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Rośliny strączkowe (motylkowe grubonasienne) inaczej bobowate 

można uprawiać z przeznaczeniem: na pasze dla zwierząt (rośliny 

pastewne na zielonkę, nasiona), do spożycia przez ludzi (rośliny jadalne) 

czy nawóz zielony. Rośliny te charakteryzują się dużą zawartością białka 

w masie zielonej i nasionach. Uprawiać można je w siewie czystym lub 

mieszankach. Kiedyś powszechnie siane, stanowiły podstawowe źródło 

białek roślinnych stosowanych w żywieniu zwierząt. Dzisiaj wyparte 

przez śrutę sojową z importu (zawartości białka ogólnego powyżej 40%).  

Ich powierzchnia uprawy jest zdecydowanie mniejsza niż innych roślin pastewnych, np. kukurydzy na 

zielonkę, czy poszczególnych gatunków zbóż. Zainteresowanie roślinami strączkowymi nieco rośnie 

ze względu na możliwość pozyskania dopłat do powierzchni upraw, w tym przypadku upraw roślin 

wysokobiałkowych uprawianych w plonie głównym lub w mieszankach ale bez udziału zbóż, czy też 

z tytułu wdrażania niektórych pakietów rolnośrodowiskowych bądź utrzymania obszarów 

proekologicznych (EFA) w przypadku gospodarstw z gruntami ornymi o powierzchni powyżej 15 ha. 

W bieżącym roku stawka dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym 

w kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi dla roślin strączkowych w czystym siewie 130 zł, 

natomiast w mieszankach 80 zł. Natomiast z tytułu uprawy w plonie głównym roślin 

wysokobiałkowych w zależności od powierzchni uprawy można uzyskać 239,6 € i dodatkowo 71,8 € 

na zazielenienie. 

Prowadzone są też prace badawcze nad lepszym wykorzystaniem rodzimych źródeł białka roślinnego 

w produkcji zwierzęcej poprzez udoskonalanie odmian roślin strączkowych, wprowadzanie nowych, 

innowacyjnych rozwiązań agrotechnicznych w ich uprawie, propagowanie wiedzy nt. ich przydatności 

żywieniowej czy znaczenia środowiskowego z możliwością powiększenia powierzchni ich uprawy.  

Obecnie do krajowego rejestru w grupie roślin strączkowych (bobowatych) wpisanych jest 71 odmian. 

W grupie tych roślin znajdują się m. in.: łubiny: żółty – 8 odmian, wąskolistny – 20 odmian, biały  

– 2 odmiany; groch siewny – 22 odmiany; wyka siewna -  4 odmiany, wyka kosmata - 1 odmiana; 

bobik - 9 odmian, a także soja – 5 odmian. Uprawa roślin strączkowych jest ściśle powiązana z 

produkcją zwierzęcą i płatnościami bezpośrednimi. 
 

Mieszanki  

Rośliny wchodzące w skład mieszanek można tworzyć w obrębie tego samego gatunku lub różnych 

gatunków (np. strączkowe-zboża). Mogą zawierać w swoim składzie dwa, trzy gatunki roślin. Ich 

dobór w mieszance powinien uwzględniać zbliżone warunki co do wymagań siedliskowych roślin oraz 

przeznaczenia mieszanki. Mieszanki strączkowo-zbożowe można uprawiać na różnych typach gleb. 

Gatunki/odmiany w mieszankach powinien charakteryzować: zbliżony termin dojrzewania, wysokość 

roślin, niewielka konkurencyjność między sobą. Wymagania co do odczynu gleby powinny zaś 

uwzględniać zasadę, że łubiny żółty, wyka kosmata i łubin wąskolistny uprawiamy na glebach 

lżejszych (pH kwaśne lub lekko kwaśne), podobnie owies, żyto, pszenżyto natomiast groch, wyka jara, 

jęczmień i pszenica lepiej plonują na glebach zwięźlejszych, zasobniejszych (pH zbliżone do 



obojętnego). Rośliny strączkowe w mieszankach wykazują lepsze warunki uprawy ze względu na 

wykorzystanie warunków siedliskowych tj.  pobieranie wody, składników pokarmowych, wzajemnego 

oddziaływania na siebie poszczególnych gatunków roślin. Skład proporcjonalny mieszanki może być 

różny w zależności od przeznaczenia (nasiona, masa zielona - skarmiana lub przyorana), nawet z 

uwzględnieniem ceny materiału siewnego. 

Hodowla Roślin Smolice proponuje mieszanki strączkowo –zbożowe, w celu przerywania monokultur 

zbożowych, z udziałem łubinu w ilości 70% ich normy wysiewu i zbóż 30%. Biorąc pod uwagę 

wzrost plonowania i zmniejszenie zachwaszczenia zalecana jest zwiększona obsada roślin o 10-20% w 

odniesieniu do siewu czystego. Przykłady mieszanek to łubin wąskolistny (70%) z pszenżytem (ok. 

40%) lub z pszenżytem (25%) i owsem (15%); czy łubin wąskolistny z udziałem jęczmienia (ok. 

40%). Innym przykładem mieszanki jest uprawa grochu z udziałem zbóż w proporcji:  groch 40-50% 

normy wysiewu z dodatkiem jęczmienia lub pszenżyta 50-60% normy wysiewu lub z dodatkiem obu 

tych zbóż w proporcjach jęczmień 25%, pszenżyto 27%. Jeszcze inny przykład mieszanki strączkowo-

zbożowej w poplonie: strączkowe- groch pastewny i łubin wąskolistny po 20%, bobik 10% i wyka 

siewna 5% oraz zboża - jęczmień jary 20% owies 45%. W literaturze i praktyce można znaleźć wiele 

przykładów różnych mieszanek roślin strączkowych. 

 

Uprawa roli 

Sposób uprawy roli zależy od terminu zbioru i rodzaju przedplonu, parku maszynowego jakim 

dysponujemy, a także możliwości doboru środków ochrony w uprawie. Uprawa roli powinna być 

wykonana jak pod uprawę roślin jarych wcześnie sianych. Ze względu na brak lub okrojony dobór 

środków ochrony w uprawie mieszanek należy zadbać, aby gleba była dobrze i starannie 

przygotowana tj. wolna od zachwaszczenia, wyrównana (ważne przy zbiorze roślin o wiotkich 

łodygach). Poza tym w uprawie mieszanek powinno uwzględnić się też odpowiedni dobór odmian z 

powodu ograniczenia chemicznej ochrony plantacji przed patogenami.  

Termin siewu mieszanek zależny jest od ich przeznaczenia, bardziej dowolny z przeznaczeniem na 

zielonkę. 
 

Nawożenie 

Niezbędnym czynnikiem w rozwoju i wzroście roślin jest nawożenie. Wielkość ustalanych dawek 

nawożenia mineralnego powinna uwzględniać zasobność gleby w składniki pokarmowe oraz zbiór 

roślin przedplonowych. Rośliny uprawiane w mieszankach mają mniejsze wymagania niż ich uprawa 

w siewie czystym. Znacznie lepiej wykorzystują warunki siedliskowe. Przedsiewnie można też 

wykonać zabieg zaprawiania nasion r. strączkowych nitraginą celem zwiększenia asymilacji azotu 

atmosferycznego przez bakterie i dostarczenia go w odpowiedniej formie roślinom. Pozwala to 

ograniczyć nawożenie roślin azotem. Wielkość dawki fosforu (P2O5) w kg/ha powinna wynosić w 

granicach 60-90 kg/ha, natomiast potasu (K2O) 80–120 kg/ha. 

Nawożenie należy zastosować jesienią, natomiast na glebach lżejszych gdy warunki nie są sprzyjające 

czynność tę można wykonać w okresie wiosennym. Obecność roślin strączkowych w mieszankach i 

ich zdolności wiązania azotu z powietrza, oraz lepszego oddziaływania na roślinę współrzędną nie 

wymaga dużego udziału nawozów azotowych. Dawkę ta ustala się w miarę potrzeb w granicach 20-40 

kg N/ha. 

 

Odmiany roślin strączkowych 



Obecnie w doborze odmian roślin strączkowych mamy wiele odmian słodkich, które są bardziej 

pożądane w żywieniu zwierząt ze względu na brak lub śladową obecność substancji niepożądanych, 

które pogarszają jakość i smakowitość paszy. 

Odmiany w Krajowym Rejestrze 

Gatunek rośliny  Odmiany zarejestrowane 

Bobik 

Albus (NK), Amulet (NK), Ashleigh (NK), Bobas (NK), Granit (SK), Kasztelan 

(NK), Oena (NK), Olga (NK), Sonet (NK)   

Zawartość białka w nasionach bobiku waha się od 28,8% do 30,7% 

Odmiany o niskiej zawartość tanin: Albus, Amulet, Olga Kasztelan ,  

Odmiany o wysokiej zawartości tanin - Bobas 

Groch siewny 

odmiany ogólnoużytkowe: Akord, Arwena, Audit, Batuta, Boruta, Cysterski, 

Ezop, Lasso, Mecenas, Medal, Mentor, Santana, Tarchalska, Wenus 

odmiany pastewne: 
Hubal, Milwa, Model, Muza, Pomorska, Roch, Sokolik, Turnia 

Zawartość białka w nasionach grochu pastewnego waha się od 21,6% do 23,6% 

Odmiany wysokie Muza, Roch, Audit, Batuta, Mentor, Boruta, 

Odmiany o drobnych nasionach (MTN do 240 g), np. Cysterski, Mentor, (MTN do 200 g), Roch, Muza 

Odmiany o większych nasionach (MTN ponad 300 g) np. Brylant  

Odmiany dobrze plonujące: pastewne – Hubal, Turnia, Model; ogólnoużytkowe – Audit, Batuta, Lasso, 

Mecenas, Tarchalska 

Nowa odmiana: Arwena 

Łubin biały Boros (SK), Butan (NK) – odmiana słodka, dobrze plonuje 

Łubin żółty Baryt (NK), Bursztyn (NK), Dukat (NK), Lord (NK), Mister (NK), Parys (NK), 

Perkoz (SK), Taper (SK)  

Zawartość białka w nasionach łubinu żółtego waha się od 39,2,% do 44,9%  

Odmiany najlepiej plonujące i odporne na choroby fuzaryjne : Mister, Dukat i Baryt  

Odmiany do uprawy na terenie całego kraju: Baryt, Bursztyn, Dukat, Mister, Taper, Perkoz 

Odmiana najbardziej odporna na antraknozę Taper 

Łubin  

wąskolistny 
Bojar (NK), Boruta (SK), Dalbor (NK), Graf (NK) ,Heros (NK), Kadryl (NK), 

Kalif (NK), Kurant (NK), Lazur (NK), 

Neptun (NK), Regent (SK), Rumba (NK), Salsa (NK), Sonet (SK) słodka, Tango 

(NK), Wars (NK), Zeus (NK) 

Odmiany gorzkie Karo (NK), Mirela (NK) i Oskar (NK) 

Zawartość białka w nasionach łubinu wąskolistnego waha się od 29% do 35% 

Odmiany wcześnie dojrzewające, tj. Sonet, Regent, Neptun;  

Odmiany średniowczesne, tj. Bojar, Zeus, Boruta, Baron  

Odmiany średniopóźne, tj.  Graf, Kalif, Kadryl 

Odmiany o zawartości białka powyżej 30%: Kurant, Kadryl, Tango 

Odmiany dobrze plonujące: Tango, Dalbor, Heros i Zeus 

Odmiany wysoce tolerancyjne na fuzariozę, tj. Kalif, Graf, Bojar i po części  Zeus, Boruta*. 

Odmiany odporne na Fusarium, antraknozę i szarą plamistość liści: Boruta, Kurant, Tango, Regent 

Odmiany szybko rosnące tworzące dużo masy zielonej: Boruta, Karo, Zeus 

Odmiany nowe 2015 Lazur, Rumba, Salsa 

Bojar i Tango MTN powyżej 160 g  Heros – MTN około 130 g 



Wyka kosmata Rea 

Wyka siewna Hanka (NK), Ina (SK), Jaga (NK), Kwarta (NK)  

Odmiana o wysokiej zawartości związków cyjanogennych Ina 

Soja zwyczajna 

Aldana, Augusta, Mavka 

Odmiany nowe Aligator, Madlen 

Zawartość białka w nasionach soji waha się od 32,6% do 33,4% 

(SK) – odmiany samo kończące,    (NK) odmiany niesamokończące 

 
 

Ochrona upraw 

 

W przypadku mieszanek między gatunkowych strączkowe-zboża wyboru w środkach ochrony roślin 

nie ma. Jedynym środkiem grzybobójczym przeciwko zgorzeli siewek dopuszczonym do stosowania 

w uprawie grochu, łubinów i zbóż jest zaprawa nasienna Vitavax 200 FS (substancje aktywne 

karboksyna i tiuram). Niektóre przedstawione poniżej środki ochrony roślin mają zastosowanie tylko 

w uprawach małoobszarowych lub w czystym siewie. W przypadku stosowania środków ochrony 

roślin należy bezwzględnie stosować się do wymagań podanych na etykiecie. 

 

Łubiny żółty, wąskolistny i biały 

Zaprawy Vitavax 200 FS zgorzel siewek 

Herbicydy Afalon dyspersyjny 450 SC (linuron – zw. z gr pochodnych mocznika)  

Zwalcza chwasty dwuliścienne: gorczycę polną, gwiazdnicę pospolitą, komosę białą, 
sporek polny, niezapominajkę polną, pokrzywę żegawkę, , starzec zwyczajny, tasznik 

pospolity, tobołki polne, wykę ptasią, żółtlicę drobnokwiatową. Stosowany: bezpośrednio 

po siewie, od fazy wschodów do fazy 6 liści. W sezonie wegetacyjnym 1 zabieg. Zalecana 

dawka do zastosowania: 1,25 - 1,5 l/ha.  

Dongola 450 SC- (linuron – zw. z gr. pochodnych mocznika) przeznaczony do 

zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych (jak wyżej) .Termin stosowania: 

bezpośrednio po siewie. W sezonie 1 zabieg.  Zalecana dawka to: 1,25 - 1,5 l/ha.  

Stosowanie środka tylko w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych. 

Fusilade forte 150 EC (fluazyfop-P-butylowy – zw. z gr. arylofenoksykwasów) 

Zwalcza chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową, owies głuchy, włośnicę zieloną i siną.  
Oprysk po wykształceniu przez łubin 2-3 liści. Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (tylko ch. 

jednoroczne). 

Golden Pendimet 330 EC (pendimetalina N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-

dinitroanilina zw. z gr. dinitroanilin)  Zwalcza jednoroczne chwasty dwu- i jednoliścienne 

w łubinie żółtym. Zalecana dawka: 4 l/ha. Oprysk bezpośrednio po siewie (do 3 dni). 

 

Fungicydy Gwarant 500 SC (chlorotalonil - zw. z gr. ftalanów)  

Stosowany zapobiegawczo lub w kiedy wystąpią pierwsze objawy antraknozy w łubinie 

wąskolistnym i żółtym. W sezonie wegetacyjnym 1 zabieg. Zalecana dawka 2,0 l/ha.  
Stosowanie środka w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych. 

Switch 62,5 WG (cyprodynil - zw. z gr. anilinopirimidyn i  fludioksonil - zw. z gr. 

fenylopiroli)  Zwalcza choroby grzybowe łubinów: szarą pleśń, zgniliznę twardzikową, 
askochytozę, zgorzelową plamistość, mączniak prawdziwy. 

Stosowany zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób na 

roślinach.  W sezonie wegetacyjnym 2 zabiegi, w odstępie co najmniej 10 dni. Zalecana 

dawka: 1,0 kg/ha. 

Stosowanie środka tylko w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych. 

 

Desykacja Reglone 200 SL (dikwat - zw. z gr. pirydyli) 

Środek do desykacji w łubinach żółtym, białym , wąskolistnym. 

Stosowanie: gdy strąki na pędzie i co najmniej połowa strąków bocznych jest 



zbrązowiała, pozostałe żółte, a nasiona fizjologicznie dojrzałe. Dawka 2,5-3 l/ha. 

Termin zbioru: w 7-10 dni po opryskiwaniu (łubin żółty do 7 dni po opryskiwaniu).  

Insektycydy brak 

Wyka kosmata i siewna    
Brak środków ochrony roślin w uprawie tych gatunków roślin. 

Desykacja  

plantacje 

nasienne 

Reglone 200 SL stare zezw. 

Termin stosowania: gdy rośliny są żółte, dolne strąki brązowe i suche, górne 

brązowiejące, co najmniej 90% strąków dojrzałych, gdy nasiona łatwo oddzielają się od 

strąka. Termin zbioru: w 4-7 dni po opryskiwaniu. Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha. 

 

Groch jadalny 

Zaprawy Sarox T 500 FS groch siewny  zgorzel siewek;   Vitavax 200 FS zgorzel siewek  

Herbicydy Afalon dyspersyjny 450 SC  jak w łubinach. W sezonie 1 zabieg, dawka: 1,0 l/ha. 

Agil-S 100 EC (propachizafop - zw. z gr. pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) 
Stosowany nalistnie, zwalcza perz właściwy, samosiewy zbóż, chwastnicę jednostronną, 
miotłę zbożową, owies głuchy i in. chwasty jednoliścienne (po wschodach), w grochu  
zielonym i na suche nasiona. W sezonie 1 zabieg. Dawka zależna od zwalczanego chwastu. 

Aflex Super450 SC (linuron –zw. z gr. pochodnych mocznika) 

Zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne, przedwschodowo, w grochu na suche 
nasiona.  Zalecana dawka: 1,0 - 2 l/ha, w sezonie wegetacyjnym – 1zabieg. 

Nuflon 450 SC (linuron - sub. z gr. poch. mocznika)  podobnie jak Aflex Super 450 SC 

Przedwschodowo zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne. Dawka do zastosowania: 
1,0 - 2 l/ha, w sezonie wegetacyjnym – 1zabieg. 

Command 480 EC i Command 360 CS (chlomazon – sub. z gr. izoksazolidionów)  

Stosowany doglebowo, bezpośrednio po siewie, zwalcza niektóre jednoroczne chwasty 
dwuliścienne i jednoliścienne. W sezonie 1 zabieg. Zalecana dawka:0,2 l/ha. 

Butoxonem 400 SL ( MCPB – zw. z gr. fenoksykwasów ) 

Zwalcza chwasty dwuliścienne. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 3,0 – 4,0 
l/ha.  Środek stosować w fazie 1 - 3 wąsów czepnych. Liczba zabiegów w sezonie 1 

Dongola 450 SC jak w łubinach. Stosowany bezpośrednio po siewie. Zalecana dawka 
środka  1,0 l/ha. W sezonie 1 zabieg. 

Fusilade forte 150 EC  jak w łubinach.  Dawka 0,75-1 l/ha na ch. Jednoliścienne;  dawka 
0,5-0,75 l/ha  na samosiewy zbóż, i zwalczanie perzu w fazie 4-10 liści, dawka: 2-2,5 l/ha. 

Linurex 500SC (linuron –zw. z gr pochodnych mocznika)  

Stosowany doglebowo, bezpośrednio po siewie, zwalcza jednoroczne  chwasty 
dwuliścienne w grochu na suche nasiona. Dawka 0,9 l/ha, w sezonie max. 1 zabieg. 

Pantera 040 EC (chizalofop-P-tefurylowy  - zw. z gr. pochodnych kwasu arylofenoksy-
propionowego) Zwalcza jednoroczne i wieloletnie chwasty jednoliścienne (po ich 
wzejściu). Zalecana dawka: 1,75-2 l/ha. Zabieg w fazie 2-4 liści grochu. 

Wolof A 480 SL (bentazon - zw. z gr. diazyn)  

Zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne w grochu j. zielonym i na suche nasiona, 
najskuteczniej do fazy 3-4liści. Stosowany przy wysokości roślin 6-12 cm, tj. na początku 
pojawienia się wąsów czepnych (z adiuwantem Olbras 88 EC). Dawka: 2,5-3 l/ha. 

Fungicydy Amistar Opti 480 SC (chlorotalonil z gr. ftalanów i azoksystrobina – z gr. strobiluryn) 

Zwalcza askochytozę grochu i maczniak rzekomy. Stosowany zapobiegawczo, z 
sygnalizacją lubprzy pierwszych objawach. Zalecana dawka  to: 2,0 - 2,5 kg/ha. 



Maksymalnie 2 zabiegi w sezonie, stosowane w odstępie 14 dni.  

Switch 62,5 WG  Zwalcza choroby grzybowe grochu jadalnego na suche nasiona: szarą 
pleśń, zgniliznę twardzikową, askochytozę. Stosowany z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów chorób na roślinach, od początku kwitnienia grochu. Zalecana dawka  to: 0,8 - 
1,0 kg/ha. Maksymalnie  2 zabiegi w sezonie, stosowane w odstępie 10 - 14 dni.  

Rovral Aquaflo 500 SC  (iprodion – zw. z grupy dikarboksymidów) 

Zwalcza szarą pleśń i zgnilizna twardzikową. Zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 1,5 l/ha. Zabieg wykonać w okresie kwitnienia grochu.  

Stosowanie środka w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych. 

Gwarant 500 SC (chlorotalonil - zw. z gr. ftalanów)  

Stosowany jak w łubinach na askochytozy grochu. Dawka 2,0 l/ha, w sezonie 1 zabieg. 

Stosowanie środka tylko w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych. 

Insektycydy Cyper-Fas 100EC, Jetstak 100EC, Fastac 100EC (alfa–cypermetryna – śr. z gr. 
pyretroidów)  Zwalcza szkodniki kłująco-ssące i gryzące w grochu j. zielonym i na suche 
nasiona. 

Oprzędziki - termin stosowania:  w okresie wczesnego rozwoju roślin,  po zauważeniu 
chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń. Zalecana dawka stosowania: 0,08 - 0,1 l/ha. Liczba 
zabiegów w sezonie: 2; odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.  

Mszyca grochowa - termin stosowania:  po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Oprysk w 
początkowym okresie zawiązywania się strąków. Zalecana dawka do stosowania: 0,1 - 
0,12 l/ha. Zabiegi w sezonie wegetacyjnym: 2, odstępy między zabiegami: 7 - 10 dni.  

Bulldock 025 EC(beta-cyflutryna – zw. z g. pyretroidów) Środek owadobójczy do 
zwalczania szkodników ssących i gryzących: zmienniki, mszyca grochowa, oprzędziki, 
pachówka strąkóweczka, wciornastki. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
0,2-0,4 l/ha. Maksymalnie w sezonie wegetacyjnym: 2 zabiegi. 

Stosowanie środka tylko w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych. 

Desykacja Reglone 200 SL (dikwat - zw. z gr. pirydyli) 

Środek chwastobójczy przeznaczony do desykacji plantacji. (stare zezwolenie) 

 

Peluszka 

Herbicydy Fusilade forte 150 EC  Jak w grochu jadalnym. Oprysk po wykształceniu przez rośliny 
uprawne 2-3 liści. Dawka 0,75-1 l/ha na ch. jednoliścienne, dawka 0,5-0,75 l/ha na 
samosiewy zbóż, do zwalczania perzu w fazie 4-10 liści dawka: 2-2,5 l/ha. 

Aflex Super 450 SC – jak w grochu jadalnym 

Nuflon 450 SC (z gr. pochodnych mocznika) Stosowany przedwschodowo, jak w grochu. 
Dawka 1,0 - 2 l/ha.  

Fungicydy Amistar Opti 480 SC Zwalcza askochytozę i maczniak rzekomy jak w grochu jadalnym. 

Insektycydy Bulldock 025 EC jak w grochu j Zalecana dawka  do stosowania: 0,25-0,3 l/ha. Liczba 
zabiegów w sezonie wegetacyjnym: max.2. 

Stosowanie środka tylko w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych. 

Desykacja Reglone 200 SL jak w grochu jadalnym  

 

Bobik 

Herbicydy Fusilade forte 150 EC  jak wyżej. Dawka 0,75-1 l/ha na ch. jednoliścienne; dawka 0,5-
0,75 l/ha na samosiewy zbóż, i do zwalczania perzu w fazie 4-10 liści dawka: 2-2,5 l/ha. 

Agil 100 EC(propachizafop i inne - zw. z grupy pochodnych kwasu 
arylofenoksypropionowego) Zwalcza chwasty jednoroczne(jak wyżej). Zalecana dawka 



0,6 – 0.8 l/ha 

Aflex Super 450 SC – jak w grochu jadalnym. Zalecana dawka 2.0 l/ha 

Nuflon 450 SC  Stosowany przedwschodowo jak w grochu.  Zalecana dawka 1,5 - 2 l/ha.  

Golden Pendimet 330 EC jak w łubinie żółtym 

Fungicydy Brak zaleceń 

Gwarant 500 SC  Stosowany zapobiegawczo lub gdy wystąpią pierwsze objawy chorób 
askochytozy bobiku i czekoladowej plamistość bobiku.  Zalecana dawka środka 2,0 l/ha. 
W sezonie 1 zabieg. 

Stosowanie środka w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych. 

Rovral Aquaflo 500 SC  jak w grochu j. Stosować w fazie kwitnienia bobiku. 

Dawka do stosowania: 1,5 l/ha. Środek stosować przemiennie z fungicydami o  innym 
mechanizmie działania. W sezonie max. 2  zabiegi, odstępach 10 – 14 dni. 

Stosowanie środka w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych. 

Insektycyd Bulldock 025 EC(beta-cyflutryna – zw. z g. pyretroidów) 

Zwalcza szkodniki ssące i gryzące: mszycę trzmielinowo-burakową, strąkowca bobowego 
oprzędziki. W sezonie do 2 zabiegów. Dawka jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha. 
Stosowanie środka tylko w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych. 

Desykacja Reglone 200 SL  Środek chwastobójczy do desykacji plantacji. Stosowany: gdy około 
80% strąków jest sczerniałych, a pozostałe brązowieją, w około 5-6 dni po terminie 
koszenia w przypadku zbioru dwufazowego. Termin zbioru: w 7-10 dni po opryskiwaniu. 
Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha. 

 

Soja -  zarejestrowany jeden herbicyd Sencor Liquid 600 SC.( metrybuzyna. – zw. z grupy 

triazynonów) Zwalcza chwasty dwuliściennych i niektórych jednoliścienne. Zalecana dawka 0,55 

l/ha,1 zabieg w sezonie. Środek stosowany do 3 dni po siewie soi.  

 

 

 

Żródło:   www.coboru.pl;   www.hrssmolice.pl;  www.monrol.gov.pl 


