
LĘDŹWIAN SIEWNY JAKO DODATKOWE ŹRÓDŁO PASZY

Lędźwian siewny (groszek siewny) (Lathyrus sativus L.) 
przystosowany bardziej do uprawy na nasiona i Lędźwian 
afrykański (Lathurys tingitanus L.) dający obfitszy plon zielo-
nej masy to dwa gatunki mające znaczenie w uprawie. 

Lędźwian siewny jest jednym z najstarszych gatunków 
uprawnych i był znany już 8 tys. lat przed Chrystusem. 

Historia uprawy lędźwianu siewnego w Polsce nie jest do-
kładnie znana i według niektórych autorów przyjmuje się, że 
gatunek ten dotarł w rejon Podlasia w XVII w. wraz z osadnic-
twem tatarskim, towarzysząc soczewicy jako chwast. 

CHARAKTERYSTYKA I WARTOŚĆ UŻYTKOWA

Lędźwian siewny jest rośliną jednoroczną. Liście są pierza-
ste, złożone z 1-3 par jajowatych listków, zakończone wąsami 
czepnymi. Kwiaty są motylkowe, duże, z niebieskim żagiel-
kiem i purpurowymi skrzydełkami, pojedyncze lub zebrane 
po 2-3. Owocem jest strąk zawierający nasiona 15 kanciaste, 
brunatne, ciemno plamiste. Rozróżniamy dwa gatunki lę-
dźwianu uprawianego w naszym kraju: lędźwian afrykański  
o nasionach drobnych oraz lędźwian siewny o nasionach 
większych. 

WYMAGANIA SIEDLISKOWE

Lędźwian siewny nie jest rośliną wymagającą. Nadaje się na gleby lekkie, w warunkach bardziej suchych,  
w których ani groch, ani peluszka się nie udają. 

Najlepszymi przedplonami dla lędźwianu siewnego są rośliny zbożowe. Można go uprawiać w plonie głów-
nym oraz w poplonach na zieloną paszę. 

DOBÓR ODMIAN

W doborze odmian zarejestrowanych w COBORU nie ma obecnie żadnych odmian. Na rynku funkcjonują 
jedynie stare odmiany stare lędźwianu siewnego Derek i Karb.

AGROTECHNIKA

Lędźwian siewny wymaga starannej uprawy gleby. Wschodząc powoli długo nie zacienia roli, dlatego może 
być łatwo zagłuszony przez chwasty. Na glebach kwaśnych lędźwian wymaga wapnowania (podobnie jak groch). 

Na glebach jałowych potrzebuje nawożenia nawozami fosforowymi i potasowymi, tak jak łubin. Zaleca się 
wówczas wysokie dawki nawozów mineralnych – nawet 60-80 kg P2O5/ha i 80-100 kg K2O/ha.

Lędźwian siewny przeznaczony na paszę może być siany zarówno w siewie czystym, jak i w mieszan-
kach. Przykładowy skład mieszanek: 120-150 kg lędźwianu afrykańskiego + 70-80 kg łubinu żółtego lub  
120-130 kg lędźwianu afrykańskiego + 8-10 kg słonecznika 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 pa-
miętać, że nasiona roślin bobowatych grubonasiennych 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 w rzędy co 20-25 cm, na głębokość 4-8 cm, płycej na glebach zwięźlejszych, głębiej na glebach lekkich. Na-
siona przed siewem można zaprawiać szczepionką bakteryjną (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. 

UŻYTKOWANIE

Spośród wszystkich roślin bobowatych ma najmniejsze znaczenie. Jako roślina gleb lekkich jest bardziej 
odporna na suszę niż łubin żółty. Dlatego w warunkach dużej suszy bardzo dobrze radzi sobie. W uprawie na 
zieloną masę lepszy jest jednak lędźwian afrykański. Rozwija on większe liście, które poprawiają jego wartość 
odżywczą.

Ze względu na dużą zawartość argininy i lizyny (więcej niż u łubinu, a podobnie jak u bobiku i soi) oraz 
aminokwasów siarkowych jest cenną paszą dla zwierząt. Pod względem zawartości tłuszczu zbliżona jest do 
oleju sojowego. Zawiera duże ilości potasu, wapnia, fosforu i magnezu.
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