
 

 

 

Uprawa na nasiona 

Zainteresowanie uprawą facelii błękitnej związane jest z jej małymi 

wymaganiami glebowymi, klimatycznymi i nawozowymi, a także z krótkim 

okresem wegetacji wynoszącym 90-110 dni oraz szybkim tempem wzrostu 

(zadowalające plony masy zielonej są 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 a pozostałymi roślinami 

uprawnymi nie ma pokrewieństwa gatunkowego i dlatego nie jest atakowana 

przez choroby i szkodniki. Szczególnie przydatna jest uprawa facelii na polach o 

częstym występowaniu w płodozmianie rzepaku ozimego. W mieszankach, a 

także w siewie czystym może być wysiewana w tak zwanych pasach brzeżnych 

w integrowanych technologiach ochrony buraków, stanowiąc miejsca do 

bytowania i namnażania się drapieżników, ograniczających populację 

szkodników roślin. Dobrze ogranicza wzrost chwastów. Wykorzystywana jest 

przy rekultywacji gruntów zdegradowanych rolniczo, gdyż może być uprawiana 

jako roślina pionierska. 

Uważana jest za wartościową roślinę miododajną, a jej wydajność w czystym 

siewie waha się od 180 kg/ha na glebach słabszych do 1100 kg/ha na bardzo 

urodzajnych glebach lessowych. Zależy ona nie tylko od typu gleby, lecz także 

od nawożenia i warunków atmosferycznych. Miód faceliowy jest bardzo 

przyjemny w smaku, delikatny i aromatyczny, stanowi jednak rzadkość, bowiem 

ta cenna roślina nadal zajmuje miejsce marginalne w strukturze zasiewów. 

Pomimo, że produkcja nasienna facelii jest nieco kłopotliwa i ryzykowna, 

rekompensowane jest to niskim kosztem uprawy oraz licznymi korzyściami 
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wynikającymi z jej wprowadzenia do płodozmianu. Uzyskanie wysokiego plonu 

o dobrej jakości nasion w największym stopniu zależne jest od przebiegu pogody 

podczas 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. 

...….………WYMAGANIA KLIMATYCZNO-GLEBOWE……….…..…….. 

Facelia nie ma dużych wymagań klimatycznych i glebowych, choć lepsze 

efekty daje uprawa na lżejszych glebach, bez skłonności do podmakania. Może 

być uprawiana na glebach piaszczystych i żwirowych, ale pod warunkiem 

dostatku wapnia. Minimalne pH powinno wynosić 6,0. Najlepsze są gleby 

zaliczane do kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego. Gleby kompleksów 

pszennych są dla niej zbyt żyzne, gdyż rośnie na nich bardziej intensywnie, 

przedłuża dojrzewanie nasion, a rośliny często wylegają. 

Facelia nie jest wymagająca co do przedplonu. Na glebach słabszych najlepiej 

udaje się po 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 wymaga stanowisk czystych, nie zachwaszczonych szczególnie komosą, 

tobołkiem, rdestami, szczawiem czy chwastnicą. 

………………………..……...NAWOŻENIE………………………………... 

Nawozy fosforowe i potasowe należy zastosować wiosną przed siewem, w ilości 

40-50 kg N, 60-70 kg P2O5 i 80-100 kg K2O na hektar. Najlepsze są nawozy 

wieloskładnikowe. Na stanowisku po dobrych przedplonach, nawożenie azotem 

można zmniejszyć do 30 kg N/ha. 

Uprawa na zieloną masę 

Facelia uprawiana jest, przede wszystkim, z przeznaczeniem na paszę oraz 

przyoranie. Do tego celu można wysiewać ją w siewie czystym lub w 

mieszankach z innymi roślinami zarówno w plonie głównym, jak i poplonach. 

Jednak dla gospodarstwa korzystniejsza jest uprawa jej na zieloną masę wyłącznie 

w poplonach, gdyż wcześniej można wykorzystać pole pod uprawę       o dłuższym 

okresie wegetacji. 



Agrotechnika 

Uprawiając facelię w plonie głównym przygotowanie pola jest takie samo jak pod 

uprawę na nasiona. Po zbiorze przedplonu należy wykonać uprawę pożniwną, 

potem głęboką orkę zimową (25 cm). W zespole upraw przedsiewnych należy 

dokładnie przygotować pole, przed siewem zastosować wał, a zaraz po nim bronę 

posiewną. Przed kultywatorowaniem stosujemy: 40 kg – N, 25 kg – P2O5 i 40 kg 

– K2O na hektar. Ilość wysiewu w siewie czystym wynosi 10 kg/ha.  

Uprawiając facelię w poplonie po zbiorze rośliny przedplonowej (zboża, rzepak, 

strączkowe), konieczne jest wykonanie podorywki (14-16 cm) i bronowania. 

Przed siewem zastosować nawożenie fosforowe i potasowe w ilości 40-60 kg – 

P2O5 i 60-80 kg – K2O na hektar. Wysiew poplonu należy przeprowadzać 

najpóźniej do 15 sierpnia. Nasiona facelii w ilości 15 kg/ha należy wysiać 

siewnikiem z kółkami ugniatającymi w rzędy o rozstawie 25 cm. Następnie pole 

zwałować i zabronować broną posiewną. Do uprawy w poplonach najlepiej 

nadaje się odmiana Stala. Nawożenie azotem w dawce około 30 kg/ha najlepiej 

zastosować po wschodach facelii. Zielonkę zbiera się na początku listopada. 

Uzyskaną masę roślinną można przeznaczyć na skarmianie bezpośrednie czy 

kiszonkę. 

Uzyskaną zieloną masę można przyorać bezpośrednio, zwałować lub rozdrobnić 

rozdrabniaczem zielonek (Orkan) i przyorać. Facelię można także wysiewać w 

mieszankach z innymi gatunkami, np. z gorczycą białą w stosunku 1:1. 

 

Materiał przygotowany na podstawie Instrukcji Upowszechnieniowej IUNG IPB pt. „Uprawa Facelii 

błękitnej” 

W celu poszerzenia wiedzy z zakresu technologii produkcji roślin uprawnych zachęcamy 

do zapoznania się z szeroką ofertą wydawniczą IUNG –PIB w Puławach w Dziale 

Upowszechniania i Wydawnictw Instytutu    

 


