
RUTWICA WSCHODNIA JAKO DODATKOWE ŹRÓDŁO PASZY

Rutwica wschodnia (Galega officinalis L.) rośnie głównie  
w południowej Europie i południowo-zachodniej Azji. Ro-
śliny zasiedlają zbiorowiska trawiaste i zaroślowe, przydroża 
i brzegi rzek. W Polsce dziko rośnie tylko jeden gatunek – ru-
twica lekarska.

Rutwica wschodnia jest rośliną dającą wysokie plony zielo-
nej masy o dużej zawartości białka. Możliwość jej uprawy na 
paszę przez 15-18 i więcej lat, przy minimalnym (poza pierw-
szymi dwoma latami uprawy) zakresie zabiegów, stanowi  
o dużej atrakcyjności. Charakterystyka żywieniowa uzyskane-
go plonu także świadczy o tym, że warto ją wprowadzić do 
uprawy w różnych regionach Polski. Doświadczenia prowa-
dzone w kilku ośrodkach naukowych wykazały, że rutwica 
w warunkach klimatycznych Polski plonuje dobrze, chociaż 
jest to roślina nieco inna niż znane dotychczas rośliny bobo-
wate grubonasienne. Plon zielonki rutwicy waha się w gra-
nicach od 30 do 80 t/ha. Jej skład chemiczny pod względem 
zawartości składników pokarmowych jest zbliżony do składu 
chemicznego lucerny i koniczyny czerwonej. Generalnie za-
wartość składników pokarmowych tych gatunków nie różni 
się znacznie, jednak kiszonka sporządzona z zielonki rutwicy 
wschodniej ma nieco mniejszą wartość od pozostałych roślin 
bobowatych. 

Perspektywicznie rutwica może mieć zastosowanie do 
konserwowania gleb czasowo wyłączonych z rolniczego użyt-

kowania. Jako gatunek trwały nawet niekoszona dobrze mulczuje glebę, a jednocześnie poprawia jej właściwo-
ści chemiczne. 

CHARAKTERYSTYKA I WARTOŚĆ UŻYTKOWA

Rozwija palowy system korzeniowy sięgający na głębokość 1,0 m. W warstwie ornej wyrastają z niego liczne 
korzenie boczne, sięgające na głębokość 70-80 cm. Na korzeniach rutwicy rozwijają się liczne brodawki bakterii 
Rhizobium galegae. Ich liczba na jednej roślinie może dochodzić do 1500 sztuk.

W podziemnej części łodygi zawiązują się pączki, które po przezimowaniu wytwarza wiosną nowe pędy. 
Niezależnie od pączków na głębokości do 7 cm roślina tworzy od kilku do kilkunastu rozłogów, początkowo 
rosnących poziomo. Po osiągnięciu długości 30 cm wyrastają one na powierzchnię gleby, tworząc nowe rośliny. 
Rutwica wykształca liczne pędy, których wysokość może dochodzić do 150 cm, zwłaszcza w pierwszym poko-
sie. Następne odrosty są niższe. Łodyga składa się z międzywęźli i rozgałęzia się w górnej części. 

Liście są nieparzystopierzaste, a ich liczba na łodydze wynosi 8-13. Liść składa się z 3-15 listków kształtu 
jajowatego. Liście górne są jednolicie zielone, powierzchnia lekko błyszcząca, a ich udział w masie nadziemnej 
roślin, w zależności od fazy rozwojowej i pokosu wynosi 40-75% i jest największy w ostatnim pokosie. 

Kwiatostanem rutwicy wschodniej są grona złożone z 25-75 niebieskofioletowych kwiatów, osiągających 
długość 1,0 cm i zapylanych przez owady.  Są one otwarte i mają niezbyt głęboko osadzone nektarniki. 

Owocem jest wielonasienny strąk długości 3-4 cm, zawierający od 3 do 7 nasion. W fazie dojrzewania barwa 
strąków zmienia się z zielonej na brązową. Cenną właściwością rutwicy jest niepękanie i nieopadanie strąków. 
Kształtem i barwą przypominają one lucernę siewną. Mogą pojawiać się nasiona twarde, a ich zdolność kiełko-
wania zwiększa się wskutek mechanicznego skaryfikowania. Masa 1000 nasion wynosi 5-9 g.



WYMAGANIA SIEDLISKOWE

Rutwica wschodnia odznacza się dużą odpornością na mrozy i chłody. Bez okrywy śnieżnej wytrzymuje do 
–25oC, a pod śniegiem nawet –40oC. Dotychczas nie stwierdzono na plantacjach wymarznięcia roślin. Może 
ona kiełkować już w temperaturze 5-6oC, a najlepiej, gdy wynosi ona 10-12oC. Niskie temperatury wiosenne 
mogą jedynie obniżyć tempo wzrostu roślin i wiązania azotu. 

Rutwica wschodnia silnie reaguje na niedobór światła. Jest ona wyjątkowo nietolerancyjna na zacienianie  
w pierwszym roku po wysiewie, a najbardziej wrażliwe są rośliny młode od 40 do 50 dni od wschodów. Zalecana 
jest uprawa z wsiewką, ponieważ chroni to roślinę przed chwastami. Jednak wymaga ona doboru takiej rośliny,  
z którą nie musiałaby konkurować o światło. Trawy lub inne rośliny wsiewa się do rutwicy nie wcześniej niż po 
dwóch zabiegach uprawowych, przy czym norma wysiewu nasion wsiewki powinna wynosić 50-60% normy 
wysiewu w siewie czystym.

Wymagania wodne rutwicy wschodniej są dość wysokie i plasują ten gatunek pomiędzy lucerną siewną 
a koniczyną czerwoną. Wynika to z jej obfitego ulistnienia i stosunkowo płytkiego systemu korzeniowego. 
Potrzebuje ona dużo wody w pierwszym roku wegetacji, przez trzy miesiące od wschodów, a szczególnie  
w okresie kiełkowania. W następnych latach silny system kłączy wytwarzanych przez rośliny pozwala na dobre 
zużytkowanie jesiennych i zimowych rezerw wody, w wyniku czego pierwszy pokos nie zależy od wiosennych 
opadów. Jeżeli latem jest sucho, zbiór roślin w drugim i trzecim pokosie jest niewielki. Wysoki poziom wody  
i długotrwałe powodzie są szkodliwe, jednak rutwica znosi zupełnie dobrze 12-18 dniowe zalania plantacji.

Najlepiej pod uprawę tego gatunku nadają się gleby wapienne (rędziny). Dobre są też gleby średnie glinia-
sto-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. 
Tam,  gdzie dotychczas nie była uprawiana, konieczne jest zaszczepienie nasion lub gleby odpowiednim szcze-
pem bakterii Rhizobium galegae.

Najlepszym przedplonem dla rutwicy wschodniej są rośliny okopowe nawożone nawozami organicznymi. 
Może być uprawiana również po zbożach i różnych mieszankach przeznaczonych na zieloną paszę i kiszonki.

DOBÓR ODMIAN

W Polsce w Krajowym Rejestrze Odmian COBORU jest wpisana jedna odmiana rutwicy wschodniej – Risa. 

AGROTECHNIKA

Przygotowanie pola pod uprawę rutwicy wschodniej prowadzi się już rok wcześniej. Zabiegi stosuje się za-
leżnie od przedplonu, grubości warstwy ornej, a także zachwaszczenia pola. Jesienią należy wykonać staranną 
orkę zimową, a wczesną wiosną włókowanie, bronowanie lub kultywatorowanie. Między kolejnymi zabiegami 
niszczącymi mechanicznie chwasty przed siewem, stosuje się nawożenie mineralne (jeśli nie stosowano go 
przed orką zimową), po czym niezwłocznie przykrywa się nawozy glebą za pomocą kultywatora i brony lekkiej.

Potrzeby pokarmowe rutwicy wschodniej są podobne do koniczyny czerwonej. Nawożenie organiczne  
w dawkach do 40 t/ha obornika stosuje się pod przedplon, a nawozy mineralne 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/ha. 

Wapnowanie pola wapnem magnezowym w dawce 1-2 t/ha tuż przed siewem wspomaga kiełkowanie na-
sion 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 kolejnych pokosach: 
fosforem (20 kg P2O5/ha) i potasem (50 kg K2O/ha). 

Nasiona, ze względu na tzw. twardonasienność, należy przed wysiewem poddać skaryfikacji mechanicznej 
lub chemicznej przez moczenie ich przez około 15-25 minut w stężonym kwasie siarkowym. Bez wykonania 
skaryfikacji kiełkuje wiosną jedynie 30-40% nasion. 

Wolny początkowo rozwój roślin i duże potrzeby wodne kiełkujących nasion, wskazują na konieczność 
wczesnego wiosennego siewu, gdy tylko wierzchnia warstwa gleby ogrzeje się do temperatury 6-7oC. Najwyższe 
plony uzyskuje się jednak w przypadku plantacji zakładanych w maju.



Rutwica zasiana w okresie czerwiec − sierpień odznacza się słabym początkowym wzrostem i rozwojem. 
Rośliny są słabe, jasnozielone, a w zasiewach wzrasta zachwaszczenie. Najlepsze efekty uzyskuje się w uprawie 
szerokorzędowej, z międzyrzędziami 45-60 cm i normie wysiewu 7-10 kg/ha oraz głębokości siewu 1-2 cm.

Najczęściej wsiewa się ją w rośliny ochronne, którymi są zboża jare. Najlepszymi roślinami ochronnymi 
dla rutwicy są pszenżyto jare i owies, ponieważ znoszą gorsze warunki glebowe, a ponadto słabiej się krzewią 
niż jęczmień jary. Ilość wysiewu wynosi 300-500 nasion na l m2, co odpowiada 20-30 kg/ha. Normę wysiewu 
rośliny ochronnej można zmniejszyć o 20-50% w porównaniu z wysiewem do uprawy na ziarno. Ze względu 
na dość duże wymagania świetlne rutwicy, roślinę ochronną należy zbierać od fazy kłoszenia do dojrzałości 
mlecznej lub uprawiać rutwicę w siewie czystym. Gdy uprawia się ją w mieszankach bobowato-trawiastych 
przeznaczonych na paszę, należy dobierać gatunki traw mniej agresywne, np. tymotkę łąkową. W zasiewie 
mieszanym z życicą trwałą i kostrzewą łąkową udział rutwicy w plonie jest niewielki, co wskazuje na małą 
konkurencyjność tej rośliny w uprawie z wysokopiennymi gatunkami traw. Rutwica daje 2-3 pokosy, z których 
pierwszy należy zebrać na początku kwitnienia roślin, a ostatni we wrześniu.

Nasiona skaryfikowane kiełkują w temperaturze 12-20oC po 4-5 dniach, a siewki pojawiają się po 8-10 od 
siewu. Dalszy wzrost i rozwój przebiega początkowo bardzo wolno. Jest to przyczyną zachwaszczania planta-
cji i zmusza do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Dlatego w pierwszym roku wegetacji prowadzi się 
mechaniczną walkę z chwastami, polegającą na 2-3 krotnym spulchnianiu międzyrzędzi. Kultywatorowanie 
należy przeprowadzać delikatnie, niezbyt głęboko, po 10-15 dniach od pojawienia się pierwszych chwastów, 
gdy rośliny osiągną 3-4 cm wysokości. Powtórne spulchnianie międzyrzędzi przeprowadza się po 20-25 dniach, 
a następne zabiegi uprawowe, w zależności od szybkości pojawiania się chwastów lub tworzenia skorupy gle-
bowej. W rzędach większe chwasty można wyrywać ręcznie. W kolejnych dwóch latach wykonywane zabiegi 
w uprawie rutwicy ogranicza się do obredlania międzyrzędzi w siewie czystym, a w przypadku mieszanek do 
bronowania.

Można powtarzać je po kolejnych pokosach. Wykonuje się także nawożenie pogłówne nawoza-
mi fosforowymi i potasowymi. W przypadku, kiedy rośliny słabo się rozwijają można zasilić je azotem  
(20-30 kg N/ha). W trzecim roku uprawy roślina w międzyrzędziach dobrze rozrasta się, co chroni całą planta-
cję przed zachwaszczeniem. W tym okresie zaleca się bronowanie jesienią lub wczesną wiosną, po zastosowaniu 
nawożenia mineralnego.

UŻYTKOWANIE

Rutwica wschodnia jest najwcześniejszą rośliną bobowatą koszoną wczesną wiosną. Można ją użytkować 
dwu- lub trzykośnie na zielonkę. Pierwszy pokos należy zebrać na początku maja, natomiast ostatni we wrze-
śniu. W pierwszym roku uprawy przeprowadza się tylko jeden zbiór roślin pod koniec września. Zbyt wczesne 
koszenie powoduje przerzedzanie się roślin. Dlatego w uprawie na zieloną masę pierwsze koszenie dobrze jest 
przeprowadzić po zawiązaniu przez rośliny pąków kwiatowych, tj. w okresie 15-20 maja. Natomiast na wczesną 
kiszonkę kosi się ją nieco wcześniej, przed pełnym kwitnieniem. Termin zbioru wpływa na plon zielonej i su-
chej masy rutwicy, a także na plon białka.

Najwyższe plony zielonej masy można uzyskać przy zbiorach w pełni kwitnienia i w początkach rozkwitania 
jej kwiatów. Zaś wyższe plony suchej masy daje zbiór w czasie końca kwitnienia. 

Przy pierwszym pokosie rośliny ścina się na wysokości 8-10 cm. Powoduje to szybkie odrastanie roślin  
i korzystnie wpływa na następny odrost. Drugi kosi się nieco niżej na 6-8 cm.

Ostatni pokos można zbierać w końcu września lub na początku października, ale nie później niż 3-4 tygo-
dnie przed zakończeniem wegetacji. 
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