
Plonowanie grochu ozimego na polu doświadczalno-wdrożeniowym w Pożogu II 

Uprawa roślin strączkowych niesie za sobą wiele korzyści. Z jednej strony stanowią one 

dodatkowe źródło białka w produkcji pasz, natomiast z drugiej ich uprawa pozytywnie 

oddziałuje na środowisko. W wielu gospodarstwach uprawiane są jare formy grochu 

(ogólnoużytkowe i pastewne). Jakiś czas temu na rynku pojawiła się ozima forma grochu.  

W sezonie 2018/2019 na polu doświadczalno-wdrożeniowym w Pożogu II uprawiano dwie 

odmiany pastewne grochu ozimego: James i Dexter. Formy pastewne grochu posiadają 

mniejsze wymagania glebowe od from ogólnoużytkowych i są szczególnie polecane do uprawy 

na słabszych glebach.  

TECHNOLOGIA UPRAWY 

Rodzaj zabiegu Data zabiegu 
Faza rozwojowa  

w skali BBCH 

Uprawa: 

Zbiór przedplonu (jęczmień jary) 

Talerzówka 

Orka siewna  

Agregat uprawowy  

 

2.08.2018 r. 

06.08.2018 r. 

02.10.2018 r. 

05.10.2018 r. 

 

- 

- 

- 

- 

Siew:  05.10.2018  - 

Nawożenie: 

Jesienne:  

N – 21 kg/ha; P2O5 - 40 kg/ha; K2O - 84 

kg/ha w formie Yara Mila   

 

 

 

05.10.2018 r. 

 

 

 

 

Przedsiewnie 

Ochrona roślin: 

Zaprawa nasienna: 

Wakil XL – oryginalnie zaprawiony 

materiał siewny 

Herbicydy:  

1. Boxer 800 EC 4 l/ha + Command 360 

SC 0,25 l/ha  

 

- 

 

 

 

05.10.2018 r. 

 

- 

 

 

 

BBCH - 00 

*Obsada: wczesny siew 65-90 szt. nasion/m², optymalny 90-100 szt. nasion/m², późny siew 100-120 szt. 

nasion/m²-gleby wapienne (źródło: www.saaten-union.pl) 

Siew grochu ozimego przeprowadzono siewnikiem Poznaniak o szerokości 3 m z redlicami 

stopkowymi, w rozstawie rzędów co 25 cm. Głębokość siewu wyniosła 5 cm. Przyjęto wyższą 

obsadę nasion w ilości 110 szt./m² przede wszystkim ze względu na ryzyko uszkodzeń 

mrozowych roślin. Bezpośrednio po siewie wykonano zabieg herbicydowy. Wschody roślin 

odnotowano po 10 dniach od terminu wysiewu. Ciepła pogoda jesienią sprzyjała szybkim  

i wyrównanym wschodom oraz intensywnemu rozwojowi roślin. Pod koniec października na 

roślinach zaobserwowano wystąpienie mszyc. Groch ozimy dosyć mocno wyrósł, osiągając 

przed zimą wysokość 6 cm. Warunki pogodowe panujące zimą nie spowodowały znacznych 

uszkodzeń roślin, chociaż miejscami obsada roślin była przerzedzona. Rośliny dobrze się 

L.p. 

 

Groch ozimy 
MTN 

[g] 

Siła 

kiełkowania 

[%] 

*Obsada  

[szt. nasion/m²] 

Norma wysiewu 

[kg/ha] 

1.  James 199 92 110 237 

2.  Dexter 197 96 110 235 

http://www.saaten-union.pl/


ukorzeniły i wytworzyły liczne brodawki korzeniowe, pomimo braku stosowania szczepionki 

bakteryjnej. Obsada grochu po zimie wyniosła średnio 87,8 szt./m2. Część roślin wypadła  

z łanu również na skutek żerowania ptaków. Na początku kwietnia nastąpił intensywny wzrost 

i zagęszczenie łanu. Groch ozimy wszedł w fazę kwitnienia w pierwszej dekadzie maja. Z kolei 

faza rozwoju strąków przypadła na koniec tego miesiąca. Dojrzewanie strąków i nasion 

rozpoczęło się w drugiej dekadzie czerwca. Pod koniec wegetacji rośliny w pewnym stopniu 

wyległy. Wystąpił problem związany z pękaniem strąków oraz osypywaniem się nasion, co 

dodatkowo potęgowane było przez żerowanie ptaków. W tym czasie pojawiło się również 

zachwaszczenie wtórne ale na wykonanie zabiegu herbicydowego było już za późno. Groch 

ozimy zebrano 5 lipca.  

L.p. 

Wyniki plonowania  

grochu ozimego 

Odmiana 
Plon  nasion  

w dt/ha 

1. JAMES 24,0 

2. DEXTER 28,0 

średni plon: 26,0 

         

 

 

         Oprac.: Edyta Baca  

 

 

 

 

 


