
UPRAWA FACELII BŁĘKITNEJ NA NAWÓZ I MULCZ

ZNACZENIE: Facelia może być uprawiana nie tylko na nasiona czy paszę, ale także z przeznaczeniem na 
przyoranie. W takim przypadku można wysiewać ją w siewie czystym lub w mieszankach z innymi roślinami  
w formie poplonów. Do tego celu najlepsza będzie gorczyca wysiana z facelią w stosunku 1:1. 

Przyorana facelia może być substytutem obornika, stanowiącym jego równowartość dochodzącą 
do 20-25 t. 

Ze względu na bardzo duży udział zbóż w strukturze zasiewów, stanowi także dodatkowy element płodo-
zmianu, poprawiający stan fitosanitarny gleby, jej strukturę oraz zaopatrzenie w składniki pokarmowe. 

Zaletą facelii jest to, że jej zielona masa nie starzeje się tak szybko jak innych roślin poplonowych. Dzięki 
korzystnej proporcji C:N dobrze rozkłada się w glebie. Ponadto rośliny facelii są kruche, dlatego ich przyoranie 
nie sprawia większych problemów. W krajowych warunkach klimatycznych nie jest w stanie przezimować. Fa-
celia nie ma twardych nasion. Ponadto jest bardzo wrażliwa na herbicydy stosowane do zwalczania chwastów  
w uprawach następczych, dlatego likwidacja jej samosiewów po zimie nie stwarza żadnych problemów. 

Facelia bardzo dobrze nadaje się do mulczowania pola. W czasie zimy facelia wymarza, ale cały czas chro-
ni glebę przed erozją. Na wiosnę można wysiać roślinę głównej, bezpośrednio w wymarznięte rośliny facelii, 
które w dalszym ciągu będą chroniły glebę przed erozją. Ponadto będą przyczyniały się do nagrzewania gleby,  
a poprzez stopniowy rozkład uwalniały składniki pokarmowe. Facelia z przeznaczeniem na przyoranie może 
być wysiewana również na odłogach, nieużytkach i ugorach przeznaczonych do ponownej uprawy. 

UPRAWA ROLI: Po zbiorze rośliny przedplonowej, którą były zboża, rzepak, czy rośliny bobowate (strączko-
we), niezwłocznie należy wykonać podorywkę na głębokość 14-16 cm, a następnie bronowanie.

NAWOŻENIE: Przed siewem facelii należy zastosować nawożenie fosforem i potasem w ilości 40-60 kg – P2O5  
i 60-80 kg – K2O na hektar. Natomiast nawożenie azotem najlepiej zastosować po wschodach facelii, w dawce 
30 kg/ha. 

SIEW: Wysiew facelii w formie poplonu należy przeprowadzić najpóźniej do 15 sierpnia. Nasiona facelii w ilo-
ści 15 kg/ha powinny zostać wysiane siewnikiem z kółkami ugniatającymi w rzędy o rozstawie 25 cm. Po siewie  
pole należy zabronować broną posiewną i w razie potrzeby zwałować. 

DOBÓR ODMIAN: Do uprawy na przyoranie nadają wszystkie zarejestrowane odmiany. 

Anabela. Odmiana średnio wczesna, możliwa do wysiewu w marcu, o wyższej zdrowotności od Stali, mniej 
podatna na wyleganie, ze względu na właściwości fitosanitarne (ogranicza występowanie mątwika i nicieni) 
idealna na poplon. Daje bardzo wysoki plon, około 4-6 dt/ha.

Angelia. Odmiana niemiecka. Rośliny średnio wysokie, o stojącym pokroju i łodygach 
o średniej liczbie owłosionych rozgałęzień, koloru fioletowozielonego. Liście zielone z ciemnoszarym odcie-
niem, zabarwione antocyjanem, przeważnie średnio duże, owłosione. Kwitnie wcześnie, a liczba kwiatów na 
roślinach określona jest jako średnia, w większości przybierają one barwę niebieską lub niebieskofioletową.

Asta. Odmiana przeznaczona jest do uprawy jako plon główny, plon wtóry lub poplon ścierniskowy. Charak-
teryzuje się niewielką wrażliwością na termin siewu. Znosi bardzo dobrze okresy niedoboru wody w glebie, jak 
również jesienne przymrozki do minus 7-10oC. Charakteryzuje się małymi wymaganiami glebowymi. 



Atara. Odmiana stosunkowo wysoka i dobrze pokrywająca glebę, dająca wysokie plony zielonej i suchej masy.

Lisette. Rośliny o średniej wysokości i pokroju stojącym. Łodygi są barwy zielonej do fioletowej, owłosione, 
o małej liczbie rozgałęzień. Liście są długie, zielone, zabarwione antocyjanem, owłosione. Odmiana charakte-
ryzuje się średnią liczbą kwiatostanów na łodydze oraz średnią do dużej liczbą skrętków na kwiatostanie pędu 
głównego. Kwiaty są barwy niebieskofioletowej, nasiona brązowe, a MTN średnia do dużej. Odmiana charakte-
ryzuje się wczesnym terminem kwitnienia.

Natra. Rośliny są średniej wysokości, łodygi barwy fioletowozielonej, owłosione, o średniej liczbie rozgałę-
zień. Liście są średnio długie, zielone, zabarwione antocyjanem. Kwiatostany zbudowane są ze skrętków (2-9),  
a kwiaty są barwy niebieskofioletowej. Odmiana charakteryzują się wczesnym początkiem kwitnienia. Nasiona 
są ciemnobrązowe, o średniej MTN. 

Stala. Odmiana polska pochodząca z mieszańców przekrzyżowanych z dwóch miejscowych populacji charak-
teryzuje się małymi wymaganiami glebowymi i krótkim okresem wegetacji. Dobrze znosi okresy niedoboru 
wody w glebie oraz jesienne przymrozki do minus 7-10°C. Jest odmianą szczególnie przydatną do uprawy  
w poplonach ścierniskowych, a przy znacznie opóźnionym terminie siewu (połowa sierpnia) daje wysokie plo-
ny zielonej masy dochodzące do 40 t/ha. Zielonka z poplonu ścierniskowego odznacza się wysoką zawartością 
białka ogólnego i dobrą strawnością. Uprawiane po niej rośliny, np. ziemniaki, buraki, dają wyraźnie wyższe  
i lepszej jakości plony.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA: Jesienią zieloną masę można bezpośrednio przyorać jako zielony nawóz lub 
pozostawić jako mulcz. Na przyoranie należy ją wcześniej rozdrobnić rozdrabniaczem zielonek. 
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