
                   Lędźwian siewny (Lathyrus sativus L.) 

 

Rodzaj Lathyrus jest bardzo liczny  

i obejmuje 187 gatunków i podgatunków 

rozprzestrzenionych na terenie zarówno 

Starego, jak i Nowego Świata. Pośród nich dla 

celów żywieniowych w formie nasion 

najbardziej powszechny jest lędźwian siewny 

(Lathyrus sativus L.). Inne gatunki jak L. 

cicera, L. clymenum i L. ochrus wykorzystuje 

się zarówno do produkcji nasion jak i na 

zielonkę (siano). Pozostałe, bardziej znane 

gatunki jak: L. tingitanus, L. latifolius i L. 

sylvestris, użytkowane są wyłącznie do 

produkcji pasz w formie zielonki. Dla celów 

ozdobnych, również w kraju, uprawia się 

groszek pachnący — L. odoratus. Ogółem w 

warunkach klimatycznych Polski występuje 

15 gatunków, a znaczenie gospodarcze mają 

tylko dwa z nich: lędźwian afrykański (Lathyrus tingitanus L.) (o nasionach 

drobnych) o normie wysiewu 140-150 kg/ha, a zwłaszcza lędźwian siewny 

(Lathyrus sativus L.) (o nasionach większych) wysiewany w ilości ok. 200 kg/ha. 

Dotychczasowe małe zainteresowanie tym gatunkiem wynikało 

prawdopodobnie z jego kilku niekorzystnych cech takich jak: niski plon nasion, 

silna podatność na wyleganie, niezdeterminowany charakter wzrostu, zbyt długi 

okres dojrzewania czy obecność w nasionach substancji o charakterze 

antyżywieniowym (inhibitory proteaz, taniny oraz neurotoksyny, głównie β-

ODAP, wywołujące zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego – latyryzm -  

pojawiające się po spożyciu, na surowo, ugotowanych lub w postaci mąki, nasion 

różnych gatunków lędźwianu). Latyryzm ma charakter przewlekły i notowany 

jest częściej w krajach o ciepłym klimacie (Indie, Bangladesz), podczas gdy w 

klimacie umiarkowanym jest bardzo rzadko spotykany.  Niemniej jednak, uprawa 

lędźwianu nabiera coraz większego znaczenia. Ma to niewątpliwie związek z dużą 

odpornością tej rośliny na suszę. Polska charakteryzuje się 60% udziałem gleb 

lżejszych i piaszczystych w całkowitej ilości gruntów ornych, w wielu wypadkach 

zbyt słabych do uprawy innych wysokobiałkowych roślin strączkowych (groch, 
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bobik). Dlatego też lędźwian siewny, wyróżniający się spośród innych gatunków 

roślin bobowatych niezwykłą odpornością na suszę, może stanowić roślinę 

alternatywną. Ponadto motorem napędowym ogromnego zainteresowania 

kupnem materiału siewnego roślin z rodziny bobowatych jest pojawienie się 

obowiązku zazielenienia (greening) oraz dopłat bezpośrednich do uprawy roślin 

wysokobiałkowych. 

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. 

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 głodem (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).  

Lędźwian siewny z powodzeniem można uprawiać na glebach lekkich IV, 

V, a nawet VI klasy przy plonach sięgających 35 dt/ha na lepszych glebach. 

Możliwość ta wynika między innymi z odporności tej rośliny na suszę, a wg 

danych literaturowych można ją uprawiać nawet przy 380 mm opadów. Takich 

właściwości nie ma żadna z krajowych roślin uprawnych. Jest to szczególnie 

istotne z uwagi na globalne zmiany klimatyczne, a zwłaszcza cykliczne okresy 

suszy obserwowane w ostatnich latach. Odporności na suszę sprzyja silnie 

rozwinięty, głęboki system korzeniowy, który dodatkowo uruchamia substancje 

pokarmowe i transportuje je z niższych warstw gleby, przy równoczesnej 

poprawie jej pojemności wodnej. Nie bez znaczenia jest również wysoka 

zawartość białka, często wyższa niż u grochu, bobiku i wyki. Ponadto z uwagi na 

wiązanie azotu z atmosfery lędźwian stanowi cenny element płodozmianu. Ze 

względu na znaczną odporność lędźwianu na stresy abiotyczne (np. choroby, 

atak szkodników i suszę) lędźwian siewny został uznany za modelową roślinę dla 

zrównoważonego rolnictwa. 

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 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. 


