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➢ od 2013, w UE trwają intensywne prace nad zwiększeniem 
areału uprawy roślin białkowych, zwłaszcza soi, 

➢ do 2024 , niektóre państwa członkowskie planują w 50% 
uniezależnić się od importu śruty sojowej GMO

➢ w UE za rośliny białkowe uznaje się gatunki, zawierające 
powyżej 15% białka surowego, a mianowicie: 
- rośliny oleiste: rzepak, słonecznik i soja
- rośliny strączkowe (bobowate) grubonasienne: groch siewny, 

bobik, łubin wąskolistny i łubin żółty

Białko roślinne w UE
(1)



➢ do niedawna pod uprawę roślin strączkowych 
w całej UE przeznaczało się zaledwie 3 % 
gruntów ornych 

➢ w latach 2013 – 2018:

- powierzchnia uprawy roślin strączkowych  wzrosła 
3-krotnie (tj. do ca. 2,6 mln ha), groch siewny 
(F, SP, LT), bobik (D, UK)

- powierzchnia soi wzrosła 2-krotnie, 
(do ca. 1 mln ha (głównie IT, F, RO) i szybko rośnie)

- zintensyfikowano prace nad nowymi odmianami 
roślin białkowych, zwłaszcza soją

Białko roślinne w UE
(2)   



➢ EU - 28 - 1 mln ha
Włochy - 350 tys. ha
Rumunia - 172 tys. ha
Francja - 154 tys. ha
Słowacja - 46 tys. ha
Niemcy - 24 tys. ha
Polska - 20 tys. ha

➢ Europa (razem) - 4,3 mln ha
Ukraina - 2,0 mln ha
Rosja (część europejska) - 1,2 mln ha

Źródło: www.donausoja.org

Areał uprawy soi w Europie



➢ zaakceptowana przez MRiRW,  w marcu 2017 roku

➢ ujęta w Planie działań MRiRW, ustawy o paszach, z 
dnia 22 listopada 2018 roku

➢ dotyczy tradycyjnych roślin bobowatych
(strączkowych) grubonasiennych ( tj. bobik, groch 
siewny, łubin wąskolistny i łubin żółty)

➢ a przede wszystkim soi

Inicjatywa białkowa COBORU
(1) 



➢ zwiększenie liczby doświadczeń odmianowych 
w tradycyjnych gatunkach bobowatych o 40-80%

➢ podwojenie liczby doświadczeń odmianowych 
z soją:

- w 2019 roku prowadzi się aż 52 doświadczenia 
z 32 odmianami soi,  we wszystkich rejonach 
glebowo-klimatycznych kraju

- do badań włączono odmiany soi z KR  (20 odmian) 
oraz 12 odmian zagranicznych z katalogu UE, 
będących w  obrocie nasiennym w Polsce

Inicjatywa białkowa COBORU
(2) 



Wzrost liczby doświadczeń z roślinami 
białkowymi, w latach 2017-2019



Nowe odmiany roślin białkowych 
wpisane do KR 2019 roku

14

28

Diego PL

Mandaryn PL
Nemo PL
Rivoli FR
Agat PL
Bazalt PL
Swing PL

31

10 Diament PL
Goldeneye PL

22

Annushka (bwcz) UK
Adessa (wcz)       AT
Antigua (wcz) AT
Aurelina (póź) AT
ES Favor (póź) FR

Bobik

KR Odmiana
Kraj 

wyhodowania

Łubin żółty 

Soja

Groch siewny

Łubin 
wąskolistny 

w 2019 r .
do KR zgłoszono 
aż 23 odmiany 
roślin białkowych, !!!
(13 z  UE , w tym12 odmian soi)



Średnie plony (dt z ha) odmian roślin białkowych
(2017-2019)  
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Różnice te wskazują na potrzebę prowadzenia regularnych doświadczeń
odmianowych i powszechnej rekomendacji odmian w całym kraju

Zakresy plonowania roślin białkowych

Gatunek

Zakres plonu nasion (dt z ha)

2017 2018 2019

Soja 19,6 – 48,9 7,6 – 55,6 wegetacja trwa

Bobik 26,8 – 78,9 11,9 – 68,4 20,4 – 44,9

Groch siewny 31,9 – 71,8 15,1 – 78,1 7,6 – 50,9

Łubin wąskolistny 15,5 – 45,1 3,7 – 42,7 1,5 – 37,7

Łubin żółty 4,1 – 21,7 3,4 – 26,4 4,2 – 22,9



5. Soja (Glycine max)



2013

31,132,927,7 19,3 33,3 36,3

2015 2016 2017 20182014

Średnie plony soi  (dt/ha) w doświadczeniach COBORU 
w latach 2013-2018



Rejon północny (N) 
Charakterystyka rejonu: najkrótszy okres 
wegetacji, najniższe sumy temperatur, 
większe ryzyko uprawy odmian  
późniejszych.

Rejon południowy (S) do uprawy soi 
należy uznać za najkorzystniejszy w kraju. 
Charakterystyka rejonu : najdłuższy 
okres wegetacji, najwyższe sumy 
temperatur, poziom i rozkład opadów 
najczęściej wystarczający do uprawy soi

Rejon centralnej Polski  (M)
Charakterystyka rejonu: nieco dłuższy 
okres wegetacji, wyższe sumy temperatur, 
duże ryzyko wystąpienia suszy.

Charakterystyka rejonów uprawy soi w Polsce

Plon nasion



2017 2018

Średnie plony soi (t/ha)



Termin dojrzewania odmian soi , ważnym kryterium 
ich przydatności do uprawy



SDOO Przecław  
(woj. podkarpackie) 

Stan na dzień 23 sierpnia 2017

Do dnia 2 października 2017 
zebrano 100% odmian

(wilgotność 16%)  

Zróżnicowanie odmian soi 
w zakresie wczesności



Grupa odmian wczesnych 

– zebrana, w ok. (30%)

Grupa odmian późniejszych 

– nienadająca się do zbioru , aż. (70%)

Zróżnicowanie odmian soi w zakresie dojrzewania w 
Rejonie Północnym w 2017 roku 

(woj. warmińsko-mazurskie)



Lokalizacja doświadczeń
z odmianami soi w 2019

Łącznie w  2019 roku
• Liczba doświadczeń – 52

• Liczba badanych odmian – 32

Rok 
2016

Rok 2019



1. Bobik (Vicia faba)



BOBIK – odmiany rekomendowane do uprawy 
w poszczególnych województwach



2. Groch siewny (Pisum sativum)



GROCH SIEWNY – odmiany rekomendowane do uprawy 
w poszczególnych województwach



3. Łubin wąskolistny  (Lupinus angustifolius)



ŁUBIN WĄSKOLISTNY – odmiany zalecane do uprawy 
w poszczególnych województwach



4. Łubin żółty (Lupinus luteus)



ŁUBIN ŻÓŁTY – odmiany rekomendowane do uprawy 
w poszczególnych województwach



5. Soja (Glycine max)



SOJA – odmiany rekomendowane do uprawy 
w poszczególnych województwach



- potencjał genetyczny odmian roślin białkowych, 
w tym zwłaszcza soi jest wystarczający do prowadzenia 
ich uprawy w kraju

- wysokość i wierność plonowania zależy od doboru 
odmian dostosowanych do uprawy  w poszczególnych 
rejonach kraju

- dobór odmian do uprawy musi być prowadzony na 
podstawie  doświadczalnictwa i rekomendacji odmian,  
we wszystkich województwach

Inicjatywa białkowa COBORU
Wstępne wyniki prac

(1)



➢ prowadzone prace pozwalają na bieżąco określać
wysokość i zakresy plonowania odmian roślin 
białkowych i ich przydatność do uprawy, we wszystkich 
rejonach kraju 

➢ obserwowane zróżnicowanie plonów odmian roślin 
białkowych w rejonach, przyczynia się do powszechnie 
znanego zjawiska zawodności i niewierności ich 
plonowania

➢ występowanie tego zjawiska można skutecznie 
ograniczać poprzez zorganizowane  doświadczalnictwo 
odmianowe i powszechną rekomendację odmian w 
całym kraju

Inicjatywa białkowa COBORU
Wstępne wyniki prac

(2) 



➢ określono potencjał plonotwórczy  i  właściwości adaptacyjne 
odmian soi dostępnych w  Polsce, (zwłaszcza z katalogu UE, 
niebadanych  wcześniej w naszych warunkach  środowiskowych)

➢ w latach o skrajnych warunkach pogodowych, (2017 i 2018), 
określono plonowanie odmian oraz przydatność rejonów kraju do 
uprawy soi z wszystkich grup wczesności, 

➢ bardzo wczesne, wczesne  i średniowczesne odmiany soi można 
z powodzeniem uprawiać na terenie całego kraju

➢ natomiast odmiany z grupy późnej i bardzo późnej, (z pewnymi 
wyjątkami ) nadają się do uprawy, głównie w południowej i w 
centralnej Polsce

Wnioski z badań nad soją
(1)  



➢ potencjał genetyczny, plastyczność środowiskowa 
i właściwości gospodarcze współczesnych odmian soi 
gwarantują zadawalające plonowanie tego gatunku 
w Polsce

➢ w związku z różnymi plonami i znaczącymi różnicami
długości okresu wegetacji odmian soi,  ważnym jest 
prowadzenie w odpowiednim zakresie doświadczalnictwa 
PDO i rekomendacji odmian 

➢ z uwagi na to, że soja jest gatunkiem mało znanym 
w kraju, w sezonie wegetacji 2019 rozpoczęto w COBORU 
ogólnokrajową działalność promocyjno-informacyjną,  
w zakresie doboru odmian do uprawy w tym gatunku

Wnioski z badań nad soją
(2)



Prace promocyjno-informacyjne i popularyzacja 
wiedzy o odmianach roślin białkowych ,

w 2019 roku

I. utworzenie nowatorskiej, ogólnokrajowej sieci 
poletek demonstracyjnych z odmianami zalecanymi 
do uprawy w województwach

II. organizacja „Dni roślin bobowatych grubonasiennych 
i soi”

III. wojewódzkie szkolenia z zakresu doboru i uprawy 
odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi

IV.„Dni Soi” (krajowy, wojewódzkie)



Ogólnokrajowa sieć poletek demonstracyjnych 
zalecanych do uprawy odmian roślin białkowych



Lokalizacja i terminy organizacji  
„Dni Soi” w 2019 roku

Data Lokalizacja

20.08.2019 SDOO w Przecławiu

22.08.2019 ZDOO w Śremie Wój.

30.08.2019 SDOO w Sulejowie

03.09.2019
ZDOO w Kawęczynie 
(na polu w Radzikowie)

03.09.2019 SDOO w Krzyżewie

04.09.2019 SDOO w Zybiszowie

05.09.2019 SDOO w Karzniczce

05.09.2019 SDOO w Ciciborze Dużym

06.09.2019 SDOO w Głubczycach

10.09.2019 SDOO w Słupi

11.09.2019 SDOO w Węgrzcach

12.09.2019 ZDOO w Tarnowie

26.08.2019 SDOO w Chrząstowie

17.09.2019 SDOO w Pawłowicach



Ring test UE odmian soi. 2019

Do ring testu koordynowanego przez 

COBORU przystąpiły instytucje rejestrowe z  

14 państw UE. 

Realizowane są 22 doświadczenia.



Dobór odmian soi do ring testu UE, 2019
Lp. Nazwa odmiany Zgłaszający 

Grupa 
wczesności 

Kraj 
wyhodowania 

Zachowujący 

    Grupa 1 

1 Erica Polska 0000 PL 
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27,  
PL-64-100 Kościan 

2 Sculptor Czechy 0000 DE Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG 

3 Tiguan  Niemcy 0000 CH 
Delley Samen und Pflanzen AG, Route de Portalban 40, 
CH-1567 Delley 

    Grupa 2 

4 Alexa Holandia 000 AT 
Saatzucht Donau Ges. m.b.H & CoKG, Saatzuchtstrasse 
11, 2301 Probstdorf 

5 Aurelina Austria 000 AT Saatzucht Donau GesmbH &CoKG  

6 RGT Shouna 
Belgia, 
Francja 

000 FR RAGT Semences 

    Grupa 3 

7 Boglar Węgry 00 HU Bolyi Mezogazdasagi Termelo es Kereskedelimi Rt 

8 ES Mentor 
Francja, 

Słowacja, 
Słowenia 

00 FR Euralis Semences 

9 Lenka Belgia 00 CA Semences Prograin  

    Grupa 4 

10 Demetra Włochy 1 US Syngenta Seed SpA 

11 Ika Chorwacja 0-I CR Poljoprivredi Institut Osijek 

 



Ring test UE w ZDOO Śrem Wójtostwo,  

4.07.2019



Ring test UE w ZDOO Śrem Wójtostwo, 
14.08.2019



Rozszerzone prace w ramach Inicjatywy białkowej, 
w 2019 roku, (7)

III. „Organizacja ogólnokrajowej Konferencji poświęconej stanowi prac 
z zakresu badań, popularyzacji i wdrażania postępu odmianowego 

roślin białkowych” 
➢ Cel: omówienie bieżącej problematyki białka paszowego i stopnia uniezależnienia naszego 

rolnictwa od pasz produkowanych na bazie importowanej śruty sojowej GMO, w tym 
zwłaszcza w zakresie potrzeby pełniejszego wykorzystania  dostępnego postępu 
odmianowego w rozszerzaniu uprawy roślin białkowych w Polsce.

➢ Opis: Ogólnokrajowa konferencja będzie poświęcona omówieniu bieżącego stanu prac z 
zakresu badań, popularyzacji i wdrażania postępu odmianowego roślin białkowych do 
uprawy w kontekście suwerenności paszowej kraju.

➢ Uczestnicy konferencji: W konferencji przewiduje się uczestnictwo przedstawicieli 
rolników, organizacji skupu surowca, związków branżowych przemysłu paszowego, firm 
hodowlano-nasiennych, jednostek naukowych, a także instytucji państwowych z obszaru 
infrastruktury rolnictwa ( tj. ODR-ów, KOWR, ARiMR, PIORiN, i in.). 

➢ Lokalizacja i terminarz: Konferencja zostanie zorganizowana w MRiRW, pod koniec 2019 
r. Dokładna lokalizacja oraz termin konferencji zostaną podane w terminie późniejszym.



Dziękuję bardzo 
za uwagę


