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WYKA KOSMATA
OZIMA ROŚLINA STRĄCZKOWA

 INFORMACJE
Wyka kosmata (Vicia villosa Roth.):

• Zielona roślina z rodziny roślin bobowatych klimatu umiarkowanego.
•  Wiąże łatwo przyswajalny azot, który z powodzeniem może być wykorzystany przez rośliny następcze.
• Wyka podnosi zawartość białka w pierwszych, skarmianych na wiosnę zielonkach.
• Wysiewana z żytem ozimym bądź pszenżytem ozimym nie wymaga odrębnej uprawy i nawożenia.

Roślina jednoroczna o nazwie wyka ozima jest cennym gatunkiem pastewnym uprawianym na zielonkę i  nasiona. 
Ponieważ zaliczana jest do roślin bobowatych, jej korzenie mają możliwość symbiozy z  bakteriami brodawkowymi, 
które wiążą azot z powietrza. Na ogół zatem wyka ozima nie wymaga nawożenia azotowego. Wyjątkiem są jedynie 
mieszanki z roślinami zbożowymi. Preferuje gleby żyzne (o odczynie zasadowym lub obojętnym) i stanowiska 
słoneczne o umiarkowanej wilgotności. Docelowo rośnie na wysokość od 1 do 1,5 metra. Jej kwitnienie przypada na 
przełom wiosny i lata (trzecia dekada czerwca). Jest jednak dość wrażliwa na suszę, szczególnie gdy znajduje się na 
etapie zawiązywania pąków kwiatowych, a także kwitnienia. 
Najczęstszym zastosowaniem wyki jest wykorzystanie jej na paszę dla zwierząt. Zaleca się jednak dodawanie do 
pokarmu jeszcze ziarno żyta. Jest ona również rośliną miododajną. W nasionach znajduje się duża ilość białka – około 
30%.

 UPRAWA
Uprawa wyki nie wymaga stosowania odrębnego nawożenia. Wykonywane zabiegi są zbliżone do tych, stosowanych 
w przypadku zbóż ozimych. Należy jednak pamiętać o oszczędniejszym podawaniu azotu. Decydując się na odmianę 
i gatunek rośliny podporowej, warto uwzględnić jej konkretne parametry. Powinna być zimotrwała, średnio wysoka 
i niewylegająca. Mieszanki żyta i wyki ozimej zazwyczaj sieje się w pierwszej dekadzie września, tuż po ustaniu 
największych upałów. Nasiona umieszcza się na głębokość 3 do 4 cm, a odległość między rzędami powinna wynosić 
12,5 cm.

 ZBIÓR
Zbiór wyki ozimej odbywa się, gdy strąki dojrzeją. Sygnałem do rozpoczęcia prac jest pierwsze ich pękanie. Wielkości 
plonów uzależnione są przede wszystkim od przyjętej technologii – przy odmianie oferowanej przez PHR, wynoszą one 
8 dt/ha. Mieszanki z przeznaczeniem na zielonkę należy kosić razem z początkiem kłoszenia się żyta. Jak dotąd, w Polsce 
zarejestrowana jest tylko jedna odmiana wyki – REA.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Poznańskiej Hodowli Roślin.


