
 

 

 

 

Wyka siewna (Vicia sativa L.) jest formą jarą, natomiast wyka kosmata (Vicia 

villosa Roth.), zwana również piaskową, jest formą ozimą. 

Obydwa gatunki mają w Polsce mniejsze znaczenie gospodarcze niż łubin, 

groch czy bobik. Użytkuje się je, przede wszystkim na zieloną paszę, często w 

mieszankach z roślinami zbożowymi. Powierzchnia uprawy wyki siewnej na 

nasiona w ostatnich latach stanowiła około 3,5 tys. ha, a średni plon nasion 

wynosił około 0,91 t/ha. Podobną powierzchnię zajmuje wyka przeznaczona na 

zieloną masę, a jej przeciętny plon dochodzi do około 20 t/ha. W korzystnych 

warunkach można uzyskać do 2 t/ha nasion i do 25 t/ha zielonki. Obydwa 

gatunki dają wysokowartościową i delikatną paszę zieloną, ponieważ 

charakteryzują się cienkimi łodygami i dużą ilością drobnych liści. 

Wyka siewna może być uprawiana w plonie głównym, a także jako międzyplon, 

najczęściej w siewie mieszanym. Jej duża wartość przedplonowa dla zbóż 

ozimych polega nie tylko na pozostawianiu azotu i masy organicznej w glebie, 

ale także na zdolności dobrego tłumienia chwastów przez intensywny rozwój 

części nadziemnych. Wyka siewna ma dobrze rozwinięty system korzeniowy, i 

dlatego skuteczniej od innych roślin strączkowych pobiera składniki mineralne z 

głębszych warstw gleby. Dawniej uprawiano ją na nawóz zielony. Obecnie, ze 

względów ekonomicznych (wysoki koszt materiału siewnego), ten kierunek 

uprawy jest prawie zaniechany. 

 

TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLIN UPRAWNYCH- 

WYBRANE ZAGADNIENIA NAWOZOWE 
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WYKA SIEWNA, VICIA SATIVA L. NALEŻY DO RODZINY 
BOBOWATYCH (FABACEAE) 



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

 

Wyka siewna wymaga żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe gleb 

kompleksu pszennego dobrego i wadliwego. Mieszanki uprawiane na paszę 

zieloną mogą natomiast rosnąć na glebach słabszych bądź lepszych w zależności 

od wymagań komponentów. Odczyn gleby powinien być zasadowy lub 

obojętny, jednak mieszanki wyki siewnej ze zbożami tolerują większy zakres pH 

niż czyste zasiewy. 

 

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

 

Wykę w zasiewie czystym nawozi się jak groch pastewny. Pod mieszanki 

wyki z roślinami zbożowymi należy zastosować przedsiewnie około 80-100 

kg/ha P2O5, 120-140 kg/ha K2O i 30-60 kg/ha N. Połowę dawki azotu daje się 

przedsiewnie, a drugą pogłównie. Potrzebę nawożenia pogłównego i wysokość 

dawki azotu trzeba uzależniać od stanu roślin, aby nie doszło do nadmiernego 

rozwoju komponentu mieszanki i jego zbyt silnego oddziaływania 

konkurencyjnego na wykę. Pod mieszankę wyki z gorczycą sarepską lub 

gorczycą białą można zastosować 40-50 kg/ha N przedsiewnie. 

Wyka siewna reaguje korzystnie na nawożenie molibdenem. Powoduje on 

bujniejszy wzrost roślin, przedłużenie kwitnienia, większą zawartość białka w 

nasionach, zwiększenie masy brodawek korzeniowych i nagromadzenie w nich 

większych ilości molibdenu.  

 

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    

 


