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Podstawowe informacje o gatunku
ę Przeznaczenie: na nasiona paszowe (odmiany
pastewne), na zasiewy poplonowe na przyoranie
(odmiany o wysokiej zawartości alkaloidów – Karo,
Mirela, Oskar)
ę Stan KR – 29 odmian:
u 80% o niesamokończącym typie wzrostu
u 20% o samokończącym typie wzrostu
u 10% (3 – Karo, Mirela, Oskar) odmiany o wysokiej
zawartości alkaloidów
D odmiany krajowe: około 93%
ę W regularnych doświadczeniach PDO:
70-80% odmian z KR
ę Ruch odmianowy w KR w ostatnich 3 latach:
2018 á 3 nowe odmiany
2017 á 3 nowe odmiany
2016 á 4 nowe odmiany

Warunki pogodowe w sezonie wegetacyjnym 2017
Przebieg pogody miał znaczący wpływ na wzrost i plonowanie bobowatych grubonasiennych. Wiosną niejednokrotnie notowano okresy chłodów
i częstych opadów deszczu, a także przymrozków (jeszcze w maju), które hamowały wschody i rozwój wegetatywny roślin. W części doświadczeń rośliny
wschodziły długo, głównie z powodu niskich temperatur powietrza i gruntu (bobik), zaskorupienia gleby (soja) oraz innych niekorzystnych czynników
(nadmiaru lub niedoboru wody w glebie). W fazie początkowego rozwoju
zwłaszcza rośliny łubinów rosły dość wolno.
W fazach generatywnych zazwyczaj notowano dostatek, a nierzadko także nadmiar wody w glebie. Stan kwitnących roślin, który wtedy ulegał poprawie, w fazie zawiązywania strąków i dojrzewania nasion zależał od rozkładu
opadów. W lokalizacjach, gdzie opady były częste i obfite, dojrzewanie oraz
zbiory nasion były utrudnione i opóźnione. Dostatek wody w glebie stymulował obfite wiązanie strąków soi i dobre ich wypełnianie, ale dojrzewanie roślin następowało później niż w obu wcześniejszych sezonach wegetacyjnych.
W badanym po raz pierwszy tak dużym zestawie odmian soi (32), różnice między terminami zbioru kolejnych grup wczesności były bardzo duże,
a w doświadczeniach na północy kraju niektóre odmiany wcale nie osiągnęły gotowości do zbioru. Uzyskane plony były zadowalające, a nawet wysokie. Dobrze plonował także bobik i groch siewny. Łubin wąskolistny osiągnął
przeciętne plony, a plony łubinu żółtego były niskie, zwłaszcza jeśli na roślinach wystąpiła groźna dla tego gatunku antraknoza.
Wyniki dla odmian wpisanych do KR w 2018 roku pochodzą z około
10 doświadczeń, natomiast dla odmian zarejestrowanych wcześniej z około
20 lokalizacji.
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