
 

 

 

 

 

Bobik jest cenną, znaną rośliną z rodziny Fabaceae, uprawianą na nasiona 

i zielonkę. Wymagania termiczne i długość okresu wegetacji umożliwiają jego 

uprawę na terenie całego kraju za wyjątkiem rejonów podgórskich i niektórych 

północnych. Zasięg ten wyznaczają przede wszystkim gleby, gdyż na zwięzłych, 

o głębokim poziomie akumulacyjnym istnieje możliwość dobrego zaopatrzenia 

bobiku w wodę. 

Nasiona bobiku są źródłem białka o wysokiej wartości biologicznej, które w 

żywieniu trzody chlewnej mogą częściowo zastąpić śrutę i makuch sojowy. 

Zawartość białka ogólnego w nasionach wynosi od 26 do 32%,  włókna około 8% 

i tłuszczu 1,3%. Skład aminokwasowy białka bobiku jest również korzystny dla 

zwierząt monogastrycznych. Zawiera bowiem dużo lizyny (6,22 g w 100 g 

białka), aminokwasu deficytowego u zbóż. Ujemną cechą nasion bobiku jest 

zawartość substancji antyżywieniowych, m.in. inhibitorów trypsyny oraz tanin 

obniżających strawność białka. Inaktywacja zawartych w bobiku substancji 

antyżywieniowych za pomocą autoklawowania w warunkach produkcji jest zbyt 

kosztowna. Dlatego, w celu uzyskania nowych odmian tego gatunku o obniżonym 

poziomie substancji antyżywieniowych i posiadających wysoką wartość 

pokarmową prowadzone są intensywne prace hodowlane. 

Bobik jako roślina motylkowata współżyjąca z bakteriami brodawkowymi prawie 

nie wymaga nawożenia azotem, a roślinie następczej pozostawia w glebie od 40 

do 80 kg N/ha. Pełniąc rolę fitosanitarną, odgrywa ważną rolę w płodozmianie o 

dużym udziale zbóż, gdyż ogranicza rozwój chorób. Poprawia cechy fizyczne i 

chemiczne gleby, pozostawia ponad 2 t/ha suchej masy korzeni o dużej zawartości 

azotu oraz ogranicza występowanie niektórych gatunków chwastów. 

 

 

TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLIN UPRAWNYCH- 

WYBRANE ZAGADNIENIA NAWOZOWE 

CZ. 15 BOBIK 

BOBIK, VICIA FABA L. NALEŻY DO RODZINY 
BOBOWATYCH (FABACEAE) 



 

...….……………..…………….…GLEBA……….…..……..………………….. 

Gatunek ten ma duże wymagania glebowe i najlepiej udaje się na glebach 

zwięzłych, żyznych, dobrze utrzymujących wilgoć, o wysokiej kulturze, 

zaliczanych do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego (klasa I–IIIb). 

Należą do nich czarnoziemy, czarne ziemie, gleby brunatne i bielicowe 

wytworzone z iłów oraz gliny zwałowej, mady średnie i ciężkie. W warunkach 

dobrego uwilgotnienia i odpowiedniej kultury roli można uzyskać wysoki poziom 

plonów również na glebach klasy  IVa. Natomiast nieprzydatne do uprawy są 

gleby przesuszone i nadmiernie wilgotne, gdyż utrudniony jest w nich rozwój 

systemu korzeniowego i bakterii brodawkowych. Bobik wymaga gleb o odczynie 

obojętnym i zasadowym, a nie znosi mocno zakwaszonych. Optymalne pH 

wynosi od 6,8 do 7,2.  

 

………………………..……...NAWOŻENIE………………………………... 

O efektywności współżycia bobiku z bakteriami brodawkowymi  oraz o 

prawidłowym wykorzystaniu składników pokarmowych decyduje odczyn gleby. 

Gleby kwaśne o pH poniżej 5,5 należy zwapnować najlepiej w okresie 

wykonywania pożniwnych zabiegów uprawowych (tab. 1). Jeśli zawartość 

magnezu jest mniejsza niż 6 mg w 100 g gleby należy zastosować wapno 

magnezowe. Na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego, ale ubogich w 

magnez należy zastosować nawozy magnezowe (kizeryt, kainit lub kamex) w 

dawce 40-80 kg/ha MgO. 

 

Tabela 1. Dawki nawozów wapniowych w t CaO/ha 
 

Kompleks glebowy 
Potrzeba wapnowania 

konieczne potrzebne wskazane ograniczone 

Pszenny: b. dobry i dobry 6,0 3,0 2,0 1,0 

Żytni b. dobry 4,5 3,0 1,7 1,0 

Pszenny wadliwy 

Żytni dobry 
3,5 2,5 1,5 - 

 

Bobik ma stosunkowo duże wymagania pokarmowe, przy czym jest zdolny 

do pobierania składników z trudno dostępnych form związków znajdujących się 

w glebie. Zalecane dawki dla przykładu nawozów fosforowych zależą od 

zasobności gleby w te składniki (tab.  2.) oraz od poziomu spodziewanego plonu. 

Nawozy te należy zastosować przed orką zimową lub możliwie najwcześniej 

wiosną przed rozpoczęciem prac wiosennych. 
 



 

 

Tabela 2. Dawki nawozów fosforowych (kg/ha) 
 

Kompleks glebowy 
Zawartość fosforu 

b. niska niska średnia wysoka b. wysoka 

Pszenny b. dobry 

Pszenny dobry 

Zbożowo-pastewny mocny 
115 75 45 35 30 

Żytni b. dobry 

Pszenny wadliwy 

Żytni dobry 

125 85 50 35 30 

100 70 45 25 20 

 

 

Materiał zaczerpnięty z Instrukcji Upowszechnieniowej IUNG PIB „Uprawa bobiku na nasiona 

i wykorzystanie w żywieniu zwierząt”  

 

 

W celu poszerzenia wiedzy z zakresu technologii produkcji roślin uprawnych zachęcamy 

do zapoznania się z bogatą ofertą wydawniczą IUNG –PIB w Puławach w Dziale 

Upowszechniania i Wydawnictw Instytutu    

 


