
 

 

 

Uprawa na nasiona 

Duże zapotrzebowanie na białko roślinne, jako niezbędny surowiec dla 

przemysłu paszowego, powoduje wzrost zainteresowania grochem. Na świecie 

powierzchnia uprawy tego gatunku wynosi około 8,5 mln ha (w Europie około 

1,2-1,3 mln ha.). 

Nasiona grochu mogą być użytkowane zarówno do bezpośredniej 

konsumpcji, jak i na paszę (jako komponent białkowy). Zawierają one około 22% 

białka ogólnego, 1,5% tłuszczu, 55% związków bezazotowych wyciągowych, 6,8 

% włókna surowego oraz około 15 g lizyny w 1 kg nasion, tj. 3-4 razy więcej niż 

w ziarnie zbóż. Ze względu na nieznaczną ilość substancji antyżywieniowych, 

głównie kwasu taninowego nasiona grochu są szczególnie cenną paszą dla 

zwierząt monogastrycznych. 

Groch odgrywa również ważna rolę w płodozmianie, jako roślina 

przerywająca częste następstwo zbóż po sobie. Ze względu na krótki okres 

wegetacji jest cennym przedplonem dla rzepaku ozimego, jęczmienia ozimego i 

pszenicy ozimej. System korzeniowy grochu i duża masa resztek pożniwnych 

wzbogacają glebę w azot i substancję organiczną.  

Pomimo niekorzystnej relacji cen nasion grochu w stosunku do zbóż oraz 

trudności związanych ze zbiorem, powierzchnia jego uprawy będzie 

prawdopodobnie zwiększało się. Groch pełni również ważną rolę 

strukturotwórczą w płodozmianach systemów rolnictwa ekologicznego i 

integrowanego stosowanych w Polsce na coraz większej powierzchni. 

 

...………..........………WYMAGANIA GLEBOWE……….……….…..…….. 

Wymagania glebowe grochu są zróżnicowane w zależności od typu odmian 

i kierunku uprawy. Odmiany jadalne mają większe wymagania niż pastewne, 

zwłaszcza barwnie kwitnące. Do uprawy grochu jadalnego najlepsze są gleby o 
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dużej zawartości związków organicznych, zasobne w wapń, o odczynie 

zbliżonym do obojętnego pH (6,5-7,2). Powinny to być gleby zaliczone do 

następujących kompleksów: pszennego bardzo dobrego (1), pszennego dobrego 

(2), żytniego bardzo dobrego (4), zbożowo-pastewnego mocnego (8) i pszennego 

górskiego (10), klasy bonitacyjnej I-IIIa. Za właściwe do uprawy odmian 

pastewnych należy uznać średnio zwięzłe gleby bielicowe i brunatne, które 

zalicza się do kompleksu pszennego wadliwego (3), żytniego dobrego (5) i 

żytniego słabego (6), klasy bonitacyjnej IVa i IVb. Gleby powinny mieć 

uregulowane stosunki powietrzno-wodne oraz być w dobrej kulturze. Pod uprawę 

grochu nie nadają się gleby zbyt zlewne, podmokłe o wysokim poziomie wód 

gruntowych i okresowo zalewanych, a także zbyt suche. 
 

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

Regulacja stanu zakwaszenia gleby i nawożenie magnezem 

 

 Groch ma duże wymagania pod względem odczynu gleby i jej zasobności 

w składniki pokarmowe. Optymalne pH dla grochu na glebach lżejszych wynosi 

5,5, a na ciężkich 6,0. Wapnowanie można wykonać bezpośrednio po zbiorze 

przedplonu lub wcześniej, pod inne rośliny w zmianowaniu (tab. 1). Na glebach 

kwaśnych występuje duże stężenie jonów glinu, który może powodować 

zahamowanie wzrostu korzeni oraz słaby rozwój bakterii brodawkowych. Na 

glebach o niskiej zawartości magnezu (poniżej 2-3 mg/100 g – gleby lżejsze i 3-

5 mg/100 g gleby cięższe) przynajmniej 1/3 dawki wapna należy zastosować w 

formie wapna magnezowego. W stanowiskach o właściwym odczynie gleby, ale 

wykazujących niedobór magnezu należy wysiać nawozy magnezowe (kizeryt, 

kainit, rolmag lub siarczan magnezu) w dawce 40-60 kg Mg/ha. 

 

Tabela 1 

Dawki wapnia (CaO w t/ha) 

 

Kompleks glebowy 
Potrzeby wapnowania 

konieczne potrzebne wskazane 

Pszenny b. dobry 
4,5 3,5 2,5 Żytni b. dobry 

Pszenny górski 
Pszenny dobry 

3,5 2,5 1,5 
Zbożowo-pastewny mocny 
Żytni dobry 

2,5 1,5 1,0 
Żytni słaby 

 

 

 

 

 

 



Nawożenie fosforem 

 

 Nawozy fosforowe należy wysiewać jesienią przed orką zimową. Jedynie 

na glebach zakwaszonych, ze względu na niebezpieczeństwo powstawania 

fosforanów żelaza i glinu, lepiej wysiewać je wiosną (tab. 2).  

 

Tabela 2 

 

 

Dawki fosforu (P2O5 w kg/ha) 
 

Kompleks glebowy 
Zawartość fosforu w glebie 

b. niska niska średnia wysoka b. wysoka 

Pszenny b. dobry 
80 55 35 20 15 

Pszenny górski 
Pszenny dobry 

70 45 30 20 15 
Żytni b. dobry 
Żytni dobry 
Żytni słaby 
Zbożowo-pastewny 

mocny 
65 40 20 15 15 

 

 

Nawożenie potasem 

 

 

Nawożenie potasem na glebach zwięzłych i średnich można zastosować 

jesienią, natomiast na lżejszych, ze względu na możliwość szybkiego 

wypłukiwania potasu z tych gleb, zaleca się wysiew wiosną. Wielkość dawek 

nawozów fosforowych i potasowych zależy od przewidywanego poziomu plonów 

oraz od zawartości przyswajalnych form tych składników w glebie (tab. 3). 

 

 

 

Tabela 3 

 

Dawki potasu (K2O w kg/ha) 
 

Kompleks glebowy 
Zawartość potasu w glebie 

b. niska niska średnia wysoka b. wysoka 

Pszenny b. dobry 
135 110 90 80 25 

Pszenny górski 

Żytni b. dobry 115 95 80 65 20 

Pszenny dobry 

100 90 85 70 20 Żytni dobry 

Żytni słaby 

Zbożowo-pastewny 

mocny 
95 75 65 60 20 

 

 



Materiał przygotowany na podstawie Instrukcji Upowszechnieniowej IUNG PIB pt. „UPRAWA 

GROCHU SIEWNEGO NA NASIONA” 

W celu poszerzenia wiedzy z zakresu technologii produkcji roślin uprawnych zachęcamy 

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

Upowszechniania i Wydawnictw Instytutu    

 


