
UPRAWA FACELII BŁĘKITNEJ NA PASZĘ

Zainteresowanie uprawą facelii błękitnej w poplonie związane jest z krótkim okresem wegetacji wynoszą-
cym 90-110 dni oraz szybkim tempem wzrostu. Zadowalające plony zielonej masy uzyskuje się już po 50-60 
dniach wegetacji. 

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, dlatego nie jest atakowana 
przez choroby i szkodniki. 

Facelia błękitna nie ma dużych wymagań klimatycznych i glebowych, choć lepsze efekty daje jej uprawa na 
glebach lżejszych, bez skłonności do podmakania. Może być uprawiana na glebach piaszczystych i żwirowych, 
ale pod warunkiem dostatku wapnia. Najlepsze są gleby zaliczane do kompleksów żytniego bardzo dobrego  
i dobrego. Gleby kompleksów pszennych są dla niej zbyt żyzne, gdyż rosnąc na nich bardziej intensywnie wpły-
wa na wyleganie. Minimalne pH gleby powinno wynosić 6,0. 

Facelia błękitna nie jest wymagająca w stosunku do przedplonu. Na glebach słabszych najlepiej udaje się 
po roślinach okopowych, a na żyźniejszych po zbożach. Jest rośliną ciepłolubną, czemu sprzyja uprawianie 
jej na południowej 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.

Facelia błękitna jest rośliną odporną na okresowe susze oraz niskie temperatury, znosi przymrozki nawet do 
–10°C. Na paszę może być uprawiana w plonie głównym (plon zielonki około 30 t/ha) oraz jako poplon (plon 
zielonki 10-20 t/ha). Zaletą facelii błękitnej jest także zdolność do wschodów przy niskiej wilgotności gleby. 



AGROTECHNIKA

W uprawie facelii błękitnej na paszę w plonie głównym przygotowanie pola jest takie samo jak pod uprawę 
na nasiona. Po zbiorze przedplonu należy wykonać uprawę pożniwną, potem głęboką orkę zimową na głębo-
kość 25 cm. W zespole upraw przedsiewnych należy dokładnie przygotować pole. Przed siewem należy wyko-
nać wałowanie pola, a zaraz po nim bronowanie broną posiewną. Przed kultywatorowaniem należy wprowa-
dzić nawozy fosforowe i potasowe. 

W uprawie facelii błękitnej na paszę w poplonie, po zbiorze rośliny przedplonowej (zboża, rzepak, strącz-
kowe), konieczne jest wykonanie podorywki na głębokość 14-16 cm, a następnie bronowania. Przed siewem 
należy zastosować nawożenie fosforem i potasem. 

NAWOŻENIE 

Facelia błękitna ma małe wymagania pokarmowe. Nawozy mineralne w jej uprawie, w plonie głównym, naj-
lepiej zastosować bezpośrednio przed wiosennym siewem w ilości: 90 kg K2O/ha, 70 kg P2O5/ha, 40 kg N/ha. 

Jeśli facelia błękitna uprawiana jest na stanowisku po dobrym przedplonie, wówczas można ograniczyć 
dawkę nawożenia azotowego, nawet do 25-30 kg/ha. 

Wysiewając facelię błękitną w międzyplonie ścierniskowym, powyższe dawki należy zmodyfikować: przed-
siewnie 50 kg P2O5/ha, 70 kg K2O/ha i krótko po wschodach 30 kg N/ha. 

SIEW

W Krajowym Rejestrze wpisanych jest 7 odmian facelii błękitnej. Spośród nich pięć zostało wyhodowanych 
w kraju (Anabela, Asta, Atara, Natra, Stala), a dwie to odmiany zagraniczne, wyhodowane w Niemczech (An-
gelia, Lisette). Krajowe odmiany charakteryzują się dobrym i stabilnym plonowaniem. 

Odmiany te z powodzeniem nadają się do uprawy w plonie głównym na zieloną masę, jak i w międzyplonie 
ścierniskowym. Do uprawy na paszę szczególnie poleca się odmiany: Anabela (idealna na poplon), Asta (plon 
główny, plon wtóry lub poplon ścierniskowy), Atara (daje wysokie plony zielonej i suchej masy) oraz Stala, któ-
ra jest odmianą szczególnie przydatną do uprawy w poplonach ścierniskowych, a przy znacznie opóźnionym 
terminie siewu (połowa sierpnia) daje wysokie plony zielonej masy dochodzące do 40 t/ha. Zielonka z poplonu 
ścierniskowego odznacza się wysoką zawartością białka ogólnego i dobrą strawnością

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

Facelię błękitną na paszę jako poplon można wysiewać od 25 lipca do 15 sierpnia. Wcześniejszy wysiew 
ogranicza się w zasadzie do stanowisk po sprzęcie pierwszych przedplonów tj. jęczmień ozimy czy rzepak. Wy-
siew w terminie późniejszym nie zapewni jednak dobrych plonów biomasy. 



Facelię błękitną wysiewa się w rozstawie rzędów 20-25 cm 
i na głębokość 1,5-2 cm w siewie głównym oraz 2-4 cm jako 
poplon. Podczas siewu należy zwrócić uwagę na dokładne 
przykrycie nasion, bowiem wystawione na działanie światła 
(źle przykryte ziemią) bardzo słabo kiełkują. Zbyt gęsto zasia-
ną facelię błękitną można przerzedzić zabiegiem bronowania, 
wykonanym w fazie 3-4 liści. 

W uprawie na zielonkę zaleca się wysiew facelii błękitnej 
w czystym siewie lub w mieszankach z innymi gatunkami ro-
ślin. Na glebach lżejszych polecany jest na ogół wysiew mie-
szanek. 

1/ Z plantacji można zebrać dwa pokosy zielonki. Facelię błękitną, jako roślinę o in-
tensywnym wzroście, zbiera się w I pokosie, a wolno rosnącą seradelę w II pokosie.

W roślinę tę można wsiać również koniczynę inkarnatkę, lucernę chmielową lub koniczynę białą zostawianą 
później na kilkuletnie pastwisko. Nie należy wysiewać jej w mieszankach zbożowo-strączkowych, gdyż ulega 
zagłuszeniu. 

UŻYTKOWANIE

Na jakość zielonki z facelii błękitnej uprawianej w czystym siewie, negatywnie wpływa jej owłosienie i ten-
dencja do gorzknięcia po zwiędnięciu. Ze względu na szorstkie włoski zaleca się podawanie jej przeżuwaczom 
w formie sieczki, spasając ją wyłącznie w stanie świeżym do momentu rozpoczęcia kwitnienia, później nadaje 
się już tylko na przyoranie. W łanie mieszanek łodygi facelii błękitnej nie drewnieją tak szybko jak w czystym 
siewie, również włoski pokrywające rośliny znacznie wolniej nabierają swojej niekorzystnej szorstkości i wów-
czas może być skarmiana również w fazie kwitnienia. Drewnieje stosunkowo wolno, a okres użytkowania jej 
wynosi ponad 3 tygodnie. Nie nadaje się do produkcji siana. 

Jej użytkowanie można zacząć, gdy rośliny osiągną około 30 cm wysokości. Plon jest wówczas niższy, ale 
rośliny zawierają wtedy najwięcej białka. Facelia błękitna skoszona wysoko, szybko odrasta.

Młoda zielonka z facelii błękitnej doskonale nadaje się na paszę dla trzody chlewnej, bydła i koni. Starszą 
zielonkę można zakiszać. Spasana na zielono razem z innymi gatunkami jest również chętnie zjadana przez 
zwierzęta gospodarskie. Udział facelii błękitnej w mieszankach wpływa dodatnio na wzrost zwierząt młodych 
oraz mleczność krów. Zielonka z facelii błękitnej zawiera dużo soli mineralnych, szczególnie wapnia. Jako pasza 
może być porównywana z roślinami bobowatymi.
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Mieszanka Norma wysiewu 
[kg/ha]

Facelia + seradela 3 + 301/

facelia + wyka siewna

4 + 40
4 + 50
3 + 50
3 + 80

facelia + seradela 4 + 40

facelia + groch pastewny
4  + 80
5 + 80
3 + 80

facelia + gorczyca 6 + 10
facelia + łubin żółty 3 + 80
Facelia + gorczycy białej 5 + 10
facelia + wyka kosmata 6 + 40
facelia + słonecznik 3 + 10


