły jeszcze przed nastaniem zimy. Spasanie bydłem zaleca się, gdy wysokość roślin wynosi  
20-25 cm. W latach pełnego użytkowania esparcetę pielęgnuje się poprzez dwukrotnie wiosenne bronowanie 
na krzyż, po obeschnięciu roli oraz po zbiorze każdego pokosu. Zabieg ten niszczy chwasty i pobudza rośliny do 
intensywnego krzewienia. W razie przerzedzenia roślin po zimie (obsada mniejsza niż 60 roślin/m2) zaleca się 
podsiew trawami po uprzednim silnym bronowaniu. Do podsiewu można użyć następujących gatunków traw: 
rajgrasu wyniosłego (francuskiego), kostrzewy łąkowej, stokłosy bezostnej lub kupkówki pospolitej. 

Wyszczególnienie
Ilość wysiewu (kg/ha) Rozstawa rzędów 

(cm)
Głębokość siewu 

(cm)strąki nasiona

Warunki korzystne, gleby cięższe 80-100 50-60 20-30 1-2

Gleby lżejsze i suchsze 120-140 70-85 15-20 3-4
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