
UPRAWA FACELII BŁĘKITNEJ NA NASIONA

Zainteresowanie uprawą facelii błękitnej związane jest z jej małymi wymaganiami glebowymi, klimatycz-
nymi i nawozowymi. Facelia błękitna jest rośliną odporną na okresowe susze oraz niskie temperatury, zno-
si przymrozki nawet do –10°C. Zaletą facelii jest także zdolność do wschodów przy niskiej wilgotności gle-
by. W uprawie na nasiona najlepiej plonuje na glebach zaliczanych do kompleksów żytniego bardzo dobrego  
i dobrego. Na glebach zbyt żyznych przedłuża wegetację i często wylega. Facelia może być uprawiana na glebach 
piaszczystych i żwirowych, ale pod warunkiem dostatku wapnia. Minimalne pH powinno wynosić 6,0. 

Facelia błękitna nie jest wymagająca w stosunku do przedplonu. Na glebach słabszych najlepiej udaje się 
po okopowych, a na żyźniejszych po zbożach. Jest rośliną ciepłolubną, czemu sprzyja uprawianie jej na połu-
dniowej wystawie pola (słonecznej). Można ją wprowadzić również na gorsze stanowiska, nawet z niedoborem 
wilgoci. Facelia błękitna wymaga stanowisk czystych, niezachwaszczonych, szczególnie: komosą, tobołkiem, 
rdestami, szczawiem czy chwastnicą.

Korzystną cechą tego gatunku jest także fitosanitarne oddziaływanie na glebę, związane z ograniczaniem 
liczebności mątwika, poprzez uniemożliwienie intensywnego namnażania się tego szkodnika. Pomiędzy facelią 
błękitną a pozostałymi roślinami uprawnymi nie ma pokrewieństwa gatunkowego i dlatego nie jest atakowana 
przez choroby i szkodniki. Szczególnie przydatna jest jej uprawa na polach o częstym występowaniu w płodo-
zmianie rzepaku ozimego. Dobrze ogranicza wzrost chwastów. 

Pomimo, że produkcja nasienna facelii błękitnej jest nieco kłopotliwa i ryzykowna, rekompensowane jest to 
niskim kosztem uprawy oraz licznymi korzyściami wynikającymi z jej wprowadzenia do płodozmianu. Uzy-
skanie wysokiego plonu o dobrej jakości nasion w największym stopniu zależne jest od przebiegu pogody pod-
czas wegetacji. Duża ilość opadów znacznie przedłuża fazę kwitnienia i dojrzewania, obniża plon nasion oraz 
utrudnia zbiór. Na wysokość plonów nasion facelii niekorzystnie wpływa nieodpowiednie zagęszczenie łanu. 
W zasiewach rzadkich rośliny silnie się rozgałęziają i następuje wydłużenie kwitnienia oraz dojrzewania. W 
wyniku przedłużającego się okresu wegetacji owoce (torebki) pękają i następują straty nasion.



UPRAWA ROLI

Przygotowanie pola jest podobne jak pod zboża. Po zbiorze przedplonu należy wykonać pożniwny zespół 
zabiegów uprawowych, a następnie głęboką orkę zimową na głębokość 25 cm. W zespole zabiegów przedsiew-
nych należy starannie przygotować pole. Przed siewem trzeba zastosować wał, a po siewie bronę posiewną. 

NAWOŻENIE

Uprawę facelii błękitnej na nasiona najlepiej prowadzić w drugim roku po oborniku. Nawozy fosforowe  
i potasowe należy zastosować wiosną przed siewem, w ilości: 60-70 kg P2O5 i 80-100 kg K2O na hektar. Najlep-
sze są nawozy wieloskładnikowe. 

Wiosną należy zastosować pogłówne nawożenie azotem, w początkowym okresie wzrostu roślin. Zaleca się, 
aby całkowita dawka azotu wynosiła 40-50 kg/ha. Na stanowisku po dobrych przedplonach, nawożenie azotem 
można zmniejszyć do 30 kg N/ha.

SIEW

W Krajowym Rejestrze (KR) wpisanych jest 7 odmian facelii błękitnej. Spośród nich pięć zostało wyhodo-
wanych w kraju (Anabela, Asta, Atara, Natra, Stala), a dwie to odmiany zagraniczne, wyhodowane w Niem-
czech (Angelia, Lisette). Krajowe odmiany charakteryzują się dobrym i stabilnym plonowaniem. 

Odmiany różnią się między sobą wielkością plonowania, a także innymi cechami rolniczo-użytkowymi, 
m.in. wczesnością i wysokością roślin. 

Anabela. Odmiana średnio wczesna, możliwa do wysiewu w marcu, o wyższej zdrowotności od Stali, mniej 
podatna na wyleganie, ze względu na właściwości fitosanitarne (ogranicza występowanie mątwika i nicieni) 
idealna na poplon. Daje bardzo wysoki plon, około 4-6 dt/ha.

Angelia. Odmiana niemiecka. Rośliny średnio wysokie, o stojącym pokroju i łodygach 
o średniej liczbie owłosionych rozgałęzień, koloru fioletowozielonego. Liście zielone z ciemnoszarym odcie-
niem, zabarwione antocyjanem, przeważnie średnio duże, owłosione. Kwitnie wcześnie, a liczba kwiatów na 
roślinach określona jest jako średnia, w większości przybierają one barwę niebieską lub niebieskofioletową.

Asta. Odmiana przeznaczona jest do uprawy jako plon główny, plon wtóry lub poplon ścierniskowy. Charak-
teryzuje się niewielką wrażliwością na termin siewu. Znosi bardzo dobrze okresy niedoboru wody w glebie, jak 
również jesienne przymrozki do minus 7-10oC. Charakteryzuje się małymi wymaganiami glebowymi. 

Atara. Odmiana stosunkowo wysoka i dobrze pokrywająca glebę, dająca wysokie plony zielonej i suchej masy.

Lisette. Rośliny o średniej wysokości i pokroju stojącym. Łodygi są barwy zielonej do fioletowej, owłosione, 
o małej liczbie rozgałęzień. Liście są długie, zielone, zabarwione antocyjanem, owłosione. Odmiana charakte-
ryzuje się średnią liczbą kwiatostanów na łodydze oraz średnią do dużej liczbą skrętków na kwiatostanie pędu 
głównego. Kwiaty są barwy niebieskofioletowej, nasiona brązowe, a MTN średnia do dużej. Odmiana charakte-
ryzuje się wczesnym terminem kwitnienia.



Natra. Rośliny są średniej wysokości, łodygi barwy fioletowozielonej, owłosione, o średniej liczbie rozgałę-
zień. Liście są średnio długie, zielone, zabarwione antocyjanem. Kwiatostany zbudowane są ze skrętków (2-9),  
a kwiaty są barwy niebieskofioletowej. Odmiana charakteryzują się wczesnym początkiem kwitnienia. Nasiona 
są ciemnobrązowe, o średniej MTN. 

Stala. Odmiana polska pochodząca z mieszańców przekrzyżowanych z dwóch miejscowych populacji charak-
teryzuje się małymi wymaganiami glebowymi i krótkim okresem wegetacji. Dobrze znosi okresy niedoboru 
wody w glebie oraz jesienne przymrozki do minus 7-10°C. Jest odmianą szczególnie przydatną do uprawy  
w poplonach ścierniskowych, a przy znacznie opóźnionym terminie siewu (połowa sierpnia) daje wysokie plo-
ny zielonej masy dochodzące do 40 t/ha. Zielonka z poplonu ścierniskowego odznacza się wysoką zawartością 
białka ogólnego i dobrą strawnością. Uprawiane po niej rośliny, np. ziemniaki, buraki, dają wyraźnie wyższe i 
lepszej jakości plony.

Wczesny siew wpływa korzystnie na wysokość i jakość plonu nasion. Optymalny termin siewu przypada na 
przełom II i III dekady kwietnia (po zasianiu zbóż jarych). Facelię, w sprzyjających warunkach pogodowych  
i organizacyjnych, można siać wcześniej, tj. w końcu marca bądź na początku kwietnia. 

W czystym siewie na nasiona ilość wysiewu wynosi 12-18 kg/ha, w rozstawie rzędów 25 cm lub 6-10 kg/ha 
w rozstawie rzędów 40-45 cm, na głębokość 1,5-2,0. Facelię błękitną wysiewa się na głębokość 1,5-2 cm.

Przy siewie należy zwrócić uwagę na dokładne przykrycie nasion, bowiem wystawione na działanie światła 
(źle przykryte ziemią) bardzo słabo kiełkują. Zbyt gęsto zasianą facelię można przerzedzić zabiegiem bronowa-
nia, wykonanym w fazie 3-4 liści. W okresie kwitnienia, w celu lepszego zapylenia roślin, dobrze jest przewieźć 
pszczoły w pobliże plantacji.

ZBIÓR

Zbioru nasion facelii błękitnej dokonuje się po około 110-120 dniach od zasiewu. Najbardziej optymalny 
termin przypada na fazę, gdy 70-80% torebek w dolnej i środkowej części owocostanu jest brunatnych. Nasio-
na można zbierać kombajnem zbożowym (uszczelnionym i ustawionym jak do zbioru gatunków o drobnych 
nasionach). 

Najlepiej zbierać ją wcześnie rano (świt) lub w godzinach popołudniowych. Obroty bębna należy obniżyć 
do 600-700/min, a wentylatora do 380. Trzeba też powiększyć szczelinę roboczą między bębnem a klepiskiem 
oraz otwarcie sita żaluzjowego. 

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
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