Lista Odmian Zalecanych gatunków roślin bobowatych do uprawy
na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2019
Bobik

FERNANDO (2016) Rok włączenia do LOZ - 2019
Odmiana niesamokończąca ( tradycyjna), niskotaninowa, przydatna do uprawy na zbiór nasion paszowych. Plon
nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnienia dość długi.
Wysokość roślin średnia. Wyleganie w fazie końca kwitnienia bardzo małe. Podatność na choroby powodowane
przez patogeny pochodzenia grzybowego (czekoladową plamistość, zgorzelową plamistość i rdzę) średnia do
małej. Równomierność dojrzewania dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000
nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, zawartość włókna surowego dość mała, znikoma
zawartość tanin. Zabarwienie okrywy nasiennej jasne. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów
pszennych. Optymalna obsada roślin ok. 50 szt./ m2.
FANFARE (2017) Rok włączenia do LOZ - 2019
Odmiana syntetyczna, niesamokończąca ( tradycyjna), wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona.
Plon nasion bardzo duży, białka duży. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres
kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania dobra. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w
fazie końca kwitnienia i przed zbiorem dość duża. Odporność na choroby powodowane przez patogeny
pochodzenia grzybowego (czekoladową plamistość, askochytozę bobiku) mała, na rdzę bobiku średnia. Masa
1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, zawartość włókna surowego duża.
Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin ok. 50 szt./ m2.
APOLLO (2018) Rok włączenia do LOZ - 2019
Odmiana niesamokończąca ( tradycyjna), wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion
bardzo duży, białka duży. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia średni.
Równomierność dojrzewania dobra. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia
dość duża, przed zbiorem średnia. Odporność na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia
grzybowego (czekoladową plamistość, askochytozę bobiku i rdzę bobiku) średnia. Masa 1000 nasion bardzo
duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, zawartość włókna surowego duża. Odpowiednia do uprawy
na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin ok.50 szt./ m2.
CAPRI (2018) Rok włączenia do LOZ - 2019
Odmiana niesamokończąca ( tradycyjna), wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion
bardzo duży, białka bardzo duży. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia
dość krótki. Równomierność dojrzewania dobra. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fazie
końca kwitnienia dość duża, przed zbiorem średnia. Odporność na choroby powodowane przez patogeny
pochodzenia grzybowego (czekoladową plamistość i rdzę bobiku) średnia, na askochytozę bobiku średnia do
dość małej. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, zawartość
włókna surowego średnia. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada
roślin ok.50 szt./ m2.

Groch siewny
ASTRONAUTE (2017)

Rok włączenia do LOZ - 2019

Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do
wykorzystania na pasze i konsumpcję. Plon nasion duży do bardzo dużego, plon białka duży. Termin kwitnienia
bardzo wczesny, dojrzewania wczesny do bardzo wczesnego, okres kwitnienia krótki do bardzo krótkiego.
Równomierność dojrzewania bardzo dobra. Rośliny niskie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia i przed
zbiorem średnia do dużej. Odporność na mączniaka rzekomego średnia do dużej, na fuzaryjne więdnięcie,
zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego średnia. Nasiona żółte, masa 1000 nasion średnia do dużej.
Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach mała. Tempo rozgotowywania się nasion średnie do
dobrego. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.

TURNIA (2011)

Rok włączenia do LOZ - 2019

Odmiana pastewna, nasienna wąsolistna, o barwnych kwiatach. Plon nasion dość duży do dużego, plon białka
średni. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania średni, okres kwitnienia średni do dość długiego. Rośliny
średnio wysokie. Wyleganie w fazie początku kwitnienia nie występuje, w końcu kwitnienia i przed zbiorem
średnie. podatność na choroby grzybowe mała.. Równomierność dojrzewania dobra. Skłonność do pękania
strąków i osypywania nasion bardzo mała. Nasiona drobne. Zawartość białka ogólnego dość mała, włókna
surowego w nasionach dość mała do średniej. Odmiana odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego
bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.
BATUTA (2009)

Rok włączenia do LOZ - 2019

Odmiana wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na pasze
i konsumpcję. Plon nasion i białka ogólnego bardzo duży , stabilny w latach badań. Termin kwitnienia i
dojrzewania średni do dość późnego, okres kwitnienia średni. Rośliny średnio wysokie, cechują się bardzo
dobrą sztywnością w czasie kwitnienia i dobrą przed zbiorem. W bardzo małym stopniu podatna na choroby
grzybowe. Równomierność dojrzewania dość dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo
mała. Odmiana żółto nasienna, nasiona średniej wielkości o zawartości białka nieco mniejszej od średniej.
Odmiana odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110
szt./m2.
TARCHALSKA (2004)

Rok włączenia do LOZ - 2019

Odmiana wąsolistna, biało kwitnąca, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na pasze i
cele kulinarne. Plon nasion i białka ogólnego bardzo duży , stabilny. Termin kwitnienia i dojrzewania średni,
okres kwitnienia średni. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie na początku kwitnienia nie występuje, w fazie
końca kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe. Równomierność dojrzewania dość dobra. Skłonność do
pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Barwa nasion żółta. Masa 1000 nasion dość duża. Udział
nasion bardzo dużych duży, bardzo małych - bardzo mały. Odmiana odpowiednia do uprawy na glebach
kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 120 szt./m2.

Łubin wąskolistny
BOLERO (2016)

Rok włączenia do LOZ – 2019

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaidowa przydatna do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i białka
bardzo duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia i termin dojrzewania roślin dość wczesny do średniego.
Okres kwitnienia średniej długości. Rośliny średnie do dość wysokich, w fazie początku kwitnienia nie
wylegają. Wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem średnie. Dość duża odporność na fuzaryjne
więdnięcie. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000
nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego mała, włókna surowego
bardzo mała. Zawartość alkaloidów mała. Odpowiednia do uprawy zwłaszcza na glebach kompleksu żytniego
bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 100 szt./m2.
SAMBA (2017)

Rok włączenia do LOZ – 2019

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaidowa przydatna do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i białka
bardzo duży. Termin kwitnienia dość późny. Termin dojrzewania roślin średni do późnego. Okres kwitnienia
średniej długości. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia poniżej
średniej i przed zbiorem średnia. Dość duża odporność na fuzaryjne więdnięcie, na antraknozę średnia.
Dojrzewanie dość równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000
nasion dość duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego i włókna surowego średnia.
Zawartość alkaloidów dość duża w porównaniu do innych odmian niskoalkaidowych. Optymalna obsada roślin
w uprawie na nasiona około 100 szt./m2.
SALSA (2015)

Rok włączenia do LOZ - 2019

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaidowa przydatna do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion duży, białka
dość duży. Termin kwitnienia dość wczesny. Termin dojrzewania roślin dość wczesny. Okres kwitnienia
średniej długości. Rośliny średniej wysokości. W fazie początku kwitnienia wylegają nieznacznie. Wyleganie
roślin w fazie końca kwitnienia małe, przed zbiorem dość małe. Dojrzewa równomiernie. Skłonność do pękania
strąków i osypywania nasion dość mała. Masa 1000 nasion dość mała. Zawartość białka ogólnego w nasionach
średnia, tłuszczu surowego średnia do dość małej, włókna surowego średnia do dość małej. Zawartość
alkaloidów mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada
roślin w uprawie na nasiona około 100 szt./m2.

Soja
ABELINA (2016) Rok włączenia do LOZ - 2019

Odmiana średniowczesna. Plon nasion i białka duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia roślin średni,
okres kwitnienia długi. Poczatek dojrzewania i dojrzałość techniczna średniowczesna. Rośliny wysokie,
najniższe strąki osadzone dość wysoko. Wyleganie w fazie poczatku kwitnienia nie występuje, w końcu
kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem dość małe. Odporność na bakteryjną ospowatość powyżej średniej.
Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków dość mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość
białka ogólnego w nasionach średnia, tłuszczu surowego bardzo duża, włókna surowego dość mała.
Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych i żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada
roślin około 70-80 szt./m2.
MERLIN ( CCA ) Rok włączenia do LOZ - 2019

Odmiana średniowczesna. Plon nasion i białka duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia roślin wczesny
do średniego. Poczatek dojrzewania i dojrzałość techniczna średniowczesna. Rośliny średnio wysokie, najniższe
strąki osadzone dość nisko. Wyleganie w fazie poczatku kwitnienia nie występuje, w końcu kwitnienia bardzo
małe, przed zbiorem dość małe. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków dość mała. Masa
1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach średnia, tłuszczu surowego bardzo duża, włókna
surowego dość mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych i żytniego bardzo dobrego.
Optymalna obsada roślin około 60-70 szt./m2. Odmiana toleracncyjna na chłody, posada zdolność do regeneracji
po uszkodzeniach ( mróz, żerowanie zwierząt itp.)
SIRELIA ( CCA ) Rok włączenia do LOZ - 2019

Odmiana średniowczesna. Plon nasion i białka bardzo duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia roślin
średni. Poczatek dojrzewania i dojrzałość techniczna średniowczesna. Rośliny średnio wysokie, najniższe strąki
osadzone dość nisko. Wyleganie w fazie poczatku kwitnienia nie występuje, w końcu kwitnienia bardzo małe,
przed zbiorem dość małe. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków dość mała. Masa 1000
nasion niska do średniej. Zawartość białka ogólnego w nasionach wysoka, tłuszczu surowego wysoka, włókna
surowego dość mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych i żytniego bardzo dobrego.
Optymalna obsada roślin około 60-70 szt./m2.
LISSABON ( CCA ) Rok włączenia do LOZ - 2019

Odmiana późna. Plon nasion i białka bardzo duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia roślin średni.
Poczatek dojrzewania i dojrzałość techniczna późna. Rośliny niskie, wysoka intensywność krzewienia, odporne
na wyleganie. Najniższe strąki osadzone nisko. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków dość
mała. Masa 1000 nasion duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach wysoka, tłuszczu surowego wysoka,
włókna surowego dość mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych i żytniego bardzo
dobrego. Optymalna obsada roślin około 60-70 szt./m2.
PROTINA ( CCA ) Rok włączenia do LOZ - 2019

Odmiana późna. Plon nasion średni do duży, białka bardzo duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia
roślin średni. Poczatek dojrzewania i dojrzałość techniczna późna. Rośliny wysokie, odporne na wyleganie.
Najniższe strąki osadzone niskonieco wyżej ( śr. 11cm). Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania
strąków dość mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach bardzo wysoka, tłuszczu
surowego średnia , włókna surowego mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych i
żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin około 60-70 szt./m2.

