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LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA ROK 2022 

GROCH SIEWNY-ODMIANY PASTEWNE 

 

1. HUBAL (6) 

2. TURNIA (6) 

3. MEFISTO (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat) 
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GROCH SIEWNY, ODMIANY PASTEWNE - LOZ 2022 
 
HUBAL Odmiana o liściach parzystopierzastych, której przeznaczeniem jest uprawa na suche 
nasiona paszowe. Termin kwitnienia i dojrzewania – średni. Długość okresu kwitnienia średnia do 
nieco krótszej. Rośliny średnio wysokie, które w fazie kwitnienia zachowują bardzo dobrą sztywność. 
Wyleganie przed zbiorem średnie. Łan dojrzewa równomiernie. Skłonność do pękania strąków i 
osypywania nasion bardzo mała. Bardzo plenna zarówno w plonie nasion jak i białka. Zawartość 
białka ogólnego duża do bardzo dużej. Masa 1000 nasion – średnia. Odpowiednia do uprawy na 
glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin około 100 szt/m2. Hodowca: 
DANKO HR Choryń. 
 
TURNIA Odmiana pastewna, nasienna, wąskolistna, o barwnych kwiatach. Plon nasion dość duży do 
dużego, białka średni. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni do 
dość długiego. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie w fazie początku kwitnienia nie występuje, w 
końcu kwitnienia małe, przed zbiorem średnie. Podatność na choroby mała. Równomierność 
dojrzewania roślin dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Nasiona 
drobne. Zawartość białka ogólnego dość mała, włókna surowego dość mała do średniej. Odpowiednia 
do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin około 110 
szt/m2. Hodowca: PHR. 
 
MEFISTO Odmiana pastewna wąsolistna, o czerwonopurpurowych kwiatach, przeznaczona do 
uprawy na suche nasiona (do wykorzystania na paszę) oraz na zielonkę. Plon nasion duży, plon białka 
średni. Termin kwitnienia późny, dojrzewania dość późny, okres kwitnienia długi. Równomierność 
dojrzewania średnia. Rośliny bardzo wysokie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia średnia, 
przed zbiorem dość duża. Odporność na fuzaryjne więdnięcie, zgorzelową plamistość i mączniaka 
prawdziwego – średnia, na mączniaka rzekomego – mała do średniej. Nasiona brązowe, masa 1000 
nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, włókna surowego duża. Optymalna 
obsada roślin około 100 szt./m2. Hodowca: HR Smolice. 
 


