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1. Bobik – odmiany zalecane do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim

Agnieszka Wiśniewska WMODR z/s w Olsztynie

Bobik – roślina motylkowata (bobowata) niezastąpiona na glebach ciężkich w płodozmianach zbo-
żowych. Oprócz uzyskiwanego wysokiego plonu białka pełni funkcję fitosanitarną i fitomelioracyjną. 
Bobik (Vicia faba L. partim) to roślina wysoko białkowa należąca do rodziny bobowatych grubonasien-
nych. Spośród uprawianych grubonasiennych bobik wyróżnia się wysokim potencjałem plonowania 
i zarazem najwyższym plonem białka z hektara. Nasiona tej rośliny zawierają 25-30% białka i wysoką 
zawartość lizyny, dzięki czemu stanowią dobry składnik do mieszanek z innymi paszami gospodar-
skimi. Ponadto zostawia roślinom następczym dobre stanowisko ponieważ po zbiorze bobiku na polu 
pozostaje dużo resztek pożniwnych. Jest doskonałym przedplonem dla pszenicy ozimej.

Bobik to roślina morskiego klimatu mająca duże wymagania wodne, zwłaszcza w okresie kiełko-
wania co może utrudniać jego uprawę. Wrażliwy jest także na suszę, zwłaszcza w okresie kwitnienia 
i zawiązywania strąków. Wysokie plony uzyskuje się na glebach ciężkich, dobrze uwilgotnionych o od-
czynie obojętnym, klasy I-III. W optymalnej wilgotności i na glebach o wysokiej kulturze można go także 
uprawiać na glebach klasy IVa. Najlepiej uprawiać go w po zbożach, w 3-4 roku po oborniku. Roślina ta 
powinna się znaleźć w zmianowaniu między kolejnymi zbożami, aby poprawić strukturę i właściwości 
fitosanitarne gleby. Spośród roślin strączkowych wyróżnia się najwyższym potencjałem plonotwórczym. 
Korzystne działanie bobiku nie ogranicza się tylko do rośliny następczej, ale jego pozytywne efekty są 
widoczne jeszcze w drugim, a nawet trzecim roku, przy czym w drugim roku mogą być lepsze aniżeli 
w pierwszym, co zależy od tempa rozkładu resztek pożniwnych. Bobik ma bardzo duże zapotrzebowanie 
na wodę, a najbardziej wrażliwy na jej brak jest w fazie kwitnienia i zawiązywania strąków. Na wysokość 
plonu nasion i zdrowotności roślin bardzo duży wpływ ma prawidłowy przebieg symbiozy z bakteriami 
brodawkowymi. W Krajowym Rejestrze znajduje się obecnie 9 odmian bobiku. Większość to odmiany 
niesmokończące oraz jedna samokończąca – Granit. W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Od-
mianowego zalecana jest uprawa w naszym województwie 5 odmian bobiku: 

1. FANFARE – odmiana syntetyczna, niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona do upra-
wy na nasiona. Plon nasion bardzo duży, białka duży. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość 
wczesny. Okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania dobra. Wysokość roślin średnia. Od-
porność na wyleganie w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem dość duża. Odporność na choroby po-
wodowane przez patogeny pochodzenia grzybowego mała, na rdzę bobiku średnia. Masa 1000 nasion 
bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, zawartość włókna surowego duża. Od-
powiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2 

2. APOLLO – odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasio-
na. Plon nasiona 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 i przed zbiorem średnia. Odporność na choroby 
powodowane przez patogeny pochodzenia grzybowego (czekoladową plamistość, askochytozę bobi-
ku 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 około 50 szt./m2. 
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3. CAPRI – Odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. 
Plon nasiona bardzo duży, białka bardzo duży. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. 
Okres kwitnienia dość krótki. Równomierność dojrzewania dobra. Wysokość roślin średnia. Odpor-
ność na wyleganie w fazie końca kwitnienia dość duża i przed zbiorem średnia. Odporność na choroby 
powodowane przez patogeny pochodzenia grzybowego (czekoladową plamistość i rdzę bobiku) śred-
nia, 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 około 50 szt./m2.

4. GRANIT – Odmiana samokończąca, przydatna do uprawy na zbiór nasion paszowych, które ce-
chuje względnie duża zawartość tanin. Plon nasion dość duży, białka – średni. Okres kwitnienia śred-
ni. Rośliny średnie do niskich, wykazują dużą odporność na łamliwość łodyg. Wyleganie na początku 
kwitnienia nie występuje, w fazie końca kwitnienia – bardzo małe, przed zbiorem małe do bardzo 
małego. Podatność na choroby grzybowe średnia do dużej. Równomierność dojrzewania dobra do 
bardzo dobrej, udział roślin zielonych przed zbiorem względnie średni. Skłonność do pękania strąków 
i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion duża, zawartość białka w nasionach mała. Z uwagi na 
wczesne dojrzewanie preferowana do uprawy w rejonach, w których bobik dojrzewa późno. Wymaga 
gleb żyznych, dobrze utrzymujących wodę oraz zwiększonej ilości wysiewu – optymalna obsada roślin 
około 60-65 szt./m2.

5. BOBAS – Odmiana niesamokończąca (tradycyjna), przydatna do uprawy na zbiór nasion paszo-
wych. Wyleganie na początku kwitnienia nie występuje, w fazie końca kwitnienia małe, do średniego. 
Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni. Podatność na choroby 
pochodzenia grzybowego średnia. Bardziej niż inne odmiany narażona na uszkodzenia przez strą-
kowce. Plony nasion duże, białka ogólnego duże. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka 
w nasionach duża, tanin względnie mała. Wymagania glebowe typowe dla bobiku; optymalna obsada 
roślin około 50szt./m².

Źródło: COBORU 2022

2. Rośliny bobowate ważnym elementem zmianowania

prof. dr hab. Jerzy Księżak IUNG-PIB Puławy

Ze względu na walory przyrodniczo-ekonomiczne oraz gospodarcze rośliny strączkowe odgrywają 
ważną rolę w produkcji roślinnej. Wprowadzenie tych gatunków do zmianowania staje się szczególnie 
istotne ze względu na rosnący udział zbóż w strukturze zasiewów. Jak wskazują bowiem prowadzone 
w IUNG-PIB Puławy badania notowane jest stałe zmniejszania się zawartości substancji organicznej 
we wszystkich glebach na terenie naszego kraju. Rośliny strączkowe przerywając częste następstwo 
zbóż po sobie, zwiększają zawartość próchnicy, wzbogacając kompleks sorpcyjny gleby. Dzięki temu 
zwiększa się pojemność kompleksu sorpcyjnego co umożliwia zatrzymywanie większej ilości wody 
w glebie. Głęboki i dobrze rozwinięty system korzeniowemu umożliwia pobieranie z głębszych warstw 
gleby znacznych ilości wapnia, fosforu i potasu oraz pozwala na przemieszczanie ich do powierzch-
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niowych warstw gleby, przez co składniki te stają się dostępne dla innych gatunków. Wydzieliny korze-
niowe łubinów uruchamiają uwstecznione związki fosforu, dzięki czemu może on być wykorzystywany 
przez następne rośliny zmianowania. Dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi asymilującymi wol-
ny azot z atmosfery wzbogacają glebę w ten składnik. Azot atmosferyczny związany w procesie sym-
biozy ma bardzo duże znaczenie dla rolnictwa, ponieważ jest on wykorzystywany w większym stopniu 
przez rośliny niż z nawozów mineralnych, co ma znaczenie zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne. 
Ilość wiązanego azotu zależy od gatunku, wielkości plonu, typu odmiany i pH gleby. Udane zasiewy 
roślin strączkowych pozostawiają w glebie dla roślin następczych w resztkach pożniwnych około l00 
kg/ha azotu, 25 kg/ha fosforu i 35 kg/ha potasu. Zwiększają biologiczną aktywność gleby, co sprzyja 
rozwojowi rożnych grup mikroflory glebowej, a przede wszystkim bakterii. Zasiedlenie gleby przez liczne 
grupy różnych mikroorganizmów, pośrednio ogranicza liczbę mikroorganizmów szkodliwych dla roślin, 
czyli poprawiają stan fitosanitarny gleby. Wprowadzenie tych roślin do płodozmianu pozwala na ograni-
czenie stosowania nawozów mineralnych. Rośliny strączkowe wytwarzają znacznie większą powierzch-
nię liściową niż pszenica i kukurydza. Zwarty porost masy nadziemnej tych roślin silnie ocienia glebę 
chroniąc ją przed nadmiernym parowaniem, ubijaniem podczas obfitych opadów atmosferycznych, co 
dodatnio wpływa na strukturę gleby. Rośliny strączkowe są doskonałym przedplonem dla zbóż, przemy-
słowych i okopowych. Plon ziarna zbóż uprawianych w takim stanowisku, w porównaniu do plonu zbie-
ranego po owsie zwiększa się od 0,5 dt/ha do 15,0 dt/ha. Szczególnie korzystny wpływ następczy tych 
roślin obserwuje się w latach o nierównomiernym rozkładzie opadów lub ich niedoborach, gdy słabe 
jest pobieranie wnoszonego pogłównie azotu mineralnego. Stwierdza się również tendencję do zwięk-
szania zawartości białka w ziarnie zbóż uprawianych na stanowiskach po roślinach strączkowych. 

Jedną z możliwości jest uprawa roślin strączkowych w siewie czystym, jednak konieczne jest ogra-
niczenie zachwaszczenia metodami mechanicznymi. Inną możliwością, stosowaną w praktyce rolni-
czej jest wysiew tych roślin ze zbożami które stanowią roślinę podporowa dla gatunków roślin strącz-
kowych o wiotkich łodygach (groch, soczewica, lędźwian). Wcześniej przeprowadzone doświadczenia 
mieszanek grochu z jęczmieniem lub grochu z pszenicą wykazały, duża przydatność do uprawy z tymi 
gatunkami zbóż zarówno odmian o normalnym ulistnieniu jak i odmian wąskolistnych. Takie uprawy 
charakteryzował wysoki poziom plonowania oraz korzystna wartość pokarmowa uzyskanych nasion. 
W takich łanach stwarzane są warunki do powstawania i ujawniania się oddziaływań, które w konse-
kwencji mają znaczący wpływ na kształtowanie się struktury łanu, jak również udział poszczególnych 
komponentów w tworzeniu plonu nasion. W porównaniu z siewem czystym rośliny strączkowe w ta-
kich uprawach szybciej się rozwijają, równomierniej dojrzewają i na ogół wierniej plonują, zwłaszcza 
w mniej korzystnych warunkach siedliska. Różny system korzeniowy roślin strączkowych i zbóż sprzy-
ja bowiem lepszemu wykorzystaniu warunków glebowych. Na skutek zróżnicowania gatunkowego 
komplementarnie wykorzystywane są zasoby siedliska i następuje kompensacyjny wzrost i rozwój 
uprawianych gatunków. Rośliny nie bobowate rosnące w sąsiedztwie roślin bobowatych korzystają 
z azotu zasymilowanego przez bakterie brodawkowe, co ma szczególnie duże znacznie w rolnictwie 
ekologicznym. Azot z brodawek korzeniowych rośliny bobowatej przechodzi do podłoża w postaci 
kwasu asparaginowego i β-alaniny, z których może korzystać zbożowy komponent. Przyswajanie azo-
tu cząsteczkowego zależy od gatunku rośliny strączkowej jako komponentu i jego udziału w łanie, 
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morfologii roślin i ich konkurencyjności wobec drugiego gatunku. Mieszane siewy korzystnie wpływają 
na glebę i jej stan sanitarny w wyniku czego są bardzo dobrym przedplonem dla wielu gatunków roślin 
uprawianych w gospodarstwie. Istotny jest wybór gatunku zboża dojrzewającego w terminie zbliżonym 
do rośliny strączkowej. Ważna jest także mała konkurencyjność komponenta zbożowego w stosunku 
do strączkowych, gdyż zapewnia ona znaczący udział jego nasion w plonie.

3. Działania zmierzające do polepszenia suwerenności białkowej kraju

prof. dr hab. Michał Jerzak, UP Poznań

Obecnie zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie krajowym wprowadzane są 
rozwiązania, które mają zachęcić zarówno nabywców, jak i producentów na rynku białka roślinnego do 
szerszego wykorzystywania zasobów rodzimych tego surowca. Jednym z najstarszych takich właśnie 
działań, które w podstawowym zamyśle ma dbałość o środowisko naturalne, ale też może pozytywnie 
oddziaływać na rozwój upraw rodzimych roślin białkowych, a tym samym na suwerenność w zakresie 
produkcji białka roślinnego, jest strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Sformułowana w rapor-
cie ONZ w 1987 roku definicja mówi, że jest to rozwój, który zaspokaja obecne potrzeby, nie pozba-
wiając przyszłych pokoleń możliwości zaspokajania ich potrzeb. Zrównoważony rozwój rolnictwa jest 
jednak pojęciem niejednoznacznym i wielopłaszczyznowym. Po trzydziestu latach od wprowadzenia 
jego zasad na forum Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju w1991 roku, nie udało się nieste-
ty zmienić praktyki rozwoju na tyle, aby powstrzymać degradację środowiska. Jeśli zatem mówi się 
o zrównoważeniu rozwoju w rolnictwie, to na wstępie należałoby określić co równoważymy względem 
czego. W przypadku rolnictwa zrównoważenie polegać powinno na takim systemie produkcji, w któ-
rym ślad ekologiczny jest absorbowany i neutralizowany przez środowisko. Dążenie do takiego stanu 
wymagałoby albo ekstensyfikacji produkcji rolnej, albo zastosowanie bardzo kosztownej technologii 
uzdatniającej zanieczyszczenia środowiska wynikające z działalności rolniczej do takiego poziomu, 
aby środowisko sobie z tym poradziło. Żadne z tych podejść ze względów ekonomicznych nie jest 
aktualnie akceptowane. 

Dodatkowo urzeczywistnienie rozwoju zrównoważonego nastręcza wiele problemów co skutkuje 
tym, że niektórzy badacze uważają to jako częściową fikcję, iluzję czy utopię [Szumski 2008]. Stąd też 
zrównoważony rozwój w odniesieniu do rolnictwa, pomimo wprowadzenia wskaźników określających 
poziom tego rozwoju [Matuszak 2013], wciąż definiuje się w sposób niejednoznaczny i ogólny. Według 
Polskiego Towarzystwa Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, rolnictwem zrównoważonym nazywa się 
efektywną produkcję bezpiecznej i wysokiej jakości żywności w sposób chroniący, a także popra-
wiający stan środowiska naturalnego, socjalne i ekonomiczne warunki bytu rolnika, jak i lokalnych 
społeczności. Definicja taka ma charakter życzeniowy i nie rodzi żadnych konsekwencji praktycznych 
w zakresie poprawy środowiska naturalnego i rozwoju rodzimych źródeł białka. 

Reforma WPR na lata 2023-2027 ukierunkowana jest natomiast na rentowność i dochody gospo-
darstw rolnych oraz bardziej skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony środowiska, klimatu oraz 
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zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wśród celów szczegółowych na pierwszym miejscu wy-
mieniono: „wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporność w całej UE w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego”. Do realizacji założonych celów Komisja Europejska 
podejmuje różne działania i przyjęła między innymi strategię określaną jako „Europejski Zielony Ład”, 
a także strategie „Od pola do stołu” i „Na rzecz bioróżnorodności”. Celem strategii „Od pola do stołu” 
jest stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego. Stra-
tegia „Od pola do stołu” zakłada, że do 2030 roku, produkcja ekologiczna w rolnictwie obejmie 25% 
gruntów. Stosowanie nawozów mineralnych zmniejszy się o 20%, pestycydów o 50%, a sprzedaż anty-
biotyków stosowanych w hodowli zwierząt obniży się o 50%. Są to propozycje konkretnych celów, które 
nie mają jednak charakteru wiążącego i nie nakładają żadnych zobowiązań na państwa, poszczególne 
branże czy gospodarstwa. Przełożenie tych propozycji na konkretne prawo może mieć miejsce tylko 
we Wspólnej Polityce Rolnej której nowa wersja obowiązywać będzie od 2023 r. [Jakubowska, Lorentz 
2020]. Niemniej, wprowadzenie proponowanych zasad nowej strategii do praktyki rolniczej będzie 
miało znaczący wpływ zarówno na plony roślin uprawnych, jak i na dochodowość gospodarstw rol-
nych. Dostępne badania wskazują bowiem, że aktualna powierzchnia zasiewów roślin strączkowych 
na poziomie 250 000 ha pozwala ograniczyć nawożenie mineralne azotem w czystym składniku, pod 
rośliny następcze o ok. 16 875 ton. Stanowi wartość oszczędności na poziomie 22 106 250 zł (wg cen 
z 2021 r.). Zwiększenie powierzchni zasiewów do 500 000 ha, czyli powierzchni gwarantującej bezpie-
czeństwo kraju w zakresie dostaw białka roślinnego pozwala ograniczyć nawożenie mineralne azotem 
w czystym składniku o 33 750 ton, co stanowi wartość 44 212 500 zł (liczone wg cen 2021r.) [Jerzak 
2021]. Zatem wprowadzenie obu strategii „Europejski zielony ład” i „Od pola do stołu” stanowić może 
czynnik aktywizujący produkcję rodzimych roślin białkowych, ze względu na możliwość częściowego 
zrekompensowania ograniczeń w nawożeniu mineralnym azotem pochodzącym z tych właśnie roślin. 
Wpłynie to oczywiście na polepszenie bilansu białkowego w kraju. 

Problem bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności białkowej kraju jest priorytetem każdego 
rządu. Przy tak mocno zmarginalizowanym rynku rodzimych roślin białkowych próba osiągnięcia sa-
mowystarczalności tego surowca, licząc wyłącznie na prawa rynkowe wydaje się być zawodna. Jest 
to jednak na tyle ważny problem, że należałoby się zastanowić czy względy ekonomiczne powinny 
odgrywać tu główną rolę. Czy nie należałoby potraktować bezpieczeństwa żywnościowego na równi 
z bezpieczeństwem np. energetycznym, które musi być zapewnione bez względu na związane z tym 
koszty. Wychodząc z takiego założenia rząd realizując swój priorytetowy obowiązek może podjąć 
określone incydentalne działania interwencyjne na rynku białka roślinnego, aby w ten sposób pobu-
dzić i zaktywizować rynek rodzimego białka roślinnego. Jednym z możliwych działań zmierzających 
do osiągnięcia zamierzonego celu jest podjęcie przez rząd decyzji o wprowadzeniu „celu wskaźniko-
wego” dla rodzimego białka roślinnego w paszach. Jest to sprawdzona już forma interwencjonizmu na 
rynku nasion rzepaku na cele wytwarzania biopaliw, dlatego stwarza to duże możliwości powodzenia. 

Cel wskaźnikowy białka roślinnego jest to pojęcie rozumiane jako wielkość produkcji rodzimego 
białka roślinnego, która zapewni bezpieczeństwo żywnościowe ludności w kraju. Będzie to więc wskaź-
nik określający niezbędną minimalną ilość rodzimego białka roślinnego, którą producenci pasz zobo-
wiązani byliby wykorzystać w wytwarzanych przez siebie wyrobach. W przypadku białka roślinnego, 
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efektem funkcjonowania tego instrumentu rządowej interwencji, może być stopniowe zmniejszanie wy-
korzystania w produkcji pasz importowanej śruty sojowej, a zwiększenie udziału białka pochodzącego 
z rodzimych surowców białkowych. Jest to zatem forma wymuszenia popytu na rynku kosztem niewiel-
kiej zmiany receptury produkowanych pasz, który może wywołać rozwój produkcji i zwiększoną podaż 
rodzimych białek na rynku. Ze względu na głęboką marginalizację krajowych roślin strączkowych na 
rynku, działania wyłącznie rynkowe okazały się nieskuteczne, dlatego rozwiązanie takie zaproponowa-
no w wynikach badań Programu Wieloletniego MRiRW. Dotychczas jednak ze względu na duży opór do-
minujących na rynku korporacji paszowych, rząd nie zdecydował się na takie rozwiązanie w praktyce.

4. Uwarunkowania rynkowe obrotu rodzimymi roślinami białkowymi – Klaster Agroport

Rafał Banasiak – Klaster Agroport Bartoszyce http://www.atc.agro.pl

Idea klastra AGROPORT powstała w Bartoszycach pod koniec 2012 roku wynikając z potrzeby 
wsparcia upraw i obrotu rodzimych źródeł białka roślinnego. Właściwie to inicjatywa oddolna rolników 
powiatów bartoszyckiego, kętrzyńskiego oraz braniewskiego. I tak od idei do konkretów przy wsparciu 
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego poprzez szereg szkoleń udało się zawiązać 
Stowarzyszenie Inicjatyw Rolno-Gospodarczych, które stanowi kamień węgielny organizacji. Dzięki 
zapałowi członków oraz wsparciu programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Polskie Białko” 
wypracowano strategię budowy i rozwoju organizacji. Wybrano też specjalizację produktową pole-
gającą na odnowieniu upraw i produkcji bobiku na zarządzanym terenie. Dziś klaster AGROPORT 
stowarzysza przeszło ponad 850 członków - rolników indywidualnych oraz grup producentów rolnych 
obejmujących województwa warmińsko-mazurskie, pomorskie, podlaskie oraz kujawsko-pomorskie. 
Organizacja prowadzi rokrocznie szereg praktycznych spotkań polowych wspierając rolników we 
wszystkich obszarach produkcyjnych oraz handlowych. Jest to element szczególnie ważny w obecnym 
czasie, kiedy globalne kryzysy bardzo negatywnie wpływają na światowe przepływy białkowych su-
rowców roślinnych. A nade wszystko ułatwienia i zachęty do upraw roślin bobowatych wprowadzają 
bioróżnorodność do produkcji rolnej. Pomaga to w oczywisty sposób w odbudowaniu potencjału pro-
dukcyjnego gleby oraz pozwala na zmniejszenie kosztów stosowania nawozów mineralnych. Klaster 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom regionalnych przetwórców pasz organizuje odpowiednio duże 
partie surowca współtworząc lokalne łańcuchy dostaw co wpływa na stabilność jakościową rodzimego 
białka roślinnego. W przyszłości nasza organizacja chce również rozszerzyć swoją działalność o za-
opatrzenia w rodzime białko roślinne służące żywieniu ludzi. Zapraszamy do kontaktu oraz współpra-
cy rolników już uprawiających rośliny bobowate ale także tych dopiero mających w planach tę uprawę.
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5. Lista Odmian Zalecanych do uprawy dla roślin bobowatych grubonasiennych
i soi w województwie warmińsko-mazurskim na rok 2022

SDOO we Wrócikowie

BOBOWATE GRUBONASIENNE I SOJA

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Typ odmiany
– ŁUBIN WĄSKOLISTNY –

1. Bolero 2019 niesamokończąca
2. Samba 2019 niesamokończąca
3. Tango 2019 niesamokończąca
4. Koral 2020 niesamokończąca
5. Neron 2020 niesamokończąca
6. Roland 2020 niesamokończąca
7. Agat 2021 niesamokończący

– BOBIK –
1. Fanfare* 2019 niesamokończąca
2. Capri* 2020 niesamokończąca
3. Granit* 2020 samokończąca
4. Apollo* 2021 niesamokończąca
5 Bobas* 2022 niesamokończąca

– ŁUBIN ŻÓŁTY –
1. Puma 2020 niesamokończąca
2. Mister 2021 niesamokończąca

– GROCH SIEWNY –
1. Astronaute 2021 odmiany ogólnoużytkowe
2. Batuta 2021 odmiany ogólnoużytkowe
3. Mandaryn 2021 odmiany ogólnoużytkowe
4. Nemo 2021 odmiany ogólnoużytkowe
5. Grot 2022 odmiany ogólnoużytkowe
6. Kozak 2022 odmiany ogólnoużytkowe
7. Prosper 2022 odmiany ogólnoużytkowe
8. Hubal 2021 odmiany pastewne

– SOJA –
1. Erica 2020 odmiana wczesna
2. Adessa 2022 odmiana wczesna
3. Antigua 2022 odmiana wczesna
4. Abelina 2020 odmian średniowczesna

*odmiana wysokotaninowa



Notatki



n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05

n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46

n DZIAŁDOWO, ul. Polna 6, tel. (23) 696 19 75

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36 • Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73 • Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22

n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Kazimierza Wielkiego 5, tel. (56) 474 21 88

n NIDZICA, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17

n OLSZTYN • Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, Plac Wolności 1B, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:
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