
BOBIK – kolekcja odmian                                                              Strona prawa 

Klasa gleby: IIIa 
Przedplon: zboża ozime 
Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsiewne: N – 31, P – 60, K – 100 
Siew: 24.03.2016 r. 
Zaprawa: wg. hodowcy 
 

Odmiana: 

1. Fernando [300]
 1
 2. Amigo [308]

1
 3. Bobas [260]

1 
 

1 - 
w nawiasie podano ilości wysiewu w kg/ha 

 

Uprawa:  

Data Zabiegi maszynowe 

28.08.2015 
17.09.2015 
15.03.2016 
24.03.2016 

Agregat podorywkowy 
Orka  

Włókowanie 
Agregat uprawowy 

 
 
Zabiegi pielęgnacyjne: 

Data Nawożenie w kg/ha 
Zwalczanie 
chwastów 

Zwalczanie 
chorób 

Zwalczanie 
szkodników 

Biostymulator 

24.10.2015 
60 – (P) fosforan amonu 

100 – (K) sól potasowa 
   

 

24.03.2016 31 – (N) saletra amonowa      

31.05.2016   
Gwarant 500 SC 
– 2 l/ha 

 
 

 

BOBIK - AMIGO  

 Odmiana biało kwitnąca niesamokończąca (tradycyjny typ wzrostu), niskotaninowa, użytkowana 
na nasiona paszowe w plonie głównym.  
Cechy rolniczo-użytkowe: 
- plon nasion i białka wysoki 
- zawartość białka ogólnego w nasionach wysoka (29,4% suchej masy) 
- termin i okres kwitnienia średni 
- długość okresu wegetacji średnia (133 dni) 
- wysokość roślin średnia (132 cm) 
- wyleganie przed zbiorem bardzo małe 
- pękanie strąków i osypywanie nasion bardzo małe 
- podatność na choroby grzybowe średnia do małej 
- masa 1000 nasion duża (525 g) 
 Odmiana przydatna do uprawy na terenie całego kraju. Ma wymagania glebowe typowe dla 
bobiku. Zalecana obsada 50 roślin na 1 m

2
. Odmiana wyróżnia się dobrze wykształconymi nasionami 

oraz małym udziałem nasion z pękniętą okrywą nasienną. 
 
BOBIK - BOBAS 

• Odmiana o tradycyjnym typie wzrostu. 

• Wysoki plon nasion. 

• Rośliny odporne na askochytozę bobiku. 

• Łodyga wysoka - 130 cm, sztywna, odporna na wyleganie. 

• W latach o wysokich opadach rośliny przed zbiorem wymagają desykacji. 



BOBIK - FERNANDO 

 Odmiana biało kwitnąca niesamokończąca (tradycyjny typ wzrostu), niskotaninowa, użytkowana 
na nasiona paszowe w plonie głównym.  
Cechy rolniczo-użytkowe: 
- plon nasion wysoki do bardzo wysokiego, plon białka bardzo wysoki 
- zawartość białka ogólnego w nasionach wysoka do bardzo wysokiej (30,2% suchej masy) 
- termin kwitnienia średni, termin dojrzewania średni do długiego 
- długość okresu wegetacji powyżej średniej (134 dni) 
- wysokość roślin średnia do dużej (134 cm) 
- wyleganie przed zbiorem bardzo małe 
- pękanie strąków i osypywanie nasion małe 
- podatność na choroby grzybowe średnia do małej 
- masa 1000 nasion średnia (492 g) 
Odmiana przydatna do uprawy na terenie całego kraju. Wymagania glebowe typowe dla bobiku. Zalecana 
obsada 50 roślin na 1 m

2
. 

 

Plony: 

Nr Nazwa Plon 
dt/ha (14%) 

1 Fernando 18,4 

2 Amigo 14,14 

3 Bobas 14,2 

Średnia 15,7 

 


