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Żeby dłużej zbierać 
strąki fasoli,  
wysiewajmy ją co 
14 dni aż do lipca.

Nasiona roślin strączkowych zawierają naj-
więcej białka spośród wszystkich gatunków 

uprawnych. Do najbardziej popularnych upra-
wianych w warzywnikach należą bób, fasola szpa-
ragowa, fasola na suche nasiona, groch cukrowy 
i łuskowy. Każda z nich ma swoje wymagania  
i odmiany, które warto wybrać. 

BÓB LUBI GLEBĘ PRÓCHNICZNĄ
Uprawia się go na świeże zielone nasiona w fa-
zie tzw. dojrzałości mlecznej. Cenny jest przede 
wszystkim jako źródło białka roślinnego, fosforu 
i witamin z grupy B. Bób wymaga gleb cięższych 
i zasobnych w próchnicę. Nasiona należy wysie-
wać wczesną wiosną, w zależności od warun-

Które rośliny
strączkowe
uprawiać?

ków atmosferycznych, jednak nie później niż do 
końca kwietnia. Zawsze bezpośrednio do grun-
tu i najczęściej w rzędach oddalonych od siebie  
o 30-40 cm. Nasiona rozmieszczamy co 10 cm. 
Można je również siać gniazdowo po 3 sztuki  
w rzędzie co 25 cm. Zbiór rozpoczyna się w czerw-
cu lub lipcu (zależnie od terminu siewu) i trwa aż 
do połowy sierpnia. Polecane odmiany to:
✿ 'Karmazyn' do konserwowania
Odmiana średnio wczesna, obficie plonująca  
i równomiernie dojrzewająca. Rośliny mają wyso-
kość 60-80 cm. Nasiona średniej wielkości koloru 
karminowo-czerwonego (3-5 w strąku), bardzo 
smaczne. Bób wyjątkowo łatwy w uprawie. Pre-
feruje gleby żyzne, przepuszczalne, łatwo nagrze-
wające się. Idealny do mrożenia i konserwowania. 
✿ 'Dragon' do bezpośredniego spożycia
Odmiana wczesna o okresie wegetacji 75-80 dni, 
bardzo plenna. Preferuje stanowisko słoneczne, 
ewentualnie półcieniste. Nasiona jasnokremowe, 
wielkonasienne w ilości 4-6 szt. w strąku o dłu-
gości 13-17cm. Bardzo smaczne. Strąki równo-
miernie dojrzewające. Bób doskonały do bezpo-
średniego spożycia. Nadaje się do krótkotrwałe-

Fasola szparagowa, groch, a może 
bób? W tym sezonie nie powinno 
ich zabraknąć na żadnej grządce.

NASZ EKSPERT
Robert Bender
Prezes Zarządu PNOS
www.pnos.pl



Przepis na Ogród  39

Z
dj

.: 
A

do
be

 S
to

ck

p Wszystkie gatunki strączkowe doskonale 
wiążą azot z powietrza. Wykorzystują go do 
wzrostu i wzbogacają glebę w ten pierwiastek.

go przechowywanie w temperaturze 3°C, jak też 
konserwowania. 
 
CIEPŁOLUBNA FASOLA SZPARAGOWA 
Jest jednym z najcenniejszych warzyw pod wzglę-
dem wartości odżywczych. Zawiera cukry, białko, 
składniki mineralne (wapń, fosfor, żelazo), wita-
miny C i A oraz z grupy B. Najlepiej udaje się na 
glebach średnio-zwięzłych, żyznych i ciepłych. 
Nie toleruje stanowisk zimnych, podmokłych  
i kwaśnych. Najłatwiejsza w uprawie jest karłowa, 
która nie wymaga podpór. Fasola szparagowa jest 
gatunkiem ciepłolubnym. Wysiewamy ją około 10 
maja. Aby przedłużyć zbiory, można to robić suk-
cesywnie co 14 dni nawet do lipca. Ważne, żeby 
były to rośliny o krótkim okresie wegetacji. Pole-
cane odmiany to:
✿ 'Esterka' odporna na choroby
Odmiana wczesna. Plenna i odporna na choroby. 
Okres wegetacji wynosi 70 dni. Rośliny o krzacza-
stym, zwartym pokroju ze strąkami osadzonymi 
w środkowej części. Dorastają do 50 cm. Strąki 
zielone, o długości 13-15 cm, długo utrzymu-
ją wartość konsumpcyjną. Dobrze znosi suszę. 
Przeznaczona do bezpośredniego spożycia, mro-
żenia i konserwowania.
✿ 'Nomad' na późny zbiór
Okres wegetacji wynosi 90-100 dni. Strąki są 
ciemnozielone, a nasiona bardzo smaczne. Od-
miana przeznaczona do bezpośredniego spożycia 
i do przetwórstwa. Odporna na bakteriozę ob-
wódkową i antraknozę.

FASOLA NA SUCHE NASIONA 
Ma szerokie zastosowanie w przetwórstwie i bez-
pośrednim spożyciu. Zawiera w składzie do 30% 
białka. Wyróżnia się typy o różnym kolorze na-
sion. Polecana odmiana to:
✿ 'Kreacja' na przetwory
Odmiana fasoli zwykłej z przeznaczeniem na 
suche ziarno, późna i bardzo plenna. Nasiona 

IDEALNE ODMIANY DO WARZYWNIKA

t Odmiana 
karłowa, 
plenna prze-
znaczona  
na suche 
ziarno. Do-
brze reaguje 
na nawad-
nianie.

t Odmiana 
wczesna, 
tolerancyjna 
na choroby. 
Przezna-
czona do 
spożywania 
w całości na 
surowo. 

t Odmiana 
karłowa, 
bardzo 
plenna, 
do bezpo-
średniego 
spożycia. 
Odporna na 
antraknozę.

średniej wielkości, bordowe z połyskiem. Strąki 
osadzone wewnątrz krzaka. Roślina przeznaczo-
na do bezpośredniego spożycia i konserwowania 
(nie traci koloru w zalewie).

GROCH CUKROWY 
POTRZEBUJE PŁODOZMIANU
Charakteryzuje się strąkami bez wyściółki per-
gaminowej, idealny do bezpośredniego spożycia  
w całości. Zawiera dużą ilość białka, soli mineral-
nych (szczególnie żelaza i fosforu) oraz witamin  
z grupy B. Nie toleruje gleb zbyt ciężkich, mokrych 
i kwaśnych. Nie należy też uprawiać go po sobie  
i innych strączkowych na tym samym stanowisku 
częściej niż co 4 lata. Najlepiej wysiać go jak naj-
wcześniej, nie później niż do połowy kwietnia, ale 
trzeba to uzależnić od warunków pogodowych.  
Nasiona umieszczamy w ziemi pojedynczo w rzę-
dach co 20-30 cm. Strąki obrywamy sukcesywnie 
w lipcu. Stanowisko można później wykorzystać 
na rośliny poplonowe. Polecana odmiana to:
✿ 'Bajka' do mrożenia w całości
Odmiana średnio wczesna o okresie wegetacji  
80-90 dni. Łatwa w uprawie. Strąki słodkie i de-
likatne w smaku, bardzo duże. Rośliny są wyso-
kie (100-150 cm), więc warto prowadzić je przy 
podporach. Tolerancyjna w stosunku do podłoża 
i stanowiska. Wyśmienita do spożycia na surowo 
(całe strąki) po ugotowaniu. Głównie przeznaczo-
na do mrożenia w całości. 


