
Z WŁASNEJ DZIAŁKI

Nasiona roślin strączko-
wych zawierają naj-
więcej białka spośród 

wszystkich gatunków upraw-
nych. Do najbardziej popular-
nych należą bób, fasola szpara-
gowa, fasola na suche nasiona 
i groch cukrowy. 

NAWÓZ ZIELONY
DLA GLEBY
Rośliny strączkowe wywierają 
korzystny wpływ na podłoże, 
wzbogacając je w azot. Po-
nadto po zbiorze pozostawiają 
znaczne ilości masy organicz-
nej, będącej źródłem próchni-

cy. Stąd tak ważna jest rola tych 
gatunków w płodozmianie, 
w szczególności w ogródkach 
przydomowych, w których naj-
częściej dążymy do eliminacji 
sztucznego nawożenia.

BÓB – ROŚLINNE
ŹRÓDŁO BIAŁKA
Roślinę uprawia się na świeże 
zielone nasiona, w fazie tzw. 
dojrzałości mlecznej. Cenny 
jest przede wszystkim jako 
źródło białka, fosforu i wita-
min z grupy B. Bób wymaga 
gleb cięższych zasobnych 
w próchnicę. Nasiona wysie-

wamy wprost do gruntu wcze-
sną wiosną, nie później niż do 
końca kwietnia. Najczęściej 
pojedynczo, co 10 cm w rzę-
dach oddalonych od siebie 
o 30-40 cm. Drugą metodą jest 
siew gniazdowy, po 3 sztuki 
w rzędach co 25 cm. Zbiory 
rozpoczynają się pod koniec 
czerwca lub w lipcu i mogą 
trwać jeszcze nawet przez 2-3 
tygodnie sierpnia. 

SMACZNA I ZDROWA
FASOLA SZPARAGOWA
Jest jednym z najcenniejszych 
warzyw zarówno pod wzglę-

dem wartości odżywczych, jak 
i walorów smakowej. Zawiera 
cukry, białko, składniki mine-
ralne (m.in. wapń, fosfor i żela-
zo) oraz witaminy A, C i z grupy 
B. Fasola szparagowa najlepiej 
udaje się na glebach średnio-
-zwięzłych, żyznych i ciepłych. 
Nie znosi za to stanowisk zim-
nych, podmokłych i kwaśnych. 
Najłatwiejsza w uprawie jest 
karłowa, gdyż nie wymaga 
podpór. Wszystkie odmiany to 
rośliny ciepłolubne i dlatego 
powinniśmy je wysiewać do-
piero po 10 maja. Dla przedłu-
żenia zbiorów, wysiew  można 
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Rośliny strączkowe 
na każdą grządkę

EKSPERT
Robert Bender

Prezes Zarządu PNOS
www.pnos.pl

Bób 'Dragon'
Popularna, wczesna odmiana 
o okresie wegetacji 75-80 dni, 
bardzo plenna. Nasiona duże, 
jasnokremowe, smaczne. Strą-
ki równomiernie dojrzewające. 
Preferuje stanowisko słonecz-
ne lub półcieniste. Doskonała 
do bezpośredniego spożycia, 
konserwowania i mrożenia.

Bób 'Karmazyn'
Łatwy w uprawie, średnio 
wczesny, obficie plonujący 
bób, dorastający do 60-80 cm. 
Nasiona średniej wielkości, 
karminowo-czerwone. Odmia-
na preferuje żyzną glebę i sło-
neczne stanowisko. Polecana 
do bezpośredniego spożycia, 
mrożenia i konserwowania. 

Fasola szparagowa 'Esterka'
Odmiana plenna i odporna na 
choroby. Wczesna, o okresie 
wegetacji 70 dni. Rośliny wy-
sokości ok. 50 cm o krzacza-
stym pokroju. Dobrze znoszą 
suszę. Strąki zielone, proste, 
gładkie i bezwłókniste. Nadają 
się do przechowywania oraz 
bezpośredniego spożycia.

Fasola szparagowa 'Galopka'
Średnio wczesna, plenna od-
miana, nadająca się do zbioru 
po ok. 75 dniach od siewu. 
Rośliny wysokie, krzaczaste, 
odporne na choroby. Strąki 
żółte, proste, lekko spłaszczo-
ne, bezwłókniste i smaczne. 
Przeznaczone do bezpośred-
niego spożycia.

Bób, fasola czy groch cukrowy? Wszystkie gatunki
są łatwe w uprawie i nie potrzebują dużo przestrzeni.
Doradzamy, które odmiany najlepiej rosną w warzywniku.
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powtarzać sukcesywnie co 14 
dni nawet do początku lipca. 
Pamiętajmy jednak o tym, aby 
do najpóźniejszych siewów 
wykorzystywać tylko najwcze-
śniejsze odmiany, czyli takie 
o krótkim okresie wegetacji. 
Fasolę szparagową karłową 
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wysiewamy pojedynczo co 
4 cm w rzędach oddalonych 
od siebie o ok. 45 cm. 

BORDOWA FASOLA 
NA SUCHE NASIONA 
Odmiany przeznaczone na 
zbiór suchych nasion mają 

Fasola szparagowa 'Nomad'
Odmiana późna (okres 
wegetacji 90-100 dni). Roślina 
odporna na bakteriozę obwód-
kową i antraknozę. Strąki są 
ciemnozielone, o długości 
12-13 cm, proste i bardzo 
smaczne. Fasola przeznaczo-
na do bezpośredniego spoży-
cia i do przetwórstwa. 

Fasola na suche
ziarno 'Kreacja'
Plenna, późna odmiana fasoli 
zwykłej. Nasiona średniej wiel-
kości, bordowe z połyskiem. 
Zawartość białka w ziarnach 
to aż 25 %. Odmiana przezna-
czona do bezpośredniego 
spożycia i konserwowania 
(nie traci koloru w zalewie).

Groch 'Iłówiecki'
Odmiana cukrowa wczesna 
o okresie wegetacji 75-80 dni. 
Tworzy nieduże strąki niepo-
siadające wyściółki perga-
minowej, dlatego może być 
spożywana na surowo. Rośliny 
o sztywnych łodygach, dorasta-
jących do 75 cm. Cechują się 
wysoką tolerancją na choroby.

Groch 'Bajka'
Łatwa w uprawie, średniow-
czesna odmiana cukrowa. 
Rośliny wysokie (100-150 cm), 
mogą być prowadzone przy 
podporach. Strąki słodkie 
i delikatne. Duże, bez wyściół-
ki pergaminowej. Wyśmienite 
do spożycia na surowo i po 
ugotowaniu oraz do mrożenia.

szerokie zastosowanie w prze-
twórstwie, ale są także po-
lecane do bezpośredniego 
spożycia. Ziarna zawierają ok. 
25-30% białka. Wyróżnia się 
kilka typów o różnym kolorze. 
Wśród nich dużą popularno-
ścią cieszą się odmiany o bar-

wie bordowej, jak np. bardzo 
plenny 'Karmazyn'. 

GROCH CUKROWY 
IDEALNY NA SUROWO
Charakteryzuje się strąkami 
bez wyściółki pergaminowej, 
dlatego jest idealny do bezpo-
średniego spożycia w całości. 
Ponadto jest cennym źródłem 
białka, soli mineralnych (głów-
nie żelaza i fosforu) oraz wita-
min – szczególnie z grupy B 
a także A i C.

Groch nie jest wymagający 
w uprawie. Źle znosi jedynie 
gleby ciężkie, mokre i kwa-
śne. Tak jak innych gatunków 
strączkowych, nie należy go 
wysiewać na tym samym sta-
nowisku częściej niż raz na 4 
lata. Nasiona umieszczamy po-
jedynczo co 3-4 cm w rzędach 
co 20-30 cm (dla odmian wyż-
szych stosuje się szerszą rozsta-
wę). Powinniśmy to robić dość 
wcześnie (o ile warunki na to 
pozwalają), jednak nie później 
niż do połowy kwietnia. Zbiory 
przypadają zwykle na lipiec, 
dlatego zagony warto wyko-
rzystać na rośliny poplonowe. 
W warunkach amatorskich 
strąki dojrzewają sukcesywnie. 

Do prawidłowego  
wzrostu większość  
gatunków strączkowych 
wymaga podpór.
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