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1. Powierzchnia  zasiewów, dopłaty do r.s. w latach   

Rok Kwalifikaty Produkcja    Dopłaty zł/ha

tyś.ha                    tyś. ha             s.r.s.        
z.z. 

2010 7.65 207

2011 7.65 219

2012 7.24 672

2013 6.45 719

2014 8.96 556

2015* 18.67** 200* 422       304

razem za 2015 726
Uwagi: 

*  Produkcja określona jest szacunkowo wg. PIN   
*  Brak mat. nasion wiosną 2015,  

**  Produkcja nasion w 2015 wystarczy na obsianie ok. 200 tyś. ha w 2016



Gatunek Polska Zagranica Polska Zagranica 

Bobik 5 - 3NT 3

Groch 7 3 6 3

Groch oz.* - - - 1*

Łubin wąsk. 15 1 10 1

Łubin żółty 6 - 3 -

Wyka 4 1

2.                                  Stan KR                       Zgłoszenia do KR  

* - odmiana zgłoszona w UKZUZ, dostępna w Polsce z Katalogu CCA 



3.             Teoretyczny bilans białka paszowego w 2015 r 

Stan obecny 
• Zapotrzebowanie – 1 – 1,2 ml ton    
• Pokrycie: - śruta sojowa   – 80 – 85% 

- białko krajowe – 15 - 20% 

Teoretyczna  produkcja białka w  2015 r. 
• powierzchnia zasiewu:  200 tyś. ha = 0,13 ml ton białka r.s. 
• śruta rzepakowa – 0,15 ml ton (40-50%  produkcji  ex. do Niemiec)

• wywary – 0,12 ml ton    
razem        0,4 ml ton co stanowi ok. 30-40% potrzeb 

W sezonie X.2015 do X.2016 można by wyprodukować 30-40% 
pasz na białku krajowym non GMO*
-----------------------------------------------------------------------------------------------
*  analizy na obecność organizmów GMO w paszach są dostępne

w IHAR Radzików 



4.      Dystrybucja   nasion  r.s. z 200 tyś. ha 

• potrzeby własne gospodarstwa 

• zaorywanie 

• sprzedaż na rynku krajowym  (kilka %, wg. M. Jerzak)

• export   !!!!! 

Ceny w exporcie zł/t                                                     cena 1kg białka/zł

Groch: 680 – 750 (cena stabilna, popyt umiarkowany)                3,04

Łubin wąskol.: 750 – 900 (duże zainter. cena w górę)                 2,51

Łubin żółty: 850 – 950 (duże zainter. cena w górę)                      2,20

Bobik: 610 – 750 (popyt umiarkowany, cena stabilna)   2,50

Śruta sojowa 45%:  1.500 zł/t                                                       3,30

Pszenica oz. Q: 680 – 710  zł/t 

Relacja cen

Groch/Pszenica oz.  1,0 – 1,06 

Bobik/Pszenica oz.  0,9 – 1,06  

Łubin wąsk. /Pszenica oz. 1,10 – 1,26

Łubin żółty/Pszenica oz.    1,25 – 1,33



5.          Export – Łańcuch marketingowy  

Polska: produkcja polowa r.s. z dopłatami  (726 zł/ha w 2015) *

Firmy skupujące – export 

Bezpośrednio /przez  porty: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Kołobrzeg

30.000 t

Niemcy       Dania       Holandia 

Produkcja pasz i sprzedaż do Polski  

Polska: 

• produkcja kurczaka non GMO  

• produkcja tucznika   (Wielkopolska )

---------------------------------------------------------------------------
Zagranica dostarcza innowacji: materiał hodowlany, pasza non GMO, 

Polska: nakłady na dopłaty, ryzyko produkcji r.s., robocizna,  produkcja    

ochrona środowiska.



Proponowane kierunek zmian

1.   Dopłatę do powierz. uprawy  r.s.  powiązać z sprzedażą na rynku: 

- min. 1 t nasion z ha  
- wielkość sprzedaży okr. w odniesieniu do plonów w COBORU 

2. Celowość dopłat do motylkow. drobnonas. na z.m.  ????? 

3.Wielkość dopłat winna być określona przed zasiewami !!!!! 

4. Środki  ochrony roślin    

3.Możliwość sfinansowania mieszalnią pasz zakupu młynów do r.s. 
z programów UE    

5.   Powołać Grupę Operacyjną Roślin Strączkowych (prof. M. Jerzak)

Dziękuję za uwagę


