
 

 

 

Fasola pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej. Uprawia się ją na 

nasiona suche, a w postaci zielonych strąków jako fasolę szparagowa. Do Europy 

trafiła fasola zwyczajna (Phaseolus vulgańs L.) i fasola wielokwiatowa 

(Phaseolus multiflorus Wild, syn. Phaseolus coccineus L).  

W Polsce fasola zwyczajna pojawiła się w końcu XVI w. Początkowo uprawiano 

ją jako roślinę ozdobną w klasztornych ogrodach, w XVII w. jako warzywo, a z 

czasem w uprawie polowej. 

Fasola wielokwiatowa o nazwie Piękny Jaś uprawiana była początkowo w okolicy 

Dunajca, Raby i Wisły, a w końcu XIX w. była znana nie tylko na terenie całej 

Polski, lecz także rozpowszechniła się poza granicami kraju. 

Pomimo znacznych wymagań termicznych zasięg geograficzny uprawy fasoli jest 

szeroki, gdyż istnie wiele form o stosunkowo krótkim okresie wegetacji.  

Pod względem powierzchni uprawy fasola zajmuje w świecie drugie miejsce po 

soi, ale przynosi najmniejszy plon nasion ze wszystkich roślin strączkowych. 

Ponad 50% światowego areału uprawy przypada na Azję, a około 20% na 

Amerykę Południową. W Europie uprawiana jest, przede wszystkim w Rumunii 

i Portugalii, ale plony nasion są tam małe. Potencjalne możliwości plonotwórcze 

fasoli są duże, gdyż można uzyskać nawet 4,0 t/ha. 

W uprawie polowej w Polsce rozpowszechnione są formy karłowe fasoli 

zwyczajnej. Powierzchnia jej uprawy wynosi około 7 tys. ha, a średnie plony 

nasion kształtują się na poziomie 2 t/ha. Ponadto niektóre odmiany fasoli 

uprawiane są w postaci zielonych strąków jako tzw. fasola szparagowa. W tej 

postaci strąki stanowią cenny surowiec do produkcji konserw i mrożonek. 
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WYBRANE ZAGADNIENIA NAWOZOWE 
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FASOLA, PHASELOUS L. NALEŻY DO RODZINY 
BOBOWATYCH (FABACEAE) 



Nasiona fasoli stanowią cenny pokarm białkowy, zwłaszcza w żywieniu ludzi. 

Białko ma wysoką wartość biologiczną, a nasiona zawierają stosunkowo dużo 

fosforu i żelaza.  

Słoma nadaje się na paszę dla zwierząt przeżuwających. Fasola, podobnie jak 

wszystkie strączkowe, jest dobrym przedplonem dla zbóż. Dzięki współżyciu z 

bakteriami brodawkowymi pozostawia w glebie od 60 do 120 kg/ha N i masę 

organiczną resztek pożniwnych. 

 

...….……………..…………….…GLEBA……….…..……..………………….. 

 

Fasola dobrze rozwija się na wszystkich typach gleb o dużej zawartości 

związków próchnicznych, szybko nagrzewających się i o dobrze uregulowanych 

stosunkach wodnych. Natomiast nie znosi gleb kwaśnych i łatwo 

zaskorupiających się. Do jej uprawy najlepiej nadają się wszystkie kompleksy 

pszenne oraz kompleks żytni bardzo dobry o pH 6-7. Odmiany uprawiane na 

suche nasiona powinny być uprawiane na glebach bardziej zwięzłych niż wczesne 

odmiany szparagowe.  

 

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

 

Gdy gleba jest zbyt kwaśna, konieczne jest wykonanie wapnowania w roku 

poprzedzającym uprawę fasoli. Na glebach świeżo zwapnowanych może 

wystąpić niedobór manganu, który należy uzupełnić poprzez nawożenie dolistne 

na początku pąkowania roślin w ilości około l kg/ha Mn.  

Rośliny dobrze wykorzystują działanie następcze obornika. W uprawie fasoli na 

glebach lżejszych, ubogich w substancję organiczną, a także od dawna nie 

nawożonych obornikiem, powinno się zastosować 20-30 t/ha tego nawozu. 

Azot. Szczególną cechą wszystkich motylkowych jest zdolność ich współżycia 

(symbiozy) z bakteriami brodawkowymi, wiążących wolny azot z powietrza, 

który następnie wykorzystywany jest przez roślinę. Z tego względu niewskazane 

jest nawożenie fasoli dużą ilością azotu mineralnego, gdyż mogłoby ono 

prowadzić do akumulacji w roślinach nadmiaru szkodliwych dla człowieka 



azotanów. Poza tym obecność azotu mineralnego w glebie hamuje intensywność 

symbiozy roślin żywicielskich z bakteriami. Duży wpływ na prawidłowy przebieg 

symbiozy ma także odczyn gleby, który powinien być zbliżony do obojętnego. 

Od tego zależy aktywność współżycia z bakteriami oraz prawidłowy rozwój 

samej rośliny. Nawozy azotowe w ilości 20-40 kg N/ha (np. w postaci saletry 

amonowej) wysiewa się na kilka dni przed siewem nasion. Gdy analiza chemiczna 

gleby wykazuje znaczną zawartość azotu mineralnego (suma N-NO3 i N-NH4 

powyżej 30 mg N/dm3), nawożenie tym składnikiem jest zbędne. Z azotu 

glebowego rośliny korzystają do momentu rozpoczęcia symbiozy z bakteriami, 

która zazwyczaj rozpoczyna się, gdy rośliny wytworzą 2-3 liście. 

Potas. Orientacyjne dawki tego składnika wynoszą 80-120 kg K2O/ha dla fasoli 

szparagowej (dla odmian typu Flageolet ok. 150 kg K2O/ha) oraz 120-160 

K2O/ha dla uprawianej na nasiona suche. Ponieważ fasola należy do roślin 

wrażliwych na nadmiar chloru w glebie, zalecaną formą nawozu jest siarczan 

potasu. Jednak ze względu na to, że przy nadmiarze siarczanów w glebie rośliny 

gromadzą azotany, należy unikać zbyt dużych dawek tego nawozu. Pod fasolę 

lepiej stosować wysokoprocentowe (60% K2O) sole potasowe (KCl), które 

należy wysiewać dostatecznie wcześnie przed rozpoczęciem uprawy, najlepiej 

jesienią, tak aby zawarty w nich chlor mógł zostać wypłukany przez wody 

opadowe w głąb profilu glebowego. 

Fosfor. Fasola ma duże zapotrzebowanie na fosfor. Jego niedobór może znacznie 

obniżyć plon, zwłaszcza w uprawie na suche nasiona. Największe 

zapotrzebowanie roślin na ten składnik przypada między kwitnieniem, a 

zawiązywaniem strąków. Optymalna zawartość fosforu przyswajalnego w glebie 

dla fasoli szparagowej wynosi 40-60 kg P2O5/ha, a dla uprawianej na nasiona 60-

80 kg P2O5/ha. Nawozy fosforowe podaje się zazwyczaj łącznie z potasowymi 

dobrze mieszając z warstwą uprawną gleby, tak aby umieścić te składniki w 

zasięgu głównej masy korzeni roślin. 

 

Materiał przygotowany na podstawie dostępnej literatury branżowej 

 

 

 

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    

 


