
                 

Technologia uprawy i plony roślin bobowatych na polu doświadczalno-wdrożeniowym LODR  

w Końskowoli za 2017r. 

Kolekcja odmian roślin bobowatych obejmuje istotne gospodarczo gatunki i służy prezentacji odmian, porównaniu ich 

rozwoju i plonowania oraz prowadzeniu monitoringu występowania agrofagów. W 2017 roku w skład kolekcji wchodziło: 13 odmian 

grochu, 3 odmiany bobiku, 1 odmiana łubinu białego, 3 odmiany łubinu żółtego, 13 odmian łubinu wąskolistnego oraz 3 odmiany 

wyki. W kolekcji znajdowało się również 7 odmian soi – informacje dotyczące technologii uprawy i wyników plonowania tego 

gatunku ukażą się niebawem. 

Powierzchnia: 1,3 ha 

Przedplon: zboża jare 

Siew: 4.04.2017 r. 

Nawożenie mineralne: N – 67,7 kg/ha; P2O5 – 77,5 kg/ha; K2O - 102 kg/ha w formie Yara Mila + Polifoska 8 – 6.11.2016r.; N – 

40,8 kg/ha w formie saletry amonowej – 24.03.2017r 

Nawożenie dolistne: Asahi SL – 0,3 l/ha – 22.05.2017r., Basfoliar 6-12-6 – 6 l/ha – 23.05.2017r. 

Ochrona chwastobójcza: Afalon dyspersyjny 450 SC – 1,5 l/ha -7.04.2017r.; Fusilade Forte 150 EC – 1,5 l/ha – 18.05.2017r. 

Ochrona fungicydowa: Gwarant 500 SC – 2l/ha – 22.05.2017r.; Topsin M 500 SC – 1,5 l/ha – 30.05.2017r. 

Ochrona insektycydowa: Karate Zeon 050 SC – 0,2 l/ha – 22.05.2017r.; Mospilan 20 SP – 0,2 kg/ha – 30.05.2017r.; Proteus 110 

OD – 0,6 l/ha – 9.06.2017r. 

Przedplonem dla roślin bobowatych były zboża jare. Pole zaorano w I dekadzie listopada. Siew roślin przeprowadzono 

4.04.2017r. Gleba, na której zlokalizowane jest pole doświadczalno-wdrożeniowe charakteryzuje się min. dużą zdolnością 

magazynowania wody, co jest korzystne szczególnie przy znacznych brakach opadów w sezonie. Wadą natomiast jest opóźnione 

obsychanie gleby wiosną, co powoduje, że siew strączkowych odbywa się z reguły w I dekadzie kwietnia. W sezonie 2017 na terenie 

województwa lubelskiego wystąpił długi okres niskich temperatur, który trwał od drugiej dekady  kwietnia do pierwszej dekady 

maja. W tym czasie odnotowano częste przymrozki z temperaturami spadającymi do - 7,5 o C. Wpłynęło to na opóźnienie 

wschodów, były one jednak dobre i wyrównane, mimo iż nie udało się osiągnąć zaplanowanej obsady roślin. Duży wpływ na 

plonowanie roślin bobowatych wywiera układ warunków agrometeorologicznych zwłaszcza temperatury i opadów. Znaczenie ma 



ilość opadów zwłaszcza w okresie w miesiącach wiosennych – kwietniu i maju, kiedy rośliny bobowate mają duże zapotrzebowanie 

na dostępność wody w glebie. Natomiast w miesiącach późniejszych nadmiar opadów jest niewskazany ponieważ przyczynia się do 

wylegania i porażenia chorobami grzybowymi. Pod tym względem najmniej korzystny okazał się miesiąc lipiec. Suma miesięczna 

opadu atmosferycznego w tym miesiącu była wyższa od wielolecia i wyniosła 127 mm. Na terenie gminy Końskowola 20 lipca 2017 

r. wystąpiły opady burzowe z lokalnym wystąpieniem gradu. W tym czasie spadło ok. 100 mm deszczu na m², co przyczyniło się do 

wylegania roślin bobowatych (w szczególności bobik i łubin biały). Niestety równomierny rozkład opadów w całym sezonie 

występuje rzadko i praktycznie w każdym sezonie występują okresy niesprzyjające. 

Groch siewny 

Gleby kl. III a stwarzają dobre warunki do uprawy zarówno form ogólnoużytkowych (o większych wymaganiach glebowych), jak 

również form pastewnych grochu. Wyniki plonowania grochu ogólnoużytkowego są lepsze niż grochu pastewnego. Z pewnością 

dużą zaletą jest fakt zwiększonej odporności na choroby grzybowe i wyleganie form wąskolistnych, co ogranicza straty w plonie. 

Grochy wydały dość dobre plony, najplenniejsze odmiany grochu siewnego Batuta i Astronaute wydały plon w granicach 6 t z ha. 

W kolekcji znajdowały się 3 odmiany grochu siewnego ogólnoużytkowego z LOZ na 2017r. dla woj. lubelskiego: Batuta (LOZ od 

2013 r.), Mecenas (LOZ od 2015 r.), Mentor (LOZ od 2016 r.). W grupie grochów pastewnych wyróżniała się odmiana Hubal, która 

pomimo silnego wylegania wydała największy plon nasion. W zasadzie od wczesnych faz rozwojowych odmiany grochu pastewnego 

w różnym stopniu porażone zostały przez choroby fuzaryjne. Najbardziej podatne okazały się odmiany Roch i Turnia, co znacznie 

zredukowało obsadę roślin i obniżyło plonowanie. Dodatkowo odmiana Roch silnie wyległa. Ochrona owadobójcza grochu, 

ukierunkowana była przede wszystkim na zwalczanie oprzędzików i strąkowca grochowego.  

Bobik 

Jest to gatunek wymagający dobrych warunków glebowych i nieco bardziej obfitego nawożenia. W obrębie tego gatunku znajdują 

się odmiany o zmniejszonej zawartości tanin, oraz odmiany samokończące o krótszym okresie wegetacji. Wyniki kolekcji 

potwierdzają iż dobra jakość gleb stwarza odpowiednie warunki do jego uprawy, a wartość paszowa sytuuje go wśród najbardziej 

wydajnych roślin białkowych. Bobik szybko osłania glebę i pozostawia dużą masę resztek pożniwnych. Niestety w latach z dużą 

ilością opadów dojrzewa nierównomiernie, jest podatny na łamanie się co przekłada się później na problem z dosuszaniem nasion i 

jakością uzyskanego plonu. Wśród odmian bobiku w kolekcji najplenniejsza z odmian Amigo, wydała plon przekraczający 4 t z ha i 

odznaczyła się najmniejszą podatnością na wyleganie w porównaniu do pozostałych odmian. Ochrona owadobójcza bobiku 

ukierunkowana była przede wszystkim na zwalczanie oprzędzików oraz mszycy trzmielinowo - burakowej, której nalot w sezonie 

2017 był bardzo intensywny. Z kolei z chorób pojawiła się czekoladowa plamistość oraz askochytoaza bobiku, których rozwój 

skutecznie został zahamowany przez zabieg fungicydowy.  

 



Łubiny 

Łubin wąskolistny, to gatunek przeznaczony na gleby średnie i lekkie. Może być na tych glebach konkurencyjny w stosunku do 

pastewnych form grochu, ponieważ w mniejszym stopniu wylega. Gatunek ten wymaga znacznej staranności w odchwaszczaniu, 

ponieważ słabo konkuruje z chwastami po wschodach. Łubin żółty jest przydatny głównie na najsłabsze gleby. W Pożogu uzupełnia 

kolekcję jako jeden z najważniejszych gatunków strączkowych na Lubelszczyźnie, jednak z powodu zbyt dobrej jakości gleb i 

uregulowanego odczynu – powyżej 6 – rozwija się w początkowych fazach dość słabo. Gatunek ten posiada nasiona o dużej 

zawartości białka i małej zawartości alkaloidów, jest cennym składnikiem pasz białkowych dla gospodarstw „trzodziarskich” o 

dużym udziale gleb lekkich. Łubin biały odznacza się dużym potencjałem plonotwórczym o czym świadczą wyniki plonowania. Ma 

również duże wymagania glebowe. Nasiona łubinu białego, mają marginalne znaczenie w żywieniu świń. Ich niewielki udział (>5%) 

w mieszance pogarsza jej smakowitość, znacząco obniżając pobranie paszy przez zwierzęta. W okresie wschodów i we wczesnych 

fazach rozwojowych łubiny (za wyjątkiem gorzkich odmian łubinu wąskolistnego Oskar i Karo oraz łubinu białego Butan) były 

intensywnie przygryzane przez zające i sarny, wiele roślin uległo uszkodzeniu. W końcu maja, w okresie zwierania łanu rośliny tych 

odmian były zdecydowanie wyższe i lepiej rozwinięte od pozostałych odmian łubinu. Wśród odmian łubinu wąskolistnego szybszym 

tempem rozwoju i dojrzewania od pozostałych wyróżniała się odmiana samokończąca Sonet. Najwyższy plon nasion powyżej 3 ton z 

ha uzyskano z odmiany Karo. Dobrym plonem odznaczyła się również odmiana Slasa. Plony poszczególnych odmian łubinu żółtego 

były zbliżone, przy czym największy plon nasion uzyskano z odmiany samokończącej Perkoz, która zakończyła wegetecję jako 

pierwsza. Wykonanie nalistnych zabiegów fungicydowych w łubinach ukierunkowane było na ochronę roślin przed antraknozą – 

łubin żółty, oraz chorobami fuzaryjnymi, które wystąpiły na łubinie wąskolistnym (zaprawa chroni rośliny jedynie w początkowych 

fazach rozwojowych). Zastosowane fungicydy częściowo zhamowały rozwój chorób. W kolekcji odmian łubin często choruje nie 

tylko na choroby grzybowe ale również wirusowe, których nie ma możliwości bezpośredniego zwalczania za pomocą jakichkolwiek 

środków chemicznych. Ochrona owadobójcza ukierunkowana była na zwalczanie oprzędzików - niebezpieczne są uszkodzenia 

powodowane przez larwy oprzędzików, które niszą brodawki korzeniowe. Wówczas na skutek zakłóconego procesu asymilacji 

azotu, obserwuje się zahamowanie wzrostu roślin, słabsze kwitnienie i mniej zawiązanych strąków. 

Wyka 

Trzy odmiany wyki znajdujące się w kolekcji dosyć wcześnie wyległy. Najwcześniej w fazę kwitnienia weszła odmiana Ina, następnie 

Greta i Jaga. Odmiana samokończąca Greta nieznacznie ustępowała pod względem plonowania dwóm pozostałym odmianom wyki 

w kolekcji, z których osiągnięto plony na poziomie 3 t z ha. 

      

 

 



Tab.1. Charakterystyka odmian roślin bobowatych z kolekcji na polu doświadczalno-wdrożeniowym w Pożogu II: 

L.p. Odmiana Hodowca 
Obsada 
roślin 

szt./m2 

Początek 
kwitnienia 

Wyleganie w 
skali 9 ° 

Data 
wykoszenia 

roślin 

Plon dt/ha 
2017r. 

Wpis do KR Uwagi 

Groch ogólnoużytkowy – wschody 24.04.2017 

1. Batuta Danko HR 70,0 12.06 7 31.07 61,0 2009 w/LOZ od 2013 

2. Arwena Danko HR 83,3 7.06 6 25.07 46,0 2015 w 

3. Astronaute Saaten-Union 78,3 9.06 7 24.07 60,0 2017 w 

4. Mecenas HR Smolice 63,3 8.06 6 21.07 49,0 2009 w/LOZ od 2015 

5. Mentor HR Smolice 78,3 8.06 7 25.07 55,0 2011 w/LOZ od 2016 

6. Starski Poznańska HR 78,3 8.06 7 25.07 52,2 2016 w 

Groch pastewny -  wschody 24.04.2017 

1. Hubal Danko HR 86,7 9.06 3 21.07 55,3 2005 p 

2. Muza HR Smolice 81,7 12.06 7 31.07 40,3 2009 w 

3. Milwa HR Smolice 86,7 6.06 6 18.07 25,2 2005 w 

4. Model HR Smolice 96,0 6.06 7 24.07 21,7 2011 w 

5. Turnia Poznańska HR 80,0 5.06 4 25.07 12,2 2011 w 

6. Roch Poznańska HR 73,3 8.06 3 31.07 7,6 2000 p 

7. Sokolik Poznańska HR 90,0 10.06 6 27.07 27,5 2001 w 

Bobik -  wschody 28.04.2017 

1. Bobas Danko HR 53,3 5.06 5 17.08 33,7 2002 t/WT 

2. Fernando HR Strzelce 70,0 5.06 6 17.08 33,7 2016 t/NT 

3. Amigo HR Strzelce 56,7 5.06 7 17.08 42,7 2016 t/NT 

Łubin biały –  wschody 24.04.2017 

1. Butan HR Smolice 83,3 5.06 4 17.08 27,3 2000 t 

Łubin żółty –  wschody 24.04.2017 

1. Perkoz HR Smolice 80,0 9.06 8 21.07 19,7 2008 s 

2. Bursztyn Poznańska HR 73,3 9.06 8 17.08 19,7 2014 t 

3. Baryt Poznańska HR 92,0 9.06 8 17.08 19,0 2011 t 

Łubin wąskolistny –  wschody 24.04.2017 

1. Koral HR Smolice 70,0 8.06 8 17.08 16,0 2016 t 

2. Heros HR Smolice 73,3 5.06 7 17.08 11,3 2011 t 

3. Lazur HR Smolice 96,0 8.06 7 17.08 15,0 2015 t 

4. Tytan HR Smolice 100,0 7.06 7 17.08 24,0 2016 t 

5. Oskar HR Smolice 93,3 5.06 8 17.08 15,3 2012 t/g 

6. Regent HR Smolice 98,0 5.06 8 17.08 26,0 2009 s 



w – odmiana wąsolistna, p – ulistnienie parzystopierzaste, t – odmiana niesamokończąca, s – odmiana samokończąca, WT – odmiana wysokotaninowa,  
NT – odmiana niskotaninowa, g – odmiana gorzka, nieprzydatna w żywieniu trzody chlewnej, LOZ – odmiana zalecana do uprawy dla woj. lubelskiego na 2017r. 

            

    

     

      

 

 

 

 

 

 

Groch ogólnoużytkowy odmiana MECENAS – 10.07.2017r.    Łubin żółty odmiana PERKOZ – 5.07.2017r.                Bobik odmiana FERNANDO – 5.07.2017r.

  

     

    Oprac. Edyta Baca 

  

7. Dalbor HR Smolice 76,7 5.06 8 17.08 15,0 2011 t 

8. Rumba Poznańska HR 93,3 8.06 7 17.08 11,3 2015 t 

9. Bolero Poznańska HR 63,3 9.06 7 17.08 26,3 2016 t 

10. Salsa Poznańska HR 83,3 8.06 7 17.08 28,0 2015 t 

11. Sonet Poznańska HR 83,3 5.06 8 21.07 17,3 1999 s 

12. Tango Poznańska HR 96,7 8.06 7 17.08 14,0 2012 t 

13. Karo Poznańska HR 93,3 8.06 7 17.08 31,0 2001 t/g 

Wyka – wschody 22.04.2017 

15. Ina Danko HR 116,2 12.06 2 17.08 31,3 1996 s 

16. Jaga Danko HR 141,0 16.06 3 17.08 30,0 1972 t 

17. Greta Danko HR 128,0 15.06 2 17.08 27,7 2016 s 


