
 

 

 

 

Rutwica wschodnia jest wieloletnią rośliną motylkowatą (strączkową), 

dającą wysokie plony zielonej masy o dużej zawartości białka. Możliwość jej 

uprawy na paszę przez 15-18 i więcej lat, przy minimalnym (poza pierwszymi 

dwoma latami uprawy) zakresie zabiegów, stanowi o dużej atrakcyjności. 

Charakterystyka żywieniowa uzyskanego plonu także świadczy o tym, że warto 

ją wprowadzić do upraw w różnych regionach Polski. W wielu krajach jej 

uprawa daje dobre efekty, a w Polsce należy do roślin zupełnie nieznanych 

rolnikom. Doświadczenia prowadzone w kilku ośrodkach naukowych wykazały, 

że rutwica w warunkach klimatycznych Polski plonuje dobrze, chociaż jest to 

roślina nieco inna niż znane dotychczas rośliny strączkowe. Plon zielonki 

rutwicy waha się w granicach od 30 do 80 t/ha. Jej skład chemiczny pod 

względem zawartości składników pokarmowych jest zbliżony do składu 

chemicznego lucerny i koniczyny czerwonej. Generalnie zawartość składników 

pokarmowych tych gatunków nie różni się znacznie, jednak kiszonka 

sporządzona z zielonki rutwicy wschodniej ma mniejszą wartość od pozostałych 

roślin motylkowatych. Uzyskanie wysokich plonów zielonki, bądź siana zależy 

od spełnienia przedstawionych w niniejszej instrukcji.  

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

Najlepiej pod uprawę rutwicy nadają się gleby wapienne (rędziny). Dobre 

są też gleby średnie gliniasto-piaszczyste lub piaski na glinach oraz czarne 

ziemie w dolinach rzecznych o średniej żyzności. Rutwica słabo rośnie na 

piaskach i glebach zabagnionych. Gleby powinny posiadać odczyn słabo 

kwaśny lub obojętny. Na glebach gdzie dotychczas nie była uprawiana 
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konieczne jest zaszczepienie nasion lub gleby odpowiednim szczepem bakterii 

Rhizobium galegae. 

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

Potrzeby pokarmowe rutwicy wschodniej są podobne do koniczyny 

czerwonej. Nawożenie organiczne w dawkach do 40 t obornika na hektar stosuje 

się pod przedplon. Nawozy mineralne stosuje się przedsiewnie. Fosfor i potas 

wysiewa się w ilości 18 kg P2O5/ha w postaci superfosfatu potrójnego i 85 kg 

K2O/ha w formie soli potasowej. W pierwszym roku zaleca się startową dawkę 

azotu mineralnego w wysokości 30 kg N.  

Wapnowanie pola wapnem magnezowym w dawce 1-2 t/ha tuż przed siewem 

wspomaga kiełkowanie nasion i wiązanie azotu. W kolejnych latach uprawy 

brodawki korzeniowe są na tyle rozwinięte, że rutwica staje się 

samowystarczalna pod względem zapotrzebowania w azot.  

Nawożenie pogłówne w pierwszych i kolejnych latach uprawy rośliny stosuje 

się po drugim (trzecim) pokosie: fosforem (20 kg P2O5/ha) i potasem (50 kg 

K2O/ha).  

 

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    

 


