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   Groch siewny jest zaliczany w Polsce do najważniejszych roślin dostarczających białka 
paszowego. Odgrywa też ważną rolę jako roślina jadalna. Nasiona grochu zawierają  21-25 % 
białka ogólnego. Groch pełni ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste 
następstwo zbóż po sobie. Uprawa pszenicy po grochu daje zwykle o 10 dt/ha wyższy plon, 
niż po zbożach. Plantacja grochu pozostawia w glebie resztki pożniwne, które zawierają 
około 20 kg P2O5, 25-60 kg K2O i 50-80 kg N na 1 ha. Uprawa grochu poprawia stan 
fitosanitarny gleby poprzez zwiększenie mikrobiologicznej aktywności gleby oraz poprawia 
właściwości fizyczne gleby poprzez dobrze rozwinięty system korzeniowy. 
 
  DOBÓR GLEBY I  PRZEDPLON 
   Groch siewny jadalny ma stosunkowo duże wymagania glebowe. Najbardziej odpowiednie 
gleby dla uprawy grochu na nasiona to gleby średniej jakości (kl.III a – IV a) będące w dobrej 
kulturze. Upraw na użytkowanie nasienne nie należy lokalizować na glebach zbyt dobrych, 
gdyż następuje w tych warunkach przewaga rozwoju wegetatywnego nad generatywnym 
(nasiennym), przedłużenie okresu wegetacji, nierównomierne dojrzewanie i obniżka plonu. 
Odmiany pastewne mają niższe wymagania glebowe i powinny być uprawiane na glebach 
klas IV a i IV b.  
   Gleby kwaśne powinny być wapnowane, gdyż zakwaszenie utrudnia rozwój pożytecznych 
bakterii brodawkowych współżyjących z grochem. Odczyn gleby powinien być zbliżony do 
obojętnego (pH 6,5-7,2). 
   Najlepszym przedplonem dla grochu są zboża w 3-4 roku po oborniku. Należy unikać 
uprawy grochu po sobie, po innych strączkowych, po motylkowych wieloletnich oraz po 
okopowych. Przerwa w uprawie grochu na danym polu powinna wynosić 4-5 lat, ze względu 
na rozwój chorób i szkodników. 
 
      UPRAWA GLEBY I NAWO ŻENIE 
   Uprawa gleby po zbiorze przedplonu (najczęściej zboża) powinna zmierzać do dobrego 
odchwaszczenia. W tym celu wykonuje się podorywkę oraz  w miarę potrzeb kilkakrotne 
bronowanie. Późną jesienią należy wykonać głęboką orkę przedzimową. Wiosenne prace 
uprawowe należy rozpocząć jak najwcześniej. Celem ich jest ograniczenie strat wody z gleby 
oraz stworzenie warunków do umieszczenia nasion na odpowiedniej głębokości. Należy 
przeprowadzić  spulchnienie gleby do 10 cm za pomocą kultywatora zagregatowanego z 
broną. Na glebach lżejszych, przydatnych do uprawy form pastewnych, można ograniczyć się 
tylko do bronowania. Po takim doprawieniu gleby przystępujemy do siewu nasion siewnikami 
zbożowymi z obciążonymi redlicami.    
 Nawozy fosforowo-potasowe są niezbędne do prawidłowego rozwoju grochu i stwarzają 
dobre warunki do prawidłowego współżycia roślin z bakteriami brodawkowymi. Fosfor 
wpływa korzystnie na wcześniejsze i równomierne dojrzewanie roślin a nawożenie fosforem i 
potasem przyspiesza wschody  i skraca okres jego wegetacji. 
      Na glebach średnich nawozy fosforowo-potasowe powinny być zastosowane jesienią 
przed orką przedzimową. Na glebach lżejszych, gdzie jest obawa wypłukania składników, 
czynność tę należy  przesunąć na okres wiosennego, przedsiewnego przygotowania pola. 



Wysokość dawek fosforu i potasu powinna być ustalona na podstawie zasobności gleby w te 
składniki. Wynoszą one przeciętnie dla grochu: 70-80 kg/ha P2O5  i   80-100 kg/ha  K2O. 
 
      Groch wymaga zastosowania przed siewem nasion tzw. dawki startowej azotu w ilości 
20-30 kg/ha. Rośliny mogą korzystać z tego azotu w początkowym okresie wzrostu, kiedy nie 
wykształciły się jeszcze brodawki korzeniowe. Potem groch dzięki zdolności współżycia z 
bakteriami brodawkowymi korzysta z azotu atmosferycznego. 
       
 
SIEW 
   Siew nasion grochu należy wykonać możliwie najwcześniej, zaraz po obeschnięciu gleby 
po zimie (nawet druga połowa marca). Wcześniejszy siew powoduje, że  kiełkowanie nasion 
przypada na niższe temperatury, które zapewniają właściwy przebieg jarowizacji w wyniku 
której rośliny wcześnie i obficie kwitną, równomierniej dojrzewają. Wczesny termin siewu to 
warunek uzyskania wysokiego plonu nasion.  Nasiona grochu przed siewem należy zaprawić 
zaprawami grzybobójczymi przeciw chorobom zgorzelowym -  Sarox T 500 FS w dawce 400 
ml z dodatkiem 400 ml wody na 100 kg nasion lub Vitavax 200 FS w tej samej dawce.  
              
      Bezpośrednio przed siewem nasiona należy zaprawić Nitraginą grochową (szczepionką 
bakteryjną). Korzystny wpływ Nitraginy na plonowanie grochu obserwuje się na polach, na 
których  groch dotychczas nie był uprawiany lub gdy przerwa w uprawie była dłuższa niż 4-5 
lat. Zabieg zaprawiania Nitraginą należy wykonać w pomieszczeniach bez dostępu światła  
słonecznego, tuż przed siewem nasion. 
   Nasiona grochu przeznaczone do siewu powinny charakteryzować się wysoką zdolnością 
kiełkowania i dobrą zdrowotnością. Potrzebną ilość nasion do wysiewu na 1 ha oblicza się 
wg. wzoru: 
 
                                                                    A  x   B 
                                wysiew w kg/ha  = ---------------- 
                                                                        C 
 
A – planowana liczba roślin na 1 m2 
B – MTN ( masa 1000 nasion w g ) 
C – zdolność kiełkowania w % 
 
 
 
Tab.1.  Obsada grochu oraz głębokość wysiewu nasion  
Typ odmiany Obsada roślin 

(szt/m2) 
Głębokość siewu 
(cm) 

Odmiany długołodygowe 80-100 6-7 
Odmiany krótkołodygowe i 
wąsolistne 

120-125 6-7 

Nasiona grochu należy wysiewać w rzędy o rozstawie 15-20 cm. 
 
 
CHARAKTERYSTYKA ODMIAN 
 
   Według stanu na koniec 2013 r. w krajowym rejestrze znajduje się 15 odmian grochu 
jadalnego oraz 11 odmian grochu pastewnego. 



 
 
 
 
Tab.2. Charakterystyka odmian grochu jadalnego (wg. danych COBORU) 
 Odmiana 

 
Rok 
rejest
racji 

Plon 
nasion 
(% 
wzorca) 

Długość 
okresu 
wegetacji 
(dni) 

Wyso-
kość 
roślin 
(cm) 

Masa 
1000 
nasion 
(g) 

Wylega-
nie 
w 
skali 9o 

Zawartość 
białka 
ogólnego 
(% s.m.) 

WZORZEC (2010-2012) 49,7 dt/ha      
 1 Akord               W 2012 102 101 79 255 4,7 22,4 
 2 Boruta              W 2007 101 104 89 288 5,1 22,3 
 3 Cysterski          W 2008 101 100 72 232 4,0 22,2 
 4 Ezop                 W 2004 98 105 90 271 5,3 23,3 
 5 Lasso                W 2008 104 102 87 240 4,7 22,1 
 6 Mercedes         W 2012 103 101 84 239 5,8 22,7 
 7 Mentor             W 2011 101 103 90 227 5,0 22,5 
 8 Santana            W 2005 97 101 73 260 5,1 22,8 
 9 Tarchalska       W 2004 104 103 85 261 5,2 22,8 
WZORZEC (2011-2012) 48,3 dt/ha      
10 Batuta               W 2009 108 105 90 257 5,4 23,0 
WZORZEC (2009-2011) 49,6 dt/ha      
11 Kavalir             W 2007 98 103 80 261 4,4 23,2 
12 Medal               W 2007 98 102 80 266 5,1 22,2 
13 Terno               W 2006 102 103 90 281 4,4 22,9 
14 Wenus              W 2003 97 102 79 240 4,9 22,3 
15 Zekon               W 2005 93 102 83 236 4,2 22,9 
W-odmiana wąsolistna 
 
 
 
Tab.3. Charakterystyka odmian grochu pastewnego (wg. danych COBORU) 
 Odmiana 

 
Rok 
rejest
racji 

Plon 
nasion 
(% 
wzorca) 

Długość 
okresu 
wegetacji 
(dni) 

Wyso-
kość 
roślin 
(cm) 

Masa 
1000 
nasion 
(g) 

Wylega-
nie 
w 
skali 9o 

Zawartość 
białka 
ogólnego 
(% s.m.) 

WZORZEC (2010-2012) 37,0 dt/ha      
 1 Muza             n W 2009 93 108 110 183 4,7 23,7 
 2 Eureka               n 2003 99 103 89 230 3,5 23,7 
 3 Hubal                n 2005 108 104 88 226 3,7 24,1 
 4 Milwa            n W 2005 97 103 71 213 4,5 23,7 
 5 Model            n W 2011 107 104 87 224 5,5 23,7 
 6 Sokolik          n W 2001 99 105 83 209 3,0 23,5 
 7 Turnia           n W 2011 100 104 86 202 3,7 22,8 
WZORZEC (2009-2011) 36,7 dt/ha      
 8 Marych         n W 2003 78 105 121 171 2,5 25,0 
 9 Roch              nz 2000 84 105 119 172 2,3 24,3 
10 Pomorska      n W 2000 91 106 85 207 3,6 23,6 
11 Wiato                n 1998 92 104 81 178 2,1 24,9 



nz- odmiana nasienno-zielonkowa; n – odmiana nasienna; W – odmiana wąsolistna  
 
 
Plony grochu siewnego na polu doświadczalnym w Poświętnem w 2013 wyniosły: Santana – 
28,9 dt/ha, Batuta – 38,0 dt/ha, Medal – 24,3 dt/ha, Muza – 31,9 dt/ha, Model – 30,7 dt/ha, 
Turnia – 35,8 dt/ha. 
PIELĘGNACJA PLANTACJI 
 
    Groch jest wrażliwy na zachwaszczenie. Rozwojowi chwastów sprzyja długi okres 
kiełkowania grochu oraz powolny początkowy wzrost roślin. Jedną z metod ich zwalczania 
jest bronowanie zasiewów przed wschodami i po wschodach, gdy rośliny grochu wytworzą 2-
3 liście. Metoda ta jest jednak najczęściej niewystarczająca. Z tego względu użycie 
odpowiednich herbicydów daje większą gwarancję utrzymania plantacji w stanie wolnym od 
chwastów.  
 
Tab.  4. Herbicydy do zwalczania chwastów dwuliściennych w  grochu  
           (wg. www.minrol.gov.pl  - wyszukiwarka i etykiety środków ochrony roślin) 
 
Herbicydy 
 

Nazwa substancji 
czynnej 

Dawka na ha Termin stosowania 

Afalon Dyspersyjny 450 SC linuron 1,0 l 
Command 360 CS     chlomazon 0,25 l 
Command 480 EC       chlomazon 0,25 l 
Gadwall chlomazon 0,25 l 
Golden Clomazon  360 CS chlomazon 0,25 l 
Harrier 295 ZC linuron,chlomazon 1,5-2,0 l 
Kilof 480 EC chlomazon 0,25 l 
Linurex 500 SC linuron 0,9 l 
Linur 450 SC linuron 1,0 l 
Nightjar B 450 SL linuron 1,0 l 
Nuflon 450 SC linuron 1,0-2,0 l 
Szpada 480 EC chlomazon 0,25 l 

Stosować zaraz po 
siewie. 

Agro Bentazon 480 SL bentazon 2,5-3,0 l 
Basagran 480 SL bentazon 2,5 – 3,0 l 
Butoxone M 400 SL MCPB 3,0-4,0 l 
Mac Bentazon 480 SL bentazon 2,5-3,0 l 
Realchemie Bentazon SL bentazon 2,5-3,0 l 
Wolof  A  480 SL bentazon 2,5-3,0 l 

 Opryskiwać gdy 
rośliny grochu osiągną       
wysokość  6 – 12 cm 
 ( w fazie pierwszych 
wąsów czepnych 
grochu).                           
 

 
 
 
 
 
ZWALCZANIE SZKODNIKÓW  
 
   Do najgroźniejszych szkodników grochu należą : oprzędziki, strąkowiec grochowy, 
pachówka strąkóweczka oraz mszyce.  
 



OPRZĘDZIKI – pojawiają się najwcześniej na plantacjach, bo w fazie wschodów. Należy 
stosować insektycydy w chwili pojawienia się chrząszczy i po zaobserwowaniu pierwszych 
uszkodzeń liści ( wygryzione ząbkowato blaszki na brzegach ).  Próg szkodliwości ( w 
okresie od wschodów do stadium 2-3 liści) wynosi 10 % roślin z uszkodzeniami liści. Larwy 
oprzędzików żerują na brodawkach korzeniowych grochu, zubożając go w azot.  
 
 
MSZYCE – powodują duże szkody, rośliny nie zawiązują strąków, następuje osypywanie się 
kwiatostanów środkowych i górnych. Pośrednie szkody to przenoszenie wielu chorób 
wirusowych. Do zwalczania szkodnika należy przystąpić w okresie nalotu form 
uskrzydlonych. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 10-14 dniach. Wartość progowa – 
pojedyncze mszyce na 20 % roślin. 
 
STRĄKOWIEC GROCHOWY  – Szkodliwe są larwy chrząszcza uszkadzające nasiona. 
Należy stosować insektycydy na początku zawiązywania  pierwszych strąków.  Zabieg 
powtórzyć po 10 dniach. Próg szkodliwości:  w okresie formowania strąków - 2 chrząszcze na 
1 m2. 
 
PACHÓWKA  STRĄKÓWECZKA   jest motylem. Szkodliwe są gąsienice uszkadzające 
nasiona. Opryskiwać w okresie zawiązywania pierwszych strąków. Zabieg powtórzyć po 10 
dniach. Próg szkodliwości:  w okresie formowania strąków - 1 złoże jaj na 3 roślinach. 
 
 
ZBIÓR NASION GROCHU 
 
   Zbiór nasion grochu w praktyce wykonuje się metodą jednofazową. Do zbioru kombajnem 
przystępujemy, gdy 80-90 % nasion jest w pełni dojrzałych. Strąki powinny być suche, łodygi 
i li ście zaschnięte. 
    
   Dostosowanie kombajnu do zbioru grochu polega na zmniejszeniu obrotu bębna młócącego  
600-700 obrotów / minutę, ustawieniu prędkości obrotowej wentylatora na 700-800 obr./min., 
powiększeniu szczeliny roboczej do pozycji maksymalnej oraz dobraniu odpowiednich sit. 
   Nasiona grochu zbierane kombajnem są z reguły zanieczyszczone częściami roślin i ziemią, 
co powoduje wtórne nawilgocenie. Nasiona doczyszczone do wilgotności 14-15 %  nadają się 
do przechowywania. 
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