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BÓB

BACHUS doskonała odmiana !
Jest odmianą wczesną, grubonasienną, bardzo plenną, o korzystnej struktu-
rze plonu, przydatną do konserwowania i bezpośredniego spożycia. Liczba 
pędów płodnych 3-4. Liczba strąków na roślinie powyżej 10 szt. Strąki są 
bardzo długie, szerokie, słabo wygięte. Liczba nasion w strąku od 4-6 szt., 
nasiona są duże z jasnym znaczkiem, lekko spłaszczone. Wydajność strą-
ków z zielonej masy wynosi ok. 50%, a nasion z masy strąków ok. 30%. 
Masa 1000 nasion w dojrzałości fizjologicznej wynosi 1600-1800 g, a doj-
rzałości technologicznej ok. 4000 g (zależy od roku). Liczba świeżych na-
sion w 1 kg wynosi ok. 310 szt.
Zalety: • Nasiona duże, niezwykle wyrównane, ładne
 • Skórka nasion cienka i miękka
 • Duże strąki łatwo się otwierają
 • Niski poziom aktywności antytrypsynowej

BOLERO
Odmiana wczesna, bardzo plenna o tradycyjnym typie wzrostu. Pokrój ro-
ślin jest luźny, podobny do Bachusa. Różni się od Bachusa także większą 
o ok. 8-10% wysokością roślin. Podobnie jak Bachus, wykształca bardzo 
duże, szerokoleliptyczne nasiona z jasnym znaczkiem. W 2012 roku w 1 kg 
świeżych nasion znajdowało się ok 239 szt. – tj o ok 10% mniej niż u Ba-
chusa – co świadczy o jego wyjątkowej wielkości. MTN wyniosła 4.255 g 
i była o ok 8% większa od MTN Bachusa.
Zalety: • Ładny kształt dużych nasion
 • Łatwość otwierania strąków
 • Po ugotowaniu nasiona zachowują doskonałą konsystencję i smak
 • Ustawienie strąków – półzwisające

Przedstawiciele firmy:
region południowej, centralnej i wschodniej Polski tel. 508-191-757 
region północnej, środkowej i zachodniej Polski tel. 508-191-758



    Odmiana

Wegetacja 
od siewu 
do zbioru  

(liczba dni)

Wegetacja 
od sadzenia 
do zbioru

(liczba dni)

Wysokość  
roślin  
(cm)

Długość  
strąka  
(cm)

Ilość nasion  
w 1 kg  
(sztuki)

Masa 1000 
świeżych  
nasion (g)

Bachus ok. 98 ok. 81 85-95 19 290 3950

Bonus ok. 97 ok. 80 90-100 17 330 3500

Bolero ok. 100 ok. 83 100-110 20 270 >4000

Rambos ok.95 ok. 78 95-100 21 260 >4000

Wszystkie odmiany marki SPÓJNIA nadają się do integrowanej uprawy.

RAMBOS - najnowsza odmiana w ofercie „Spójni”
Odmiana minimalnie wcześniejszą od Bachusa i Bolero. Pokrój roślin jest luźny 
a wysokość roślin nieco niższa od Bachusa. Wyróżnia się długimi i szerokimi 
strąkami oraz bardzo dużymi, szerokoeliptycznymi nasionami o walorach, któ-
re posiada odmiana Bachus i Bolero. Masa 1000 nasion w dojrzałości tech-
nicznej przekracza 4000 g.
Zalety: • największe nasiona wśród odmian bobu „Spójni”
 • skórka nasion cienka i miękka
 • łatwość w otwieraniu strąków

BONUS
Należy do odmian średnio wczesnych, grubonasiennych, obficie plonujących. Typ wzrostu jest tradycyjny; po-
dobny do Bachusa. Strąki są proste do lekko wygiętych, osadzone na roślinie poziomo i półzwisająco. Zawierają 
charakterystyczne, owalne nasiona w liczbie 4-5. Liczba świeżych nasion w 1 kg wynosi ok. 330 szt. Masa 1000 
nasion w dojrzałości technicznej wynosi ok. 3500 g, a w dojrzałości fizjologicznej ok. 1500 g.
Zalety: • Korzystne osadzenie strąków na roślinie
 • Równomierne dojrzewanie nasion
 • Odmiana polecana do bezpośredniego spożycia i do przetwórstwa

Uprawa
Najodpowiedniejsze dla uprawy bobu są gleby nieco cięższe, gliniaste, o dużej pojemności wodnej i dobrze 

przewietrzane. Nie nadają się gleby zbyt suche i piaszczyste. Bób może być uprawiany po wszystkich roślinach. 
Nie należy go uprawiać po sobie. Bób nie toleruje gleb o odczynie kwaśnym.

Bób ma duże wymagania pokarmowe, szczególnie w odniesieniu do potasu i azotu. Na średnio zwięzłych gle-
bach zaleca się 80-120 kg/ha P2O5. Dawka potasu powinna wynosić 140-200 kg/ha. Nawozy potasowe i fosforowe 
stosuje się jesienią, pod orkę zimową. Wiosną, przed siewem wskazana jest dawka startowa N w ilości 40-60 kg/ha, 
natomiast po kwitnieniu zaleca się dolistne dokarmianie bobu 0,5% roztworem mocznika.

Siew nasion i pielęgnacja
Bób wysiewa się jak najwcześniej wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu prac polowych i wykonaniu podstawowych 

uprawek (włóka, kultywator, brona). Nasiona kiełkują już w temperaturze 3-4ºC, a młode siewki wytrzymują spadek tempe-
ratury do 4ºC. Optymalna temperatura wzrostu wynosi 18-22ºC. Bób sieje się w rzędy, co 40-60 cm, w rzędzie, co 10 cm, 
a głębokość siewu powinna wynosić 6-10 cm, w zależności od odmiany.
Nasiona wysiewa się zaprawione preparatem grzybobójczym i owadobójczym.
Pielęgnacja plantacji bobu polega na chemicznym lub mechanicznym odchwaszczaniu, ochronie przed chorobami 
i szkodnikami. Ochrona wg aktualnych zaleceń.


