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Najlepszy bobik – top 10 najwyżej plonujących odmian
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Każdego roku stajemy przed trudną decyzją, co wysiać na poplon. Rośliną
szczególnie często wybieraną na dobrych stanowiskach jest bobik. Jego śruta
doskonale sprawdza się m.in. w żywieniu loch. Sprawdziliśmy, który bobik jest
najlepszy zgodnie z najnowszymi danymi COBORU.
Bobik ma najwyższy potencjał plonotwórczy ze wszystkich roślin bobowatych, uprawianych w Polsce.
Warto więc dobrze przemyśleć wybór nasion do wysiewu. Na cele paszowe najlepiej jest
wykorzystywać tzw. niskotaninowe odmiany. Specjaliści z Centralnego Ośrodka Badania
Odmian Roślin Uprawnych wyróżnili w tym roku cztery z nich. Oprócz tego w zestawieniu pojawiło się
sześć wysokotaninowych odmian bobiku.
Eksperci przeanalizowali wyniki badań doświadczalnych z lat 2017–2019. Odnieśli je do
przyjętego wzorca, który stanowił średni plon nasion ze wszystkich zarejestrowanych odmian. To
właśnie na ich podstawie wyłoniono najlepszy bobik.

Najlepszy bobik – top 10 odmian
Pamiętajmy, że przed wyborem nasion należy dokładnie przemyśleć wymagania uprawowe
rośliny. Dla przykładu bobik potrzebuje żyznych i wilgotnych gleb, najlepiej o obojętnym pH. Możemy
go siać na tym samym polu co 4–5 lat. Poniżej umieściliśmy listę odmian najwyżej ocenionych przez
COBORU. Ich nazwom towarzyszy skrót, świadczący o kraju wyhodowania.
1. Albus (PL).
2. Amigo (PL).
3. Fernando (PL).
4. Diego (d. STH 2615) (PL).
5. Capri (DE).
6. Apollo (DE).
7. Fanfare (DE).
8. Granit (PL).
9. Bobas (PL).
10. Julia (AT).
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Warto podkreślić, że lista powstała na bazie wstępnych wyników plonowania. Może ona zatem ulec
niewielkiej zmianie po przeanalizowaniu wszystkich prób badawczych. Więcej szczegółów zdradzono
w oficjalnym raporcie, który zawiera również informacje dotyczące najlepszych odmian grochu
siewnego i łubinu.
Artykuł opracowano na podstawie raportu COBORU pt. „Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach
porejestrowych. Bobowate grubonasienne (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty) 2019” (Słupia Wielka,
sierpień 2019).

Sprawdź również: Poplon: jaką roślinę poplonową wybrać?
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