
 

 

 

 

Soczewica jest jedną z najstarszych roślin uprawianych przez człowieka. 

Znana była już na Bliskim Wschodzie przed ponad 7,5 tys. lat p.n.e. 

Prawdopodobnie około 3 tys. lat p.n.e. sprowadzono soczewicę z południowo-

zachodniej Azji do Europy, gdzie zaczęto ją uprawiać na Węgrzech, w Szwajcarii 

i Niemczech. W czasach starożytnych  nasiona soczewicy były cennym 

pokarmem warstw biedniejszych. W latach głodu mielono ją z jęczmieniem i 

wypiekano chleb. Była również jednym z głównych artykułów eksportowanych 

przez Egipt do Rzymu. W Biblii Starego Zakonu wspomina się ją jako najbardziej 

wartościowy pokarm dla ludzi.  

 Tak duży zasięg i popularność uprawy zawdzięcza soczewica w dużej 

mierze cennemu składowi chemicznemu nasion oraz stosunkowo małym 

wymaganiom siedliskowym. Nasiona soczewicy zawierają obok dużych ilości 

wartościowego białka i węglowodanów, również  znaczne ilości witamin 

(głównie B1 i B2) oraz pierwiastków takich jak: potas, fosfor, magnez, żelazo i 

sód. Ponadto nasiona soczewicy wyróżniają się szczególnymi właściwościami 

smakowymi i odżywczymi. Jako pokarm dla ludzi nadają się najlepiej ze 

wszystkich strączkowych. 

Soczewica może być uprawiana na glebach słabszych, a jako roślina motylkowata 

współżyjąca z bakteriami brodawkowymi nie wymaga w zasadzie nawożenia 

azotem. 
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...….……………..…………….…GLEBA……….…..……..………………….. 

Soczewica może być uprawiana na glebach kompleksów pszennego-

wadliwego (3), żytniego Bardzo dobrego (4), żytniego dobrego (5) oraz 

pszennego górskiego (10). Najodpowiedniejsze są gleby lżejsze, przewiewne, 

zasobne w składniki pokarmowe i umiarkowanie wilgotne. Nie należy jej 

uprawiać na glebach zbyt żyznych, podmokłych i  kwaśnych. Na glebach lekkich 

plonuje lepiej niż groch. Uprawiana na glebach zbyt żyznych lub nawożonych 

obornikiem rośnie bujnie, silnie rozwija masę wegetatywną i przedłuża 

dojrzewanie wytwarzając nowe pędy boczne. Sprzyja to wyleganiu i większemu 

porażeniu nasion przez choroby. 
 

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

Soczewica nie wymaga  intensywnego nawożenia. Jest ono podobne jak  w uprawie 

grochu pastewnego na glebach lżejszych. Soczewica reaguje silnie na nawożenie 

fosforem i potasem.  Składniki te stanowią podstawowy warunek prawidłowego 

wzrostu i rozwoju roślin oraz umożliwiają odpowiednie ich współżycie z bakteriami 

brodawkowymi. Wielkość dawek nawożenia ustala się w zależności od 

przewidywanego plonu oraz zasobności gleby w te składniki (tab. 1 i 2). Nawozy 

fosforowe i  potasowe  należy stosować w całości wiosną,  ponieważ na glebach 

lżejszych, na których uprawia się soczewicę występuje obawa wymycia składników 

pokarmowych. Soczewica nie wymaga w zasadzie nawożenia azotowego, jednak 

na glebach ubogich, o bardzo małej ilości substancji organicznej, wskazane jest 

zastosowanie startowej dawki azotu wynoszącej 20-30 kg/ha. Gatunek ten nie znosi 

gleb zbyt zakwaszonych dlatego należy je wapnować (tab. 3). Optymalne pH dla 

soczewicy waha się w przedziale od  6,0  do 6,5.   

 

Tabela  1 

 

Dawki nawozów fosforowych (kg/ha)  
 

Kompleksy przydatności  

rolniczej gleb 

Zawartość fosforu w glebie 

b. niska  niska  średnia  wysoka b. wysoka 

Pszenny wadliwy (3) 50 30 15 0 0 

Żytni bardzo dobry (4) 50 30 15 0 0 

Żytni dobry (5) 55 35 20 15 15 

Pszenny górski (10) 55  35 20 15 0 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2 

 

 Dawki nawozów potasowych  (kg/ha) 
 

Kompleksy przydatności  

rolniczej gleb 

Zawartość  potasu w glebie 

b. niska  niska  średnia  wysoka b. wysoka 

Pszenny wadliwy (3) 75 60 45 40 0 

Żytni bardzo dobry (4) 75 60 45 40 0 

Żytni dobry (5) 75 75 60 50 20 

Pszenny górski (10) 90 70 55 45 0 

Tabela 3 

 

Dawki nawozów wapniowych  (w tonach CaO/ha)  
 

Kompleksy przydatności  

rolniczej gleb 

Potrzeby wapnowania 

konieczne  potrzebne wskazane ograniczone zbędne 

Pszenny wadliwy (3) 4,5 3,0 1,7 1,0 0 

Żytni bardzo dobry (4) 4,5 3,0 1,7 1,0 0 

Żytni dobry (5) 3,5 2,5 1,5 0 0 

Pszenny górski (10) 4,5 3,0 1,7 1,0 0 

 

 

 

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    

 


