
Plonowanie roślin bobowatych grubonasiennych na polu doświadczalno-

wdrożeniowym LODR w Końskowoli 

 

Rośliny bobowate grubonasienne na polu doświadczalno-wdrożeniowym zajmują 

powierzchnię 1,3 ha (w 2020 r: 0,26 ha kolekcja odmian + 1,04 ha bobik) i uprawiane są na 

stanowisku po zbożach jarych, a same stanowią przedplon dla zbóż ozimych. Odgrywają one 

bardzo istotną rolę w zmianowaniu, gdyż przerywają następstwo zbóż po sobie, pozostawiając 

dogodne stanowisko dla rośliny następczej. Wynika to z faktu ich korzystnego oddziaływania 

fitosanitarnego na glebę,  poprawy bilansu substancji organicznej w glebie, wzbogaceniu gleby 

w azot dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi oraz wykorzystaniu trudno dostępnych 

składników pokarmowych z głębszych warstw gleby. Różnorodność gatunków i odmian 

omawianej grupy roślin pozwala na ich uprawę w różnych warunkach glebowych  

i kierunkach użytkowania.  

W 2020 r. w ramach kolekcji odmian roślin bobowatych grubonasiennych 

zaprezentowano 10 odmian grochu siewnego, 4 odmiany bobiku, 6 odmian łubinu 

wąskolistnego, 2 odmiany łubinu żółtego oraz jedną odmianę wyki siewnej. W trakcie 

wegetacji prowadzono obserwacje wzrostu i rozwój roślin. Po zbiorze roślin wykonano ocenę 

plonowania odmian.  

Tab. 1 Technologia uprawy roślin bobowatych grubonasiennych na polu doświadczalno-

wdrożeniowym 
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siewnikiem poletkowym, a powierzchnia pojedynczego poletka wynosiła 18 m2.  

W przypadku bobiku i grochu odchwaszczanie przeprowadzono w dwóch terminach: 3 dni po 

siewie roślin (bobik - Proman 500 SC 4 l/ha + Atpolan Soil Maxx  0,4 l/ha, groch siewny - 

Command 480 EC 0,2 l/ha + Atpolan Soil Maxx  - 0,4 l/ha) oraz w fazie 3 liści (Corum 1,25 

l/ha + Dash HC  - 1,0 l/ha). W przypadku łubinów ochronę herbicydową przeprowadzono 2 dni 

po siewie (Stomp Aqua 455 CS 2,6 l/ha + Atpolan Soil Maxx - 0,4 l/ha). Pierwszy zabieg 

insektycydowy wykonany w fazie początku pąkowania, ukierunkowany była na zwalczanie 

mszyc (Cyperkill Max 500 EC - 0,05 l/ha) i wykonany został łącznie z nawożeniem dolistnym 

(Basfoliar 6-12-6  - 6l/ha + Asashi SL  - 0,5 l/ha). Drugi zabieg insektycydowy ukierunkowany 

na zwalczanie mszyc oraz strąkowców (Mospilan 20 SP - 0,2 kg/ha) wykonany został w fazie 

początku kwitnienia. Ciepły i wilgotny czerwiec był przyczyną dużej presji chorób 

grzybowych, a opady deszczu często uniemożliwiały wykonanie zaplanowanych zabiegów 

ochrony. W fazie pąkowania wykonano pierwszy zabieg fungicydowy (Gwarant 500 SC – 2,0 

l/ha) łącznie z nawożeniem dolistnym (Basfoliar 6-12-6  - 6l/ha), z kolei drugi zabieg (Topsin 

M 500 SC – 1,5 l/ha ) wykonano w fazie końca kwitnienia. 

Plony nasion roślin bobowatych grubonasiennych w 2020 r. w przypadku większości 

badanych odmian były niższe w porównaniu do roku ubiegłego. W grochu i bobiku pod koniec 

wegetacji, wskutek opadów deszczu wystąpiło silne wyleganie roślin. W przypadku łubinów  

w wyniku słabych wschodów, niskiej obsady roślin po wschodach, uszkodzeń powodowanych 

przez zwierzynę oraz dużego porażenia przez choroby grzybowe zaistniała konieczność 

wcześniejszej likwidacji poletek. Łubin wąskolistny reprezentowany był przez następujące 

odmiany: Bolero, Tango, Rumba, Roland, Homer, Regent. Łubin żółty reprezentowały 

odmiany takie jak: Perkoz i Puma. 

Średni plon nasion grochu siewnego w 2020 r. wyniósł 18,7 dt/ha (zakres od 13,6 dt/ha 

do 32,9 dt/ha) i stanowił on ok. 60% plonu nasion uzyskanego w ubiegłym roku (średni plon 

nasion w 2019 r. - 32,3 dt/ha; zakres od 28,1 dt/ha do 37,9 dt/ha).  

Średni plon nasion bobiku w 2020 r. wyniósł 28,2 dt/ha (zakres od 21,4 dt/ha do 34,3 

dt/ha) i był niższy od uzyskanego w ubiegłym roku (średni plon nasion w 2019 r. – 32,6 dt/ha; 

zakres od 29,2 dt/ha do 34,7 dt/ha ).  

  



Tab. 2 Charakterystyka odmian i plony nasion roślin strączkowych z kolekcji za 2020 r. 

L.p. Odmiana Hodowca 
Wpis 

do KR 
Uwagi 

Plon nasion w dt/ha 

2020 r. 

GROCH SIEWNY 

1. NEMO Danko 2019 w 15,0 

2. TYTUS Danko  2017 w 13,6 

3. MILWA (p) HR Smolice 2005 w 22,9 

4. TURNIA (p) Poznańska HR 2011 w 13,6 

5. SOKOLIK (p) Poznańska HR 2001 w 12,9 

6. MECENAS HR Smolice 2009 w 15,7 

7. OLIMP Poznańska HR 2017 w 15,7 

8. STARSKI Poznańska HR 2016 w 16,4 

9. BATUTA Danko 2009 w 21,4 

10. ASTRONAUTE Saaten - Union 2017 w 32,9 

 BOBIK 

1. AMIGO HR Strzelce 2016 t/NT 21,4 

2. GRANIT HR Strzelce 2006 s/WT 32,1 

3. BOBAS Danko  2002 t/WT 25,0 

4. FANFARE Saaten - Union 2017 t/WT 34,3 

w – odmiana wąsolistna, p – ulistnienie parzystopierzaste, t – odmiana niesmokończąca, s – odmiana samokończąca, WT – 

odmiana wysokotaninowa, NT – odmiana niskotaninowa 
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