
Plonowanie łubinów, grochu i bobiku na polu doświadczalno-wdrożeniowym w Pożogu II 

W 2019 r. na polu doświadczalno-wdrożeniowym zaprezentowano 11 odmian grochu, 4 odmiany bobiku, 13 odmian łubinu wąskolistnego 

oraz 3 odmiany łubinu żółtego. Na podstawie obserwacji polowych porównywano wzrost i rozwój roślin oraz prowadzono ochronę przed 

agrofagami. Po zbiorze przeprowadzono ocenę plonowania poszczególnych odmian.  

Łubiny zostały wysiane 29 marca, a groch i bobik 4 kwietnia. Prawie bezśnieżna zima, suchy luty i marzec były przyczyną deficytu wody 

w glebie. W czasie siewu roślin gleba była przesuszona, a zjawisko to potęgowane było występowaniem przygruntowych przymrozków nocą oraz 

silnego wiatru i dużego nasłonecznienia w ciągu dnia. Silny wiatr utrudniał wykonanie zabiegu herbicydowego. Ponadto sucha gleba stwarzała 

niekorzystne warunki dla herbicydów o działaniu doglebowym. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że takie herbicydy należy zastosować do 3 dni po 

siewie, zabieg wykonano łącznie z adiuwantem przeznaczonym do środków ochrony roślin stosowanych doglebowo. Przez długotrwały brak 

opadów wschody roślin były spowolnione i nierównomierne. Niedługo po wschodach konieczne było wykonanie zabiegu insektycydowego 

przeciwko oprzędzikom. Miesiąc maj charakteryzował się występowaniem opadów o różnej intensywności. Niekiedy wskutek obfitych opadów 

deszczu, silne uwilgotnienie gleby uniemożliwiało wjazd w pole. Na początku rozwoju liści na bobiku zaobserwowano przebarwienia w formie 

żółknięcia brzegów blaszek liściowych. Był to efekt przemieszczenia się substancji czynnej herbicydu (chlomazon) do strefy korzeniowej roślin, 

pod wpływem silnych opadów deszczu. Dodatkowo zjawisko to było pogłębione występowaniem w tym czasie niskich temperatur. Przedstawione 

objawy ustąpiły po ok. 3 tygodniach. Było to związane ze znacznym ociepleniem, które przyszło pod koniec maja. Koniec maja przyniósł także 

intensywne opady deszczu i wystąpienie na polu doświadczalnym gradu, który w przypadku roślin strączkowych nie poczynił znacznych szkód. 

Odpowiednio uwilgotniona gleba oraz  znaczne ocieplenie sprzyjały intensywnemu rozwojowi roślin. Poprawa pogody sprzyjała nalotom 

szkodników - mszyce, strąkowiec grochowy oraz występowaniu chorób - przede wszystkim antranoza łubinu. Konieczne było wykonanie zabiegów 

przeciwko ww. agrofagom. Wysokie temperatury i słońce utrudniały wykonywanie zabiegów grzybobójczych i owadobójczych, oprysk był 

wykonywany w godzinach wieczornych lub wczesnym rankiem. Łubiny, groch i bobik weszły w fazę kwitnienia w pierwszej dekadzie czerwca, 

natomiast pod koniec drugiej dekady tego miesiąca rozpoczął się rozwój strąków. Żniwa strączkowych na polu doświadczalnym przeprowadzono 

2 sierpnia.   

Plon nasion łubinu wąskolistnego w 2019 r. wyniósł 21,7 dt/ha i był wyższy w porównaniu do dwóch ostatnich lat (2018 r. – 14,5 dt/ha; 2017 r. – 

19,3 dt/ha). Najwyższy plon nasion otrzymano z odmiany Tango (28,3 dt/ha). Wśród odmian łubinu wąskolistnego znajdowała się jedna odmiana 

gorzka Oskar (26,1 dt/ha). W słodkich odmianach łubinów, pojawił się problem związany z żerowaniem zajęcy i saren, które intensywnie 

przygryzały młode rośliny. Miało to wpływ na zmniejszenie ostatecznej obsady roślin, co również miało odzwierciedlenie  

w uzyskanych plonach nasion. W kolekcji znajdowało się również sześć odmian łubinu żółtego, których średni plon nasion wyniósł 15,0 dt/ha, 

podobnie jak w 2018 r. (15,6 dt/ha). Był to jednak plon niższy w porównaniu do roku 2017, w którym łubin żółty plonował na poziomie 19,5 dt/ha. 

W 2019 r. pod względem plonu nasion wyróżniła się odmiana Mister plonując na poziomie 17,2 dt/ha. Wśród łubinów możemy wyróżnić odmiany 



niesamokończące (tradycyjne) i odmiany samokończące. Pierwsza grupa odmian wytwarza pędy boczne i w razie dużej ilości opadów w trakcie 

kwitnienia mają skłonność do przedłużania i opóźniania zawiązywania strąków oraz dojrzewania. Natomiast odmiany samokończące nie 

wytwarzają pędów bocznych, dojrzewają równomierniej i wcześniej, ale zwykle odznaczają się mniejszym plonem nasion. 

Średni plon nasion grochu na polu doświadczalnym w 2019 r. wyniósł 32,2 dt/ha i były wyższy niż rok temu (27,4 dt/ha). W 2017 r. było to 40,5 

dt/ha. Spośród odmian ogólnoużytkowych, najwyższy plon nasion uzyskano z odmiany Batuta (37,9 dt/ha). Wśród odmian pastewnych grochu 

najwyższym plonem nasion wyróżniła się odmiana Muza (31,6 dt/ha). Odmiany ogólnoużytkowe grochu mają większy potencjał plonowania niż 

pastewne. Chociaż patrząc na wyniki plonowania grochu wyraźnie widać, że w praktyce nie zawsze się to potwierdza. Wiele zależy od cech danej 

odmiany takich jak np. odporności na czynniki stresowe. 

W 2019 r. bobik plonował na poziomie 32,6 dt/ha. Jest to średnia plonu nasion wszystkich odmian tego gatunku w kolekcji. Jest ona niższa  

w porównaniu do roku 2018 i 2017 r., w których to latach średnie plony nasion omawianego gatunku wyniosły odpowiednio 45,7 i 35,7 dt/ha. 

Wśród 4 odmian bobiku, pod względem plonowania wyróżniła się odmiana Fanfare (34,7 dt/ha).  

Tab. 1 Technologia uprawy roślin strączkowych na polu doświadczalno-wdrożeniowym w Pożogu II  

Rodzaj zabiegu Data zabiegu  Faza rozwojowa w skali BBCH 

Uprawa: 

Zbiór przedplonu (zboża ozime) 

Talerzówka 

Orka zimowa  

Agregat uprawowy  

 

31.07.2018 r. 

01.08.2018 r. 

08.11.2018 r. 

19.03.2019 r. 

 

- 

Siew:  

Łubiny 

Groch, Bobik 

 

29.03.2019 r. 

02.04.2019 r. 
- 



Nawożenie: 

Jesienne:  

1. N – 21 kg/ha; P2O5 - 60 kg/ha; K2O - 84 kg/ha w formie Yara Mila   

Wiosenne:  

2. N – 31 kg/ha w formie Saletrzaku 

Dolistne: (zabiegi łączone z ochroną fungicydową lub insektycydową): 

1. Asashi SL 0,5 l/ha 

2. Basfoliar 6-12-6 6l/ha 

3. Asashi SL 0,5 l/ha 

Ochrona roślin: 

HERBICYDY  

1. Stomp Aqua 455 CS 2,6 l/ha + Atpolan Soil Maxx 0,4 l/ha (łubiny) 

2. Stallion 363 CS 3,0 l/ha + Atpolan Soil Maxx 0,4 l/ha (groch, bobik) 

3. Corum 0,625 l/ha + Dash HC 0,6 l/ha (groch, bobik) 

FUNGICYDY 

1. Gwarant 500 SC 2,0 l/ha 

2. Topsin 500 SC 1,5 l/ha 

INSEKTYCYDY 

1. Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha 

2. Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha 

3. Mospilan 20 SP 0,2 kg/h 

 

 

07.11.2018 r. 

 

19.03.2019 r. 

 

13.05.2019 r. 

27.05.2019 r. 

30.05.2019 r.  

 

 

29.03.2019 r. 

02.04.2019 r. 

23.05.2019 r. 

 

30.05.2019 r. 

06.06.2019 r. 

 

25.04.2019 r. 

27.05.2019 r. 

06.06.2019 

 

 

Przed orką zimową 

 

Przedsiewnie 

 

BBCH – 15 

BBCH – 50 

BBCH – 55 

 

 

BBCH – 00 

BBCH – 00 

BBCH – 25 

 

BBCH – 55 

BBCH – 65 

 

BBCH – 11 

BBCH – 55 

BBCH - 65 

 

 

 

 

  



 

Tab. 2 Charakterystyka odmian i plony nasion roślin strączkowych z kolekcji za 2019 r. 

L.p. Odmiana Hodowca Wpis do KR Uwagi 
Plon nasion 

dt/ha 

ŁUBIN WĄSKOLISTNY 

1. KORAL HR Smolice 2016 t 22,8 

2. TYTAN HR Smolice 2016 t 16,7 

3. ROLAND HR Smolice 2017 t 26,4 

4. JOWISZ HR Smolice 2016 t 23,3 

5. WARS HR Smolice 2014 t 25,6 

6. REGENT HR Smolice 2009 s 26,7 

7. HOMER HR Smolice 2016 t 20,6 

8. BOLERO Poznańska HR 2016 t 21,1 

9. RUMBA Poznańska HR 2015 t 14,7 

10. SAMBA Poznańska HR 2017 t 21,7 

11. OSKAR Poznańska HR 2001 t/g 26,1 

12. TANGO Poznańska HR 2012 t 28,3 

13. SONET Poznańska HR 1999 s 7,8 

Średni plon: 21,7 

ŁUBIN ŻÓŁTY 

1. BURSZTYN LOZ Poznańska HR 2014 t 16,7 

2. MISTER Poznańska HR 2003 t 17,2 

3. BARYT LOZ Poznańska HR 2011 t 16,7 

4. PUMA HR Smolice 2017 t 13,9 

5. LORD HR Smolice 2006 t 15,6 

6. PERKOZ HR Smolice 2008 s 9,7 

Średni plon: 15,0 

GROCH SIEWNY 

1. ARWENA LOZ Danko HR 2015 w 37,2 



2. MODEL (p) HR Smolice 2011 w 29,2 

3. MILWA (p) HR Smolice 2005 w 30,9 

4. MUZA (p) HR Smolice 2009 w 31,6 

5. MENTOR HR Smolice 2011 w 32,0 

6. MECENAS HR Smolice 2009 w 28,1 

7. AKORD Poznańska HR 2017 w 33,7 

8. CYSTERSKI Poznańska HR 2008 w 33,0 

9. OLIMP Poznańska HR 2017 w 28,5 

10. STARSKI Poznańska HR 2016 w 33,0 

11. BATUTA LOZ Danko HR 2009 w 37,9 

12. ASTRONAUTE LZO Saaten - Union 2017 w 30,9 

Średni plon: 32,2 

BOBIK 

1. AMIGO HR Strzelce 2016 t/NT 33,3 

2. FERNANDO HR Strzelce 2016 t/NT 33,3 

3. BOBAS Danko HR 2002 t/WT 29,2 

4. FANFARE Saaten - Union 2017 t/WT 34,7 

Średni plon: 32,6 

LOZ – odmiana zalecana do uprawy na terenie woj. lubelskiego w 2018 r., w – odmiana wąsolistna, p – ulistnienie parzystopierzaste, t – odmiana niesmokcząca, s – odmiana samokończąca, WT 

– odmiana wysokotaninowa, NT – odmiana niskotaninowa, g – odmiana gorzka 

 

                 

Oprac: Edyta Baca 

 

 


