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1. Bobowate – cenne rośliny

Agnieszka Wiśniewska – WMODR z siedzibą w Olsztynie

Bobowate to rodzina roślin o bardzo dużym znaczeniu użytkowym dla człowieka. Jako rośliny 
pastewne np. koniczyna, lucerna, seradela wykorzystywane są do produkcji pasz oraz na trwałych 
użytkach zielonych. Nasiona roślin strączkowych takich jak fasola, groch, soczewica, soja to źródło 
cennego białka roślinnego, a pozostałości roślin na polu to nawozy zielone, które wzbogacają glebę 
w azot służąc jako nawozy naturalne. Bobowate to także rośliny oleiste np. soja, orzech ziemny, a tak-
że dostarczające cennego drewna, gum i garbników np. robinia. Rośliny motylkowe to także rośliny 
ozdobne np. złotokap, glicynia, karagana, a także lecznicze np. lukrecja, nostrzyk.

Jedną z najważniejszych zalet występowania roślin motylkowych w płodozmianie to wiązanie azo-
tu atmosferycznego z powietrza. Dzieje się to za dzięki bakteriom brodawkowym, które w symbiozie 
z rośliną wiążą wolny azot, a następnie udostępniają go roślinom następczym. Kolejną ważną zaletą 
motylkowych jest zwiększenie zawartości substancji organicznej w glebie. Sprawia to masa rozbudo-
wanego systemu korzeniowego, który poprawia też właściwości fizyczne gleby. Rozluźniające dzia-
łanie palowego systemu korzeniowego poprawia strukturę gleby, a dobre jej ocienienia przez rośliny 
wieloletnie zmniejsza parowanie wody czyli rośliny te chronią gleby przed erozją wodną i wietrzną. 
Rośliny motylkowe spulchniają podglebie i uruchamiają z niego składniki pokarmowe. Duże ilości wy-
dzielin korzeniowych oraz resztek pożniwnych bogatych w azot stymulują rozwój flory i fauny glebowej 
poprzez zwiększenie biologicznej aktywności gleby.

Rośliny motylkowe grubonasienne, nazywane też strączkowymi, poza tym że dobrze wpływają 
na strukturę gleby to także dostarczają wartościowej paszy, a niektóre z nich wykorzystywane są do 
produkcji żywności dla ludzi. Rośliny te charakteryzują się dużą zawartością białka, zarówno w masie 
zielonej jak i w nasionach.

Rośliny strączkowe można z powodzeniem stosować w mieszankach. Dzięki temu wierność plo-
nowania takich upraw jest lepsza niż siew roślin w czystym siewie. Pozwala to też na zmniejszenie 
wylegania roślin o wiotkich łodygach dzięki stosowaniu roślin podporowych. Mieszanki ze zbożami 
charakteryzują się szybszym wysychaniem po skoszeniu, a pasza z mieszanki na zielonkę ma ko-
rzystniejszy stosunek białka do węglowodanów.

Zawartość wybranych składników pokarmowych w nasionach roślin strączkowych

Zawartość w suchej masie (%)

Gatunek Bobik Groch Łubin biały Łubin żółty Łubin wąskolistny

Białko ogólne 30,4 23.8 33,6 44,3 35,6

Tłuszcz surowy 1,5 1,6 9,9 5,3 5,6

Włókno surowe 8,3 6,7 8,9 15,7 16,4

Popiół surowy 4,1 3,4 4,5 5,1 4,0

Skrobia 46,0 51,2 – 4,4 9,6
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Rośliny motylkowate oraz nasiona roślin strączkowych odgrywają bardzo dużą rolę w żywieniu 
zwierząt. Zielonki z roślin motylkowatych oraz nasiona roślin strączkowych to doskonałe źródła biał-
ka, umożliwiające stosowanie względnie jednego systemu żywienia bydła w ciągu roku i bilansowa-
nie dawki żywieniowej w żywieniu trzody chlewnej oraz drobiu. W kombinacji z kukurydzą i zbożem 
stanowią białkowo-węglowodanową dietę, dostarczającą wszystkich potrzebnych składników pokar-
mowych. Natomiast zielonki z lucerny i koniczyny są tanim surowcem paszowym, bogatym w białko 
o wysokiej wartości biologicznej i wysokiej strawności, składniki mineralne i witaminy. Są wysokopro-
dukcyjne i poprawiają żyzność gleby. Pod względem żywieniowym więcej korzyści przynosi uprawa 
motylkowych w mieszankach niż w monokulturze jest to tez bardziej ekonomiczne. Mieszanki mają 
wyższy i bardziej stabilny poziom plonowania oraz większą koncentrację energii, a także bardziej 
zrównoważony stosunek białka do składników energetycznych. Łąki i pastwiska wzbogacone mo-
tylkowatymi są i pozostaną podstawowym miejscem produkcji taniej, wartościowej paszy dla przeżu-
waczy i innych zwierząt gospodarskich. Jednak warunkiem ich istnienia jest użytkowanie runi, czyli 
systematyczny odbiór biomasy, a najlepszym sposobem użytkowania, nie tylko z ekonomicznego 
punktu widzenia, jest wypas.

Doceniając dużą wartość żywieniową roślin motylkowatych w użytkowaniu kośnym i pastwisko-
wym, należy wspomnieć o ich zastosowaniu w ochronie środowiska, w renowacji terenów zniszczo-
nych przez przemysł, w zagospodarowywaniu tzw. terenów trudnych lub gleb czasowo odłogowa-
nych, w ogrodnictwie (zakładanie zieleńców), a nawet w przemyśle i medycynie.

2. Gospodarowanie wodą w glebie

Prof. UPP, dr hab. Tomasz Piechota

Gleba jest podstawowym środkiem produkcji w rolnictwie, jest również środowiskiem życia rośliny, 
rozwijają się w niej korzenie, które korzystając z zasobów glebowych odżywiają pozostałe organy. 
Gleba jest również głównym źródłem wody dla roślin uprawnych.

Woda w środowisku wciąż się przemieszcza. Jej głównym źródłem są opady deszczu w okresie 
wegetacyjnym. Opady deszczu i śniegu w czasie zimy i późnej jesieni są znacznie mniejsze, jednak 
uzupełniają zapas wody niezbędny w czasie wegetacji. 

Podsiąkanie wody z głębszych warstw odbywa się dzięki obecności w glebie przestworów kapi-
larnych, o średnicach mniejszych od 1mm. Spływy po zboczach, do niżej położonych miejsc, nie są 
zjawiskiem korzystnym. Następują po intensywnych opadach, na glebach słabo wchłaniających wodę. 
Napływ wody bywa wtedy gwałtowny, wręcz niszczycielski dla roślin i gleby. Okresowo może prowadzić 
do zalania pola, a jednocześnie jest to zjawisko zmniejszające ilość wody na terenach wyżej położonych.

Do wyprodukowania 1 kg suchej masy roślina zużywa, w zależności od gatunku, od 250 do ponad 
1000l wody. Ilość ta zależy również od zachowania dobrostanu rośliny. Utrzymanie prawidłowego 
odczynu roli, dostępności składników pokarmowych, zdrowotności rośliny, pozwala jej na oszczęd-
niejsze gospodarowanie wodą. 
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Niestety, znaczny wzrost intensywności uprawy roli, cięższe maszyny, głębsze orki oraz odejście 
od prawidłowego zmianowania zaburzyły równowagę w gospodarce próchnicą glebową. W dłuższym 
okresie czasu uprawa płużna, przez intensywną mineralizację próchnicy, prowadzi do zmniejszenia 
jej zawartości w glebie, a nie jest to już uzupełniane przez uprawę roślin próchnicotwórczych (strącz-
kowe, trawy, koniczyny, lucerny itp.). Gleba staje się coraz podatniejsza na zaskorupienie i maleje jej 
pojemność wodna. 

Rozwiązania tego problemu są proste, choć nie zawsze łatwe do wprowadzenia. Jest to zwięk-
szenie uprawy roślin zwiększających ilość próchnicy oraz zmniejszenie intensywności uprawy roli. 

Do zmianowania stosunkowo najłatwiej wprowadzić rośliny strączkowe, które są jednoroczne, 
technologicznie podobne do zbóż i rzepaku, więc nie potrzeba specjalnego sprzętu i dają produkcję 
towarową. Lepsze są trawy, koniczyny i lucerny ale są powiązane z produkcją bydła, więc nie dla 
każdego gospodarstwa.

Uprawa roli powinna być realizowana według zasady: tak dużo, jak potrzeba ale tak mało, jak tylko 
możliwe. Naprawdę duże efekty daje całkowite odejście od pługa, szczególnie połączone ze ściół-
kowaniem roli. Tak zwana „uprawa konserwująca” właśnie przez ściółkę na powierzchni chroni glebę 
przez bezpośrednią utratą wody przez parowaniem ale również przed przegrzaniem, zaskorupieniem 
i spływami. Sprzyja również odbudowie prawidłowej struktury roli.

Zmiany klimatu zaostrzają problemy z gospodarką wodną gleby, dlatego odpowiedź powinna być 
mocna i zdecydowana. Skumulowany efekt daje łączne stosowanie roślin próchnicotwórczych i ogra-
niczeń w uprawie roli. Rośliny strączkowe sprawdzają się tutaj podwójnie. Z jednej strony poprawiają 
jakość gleby, z drugiej korzystają z dobrodziejstw uprawy konserwującej.

3. Wpływ agrotechniki na plonowanie soi 

Grzegorz Dzienis – WRiL UWM Olsztyn, ZS CKR w Janowie

Z szacunkowej ilości 139-170 mln ton azotu dostającego się corocznie do globalnego cyklu N 
w wyniku biologicznego wiązania azotu atmosferycznego (BWAA), to azot związany przez bakterie 
symbiotyczne stanowi około 70-80% (Peoples i Craswell 1992). Dominiującym gatunkiem w tej grupie 
roślin jest soja, która należy do rodziny bobowatych. Jedną z najważniejszych zalet tej rośliny jest 
zdolność do współżycia z korzeniowymi bakteriami brodawkowymi Bradyrhizobium japonicum, które 
wiążą wolny azot z powietrza w związki przyswajalne dla roślin. Ta właściwość soi istotnie obniża 
koszty produkcji białka. Liczne brodawki na korzeniach roślin soi mogą związać nawet do 100 kg N/
ha. Uprawa soi przyczynia się więc do oszczędności energii na produkcję sztucznych nawozów azo-
towych, ponieważ ich zużycie w soi jest niższe od zapotrzebowania na nawozy innych, nienależących 
do rodziny bobowatych, roślin. Jest to szczególnie istotny fakt przy kompleksowym konstruowaniu 
efektywnej i opłacalnej agrotechniki zapewniającej najwyższe wskaźniki opłacalności produkcji przy 
obecnej koniunkturze na rynku. 
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Już od końca XIX wieku na ziemiach polskich podjęto pionierskie próby uprawy soi. Do momentu 
wybuchu II wojny światowej polska hodowla stworzyła 18 odmian własnych. W ostatnich latach prace 
dotyczące agrotechniki tego gatunku przyspieszyły. Stało się tak za sprawą programu ustanowione-
go Uchwałą Rady Ministrów nr 222/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. Po więcej informacji odsyłam na 
www.bialkoroslinne.iung.pl. 

Opracowaniem technologii uprawy soi z uwzględnieniem warunków regionu Warmińsko-Mazur-
skiego w latach 2016-2018 zajął się zespół naukowy pod kierownictwem prof. Gabriela Fordońskiego. 
Przedmiotem badań w obrębie agrotechniki soi było m. in.:
n Wpływ terminu siewu na cechy morfometryczne, plonowanie i zdrowotność nasion soi
n Wpływ obsady roślin na cechy morfometryczne, plonowanie i zdrowotność nasion soi
n Wpływ dawki startowej azotu i szczepienia nasion na cechy morfometryczne, plonowanie i zdro-

wotność nasion soi

Wyniki badań naukowców z Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej w za-
kresie elementów agrotechniki soi wskazują na:
n Istotny wpływ czynnika odmianowego na kształtowanie się wielkości cech morfometrycznych, np. 

osadzenie pierwszego strąka, które przy zbiorze może ograniczyć udział strat lub je generować
n Nieznaczną obniżkę plonu nasion będącą konsekwencją opóźnienia terminu siewu
n Możliwość zwiększenia plonu nasion przy zastosowaniu obsady powyżej 90 roślin na 1m2

n Istotny wpływ preparatów zawierających B. japonicum na kształtowanie plonu nasion i jednocze-
sną możliwość ograniczenia kosztów bezpośrednich związanych z agrotechniką soi

Warto też zaznaczyć, że wraz z perspektywą dyrektywy unijnej „Zielony Ład” należy spodziewać 
się nacisku na zwiększenie udziału roślin bobowatych w areale.
Tab. 1 Herbicydy dopuszczone do stosowania w uprawie soi

Nazwa 
środka

Substancja 
czynna Dawka [kg/ha] Termin zabiegu

Corum
502,4 SL

bentazon,
imazamoks 

1,25 lub 
0,625 + 0,625 

od fazy rozwiniętego liścia trójlistkowego na drugim węźle do 
fazy widocznego piątego pędu bocznego pierwszego rzędu

Targa Super
05 EC

chizalofop-P
etylu 2,5 od pierwszej pary liści właściwych do fazy, gdy widoczne są 

pierwsze pąki kwiatowe

Focus Ultra
100 EC cykloksydym 1,0-2,0 (1-roczne) 

4,0-5,0 (wieloletnie)
od fazy rozwiniętego trójlistkowego liścia na 2. węźle do fazy 
rozwiniętego trójlistkowego liścia na 9. węźle soi

Fusilade
Forte 150 EC

fluazyfop-P
-butylowy 0,6-1,7

nie wcześniej niż po wykształceniu przez soję 2–3 liści i nie 
później niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego 
na zewnątrz liści

Select Super 
120 EC kletodym 0,8 (jednoroczne)

2,0 (wieloletnie)
od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do połowy 
kwitnienia, gdy 50% kwiatów jest w pełni otwartych
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Choroby grzybowe które pojawiają się w uprawie soi są efektem czynników środowiskowych lub 
błędów w agrotechnice.

4. Bobik… soja północy

Rafał Banasiak – Klaster Agroport

Ponad pół tysiąca gospodarstw rolnych z terenu warmińsko-mazur-
skiego wchodzi w skład Stowarzyszenia Inicjatyw Rolno-Gospodarczych „Klaster-Agroport”, które za 
swą siedzibę obrało Bartoszyce. Dzięki promocji tych roślin przez członków stowarzyszenia to wciąż 
się jednak zmienia, ponieważ do tej pory rolnicy nie byli przekonani do upraw roślin strączkowych. Na 
kilka nurtujących nas pytań odpowiada prezes Rafał Banasiak.

Rośliny bobowate jako te, które dają dodatni bilans próchnicy w profilu glebowym?
– Istota Klastra polega na organizacji rynku roślin strączkowych. Opiera się na ona na trzech 

podstawowych filarach. Najważniejszym filarem są gospodarstwa rolne, zainteresowane i produku-
jące rośliny strączkowe. Drugim elementem są jednostki naukowo-badawcze i tu muszę pochwalić 
nasze rodzime jednostki naukowe, w tym UWM, który jest członkiem wspierającym nasze działania. 

Tab. 2 Choroby grzybowe występujące w uprawie soi

Nazwa choroby Przyczyny wystąpienia

Zgorzel
siewek

porażone nasiona, zbyt głęboki siew, przedłużające się wschody spowodowane niską 
temperaturą, zaskorupienie gleby, wysoka wilgotność gleby.

Antraknoza porażone nasiona, zbyt gęsty siew, duże zachwaszczenie, przedłużające się opady 
deszczu, obfita rosa lub mgła, temperatura ≥20°C.

Askochytoza porażone nasiona, wysoka wilgotność powietrza (ok. 90%, przy wilgotności poniżej 80% 
choroba się nie rozwija), temperatura powietrza 20-24°C.

Fuzariozy porażone nasiona, wysoka temperatura powietrza (25-28°C), obecność nicieni w glebie, 
nadmierna wilgotność gleby.

Mączniak
rzekomy

porażone nasiona, częste mgły, wietrzna pogoda, nadmierna wilgotność gleby, tempera-
tura powietrza 10-27°C sprzyjająca powstawaniu zarodników konidialnych, siew odmian 
podatnych, wieloletnia monokultura.

Septorioza

nagromadzenie inokulum grzyba w glebie (wieloletnia uprawa soi na danym terenie), wy-
sokie temperatury powietrza (20-25°C), duża wilgotność (85-90%), obfite i częste opady 
deszczu, duże zagęszczenie roślin, uprawa w mało przewiewnym terenie lub w zagłębie-
niach pola, uprawa odmian wrażliwych.

Zgnilizna
twardzikowa

nasiona porażone grzybem, zbyt wczesny siew, temperatura powietrza w granicach 12-
24°C, gęsty siew, przenawożenie azotem, duża wilgotność powietrza (85-90%), uprawa 
w mało przewiewnym terenie lub w zagłębieniach pola, siew po rzepaku.
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Trzecim filarem wspierającym naszą działalność skoncentrowaną wokół roślin bobowatych są jed-
nostki samorządu terytorialnego. Wspólna wartość tych trzech filarów daje nam możliwość uzyskania 
wartości w obrębie uprawy i sprzedaży roślin strączkowych w naszym regionie. Jeżeli zaś chodzi 
o istotę upraw, na początku naszej działalności zauważyliśmy, że znakomitą ich większość stanowią 
zboża. Potem jest rzepak, ale poszukiwaliśmy też trzeciej rośliny, która pozytywnie mogłaby wpłynąć 
w zmianowaniu upraw na produkcję rolną. Stąd pomysł na rośliny strączkowe. Z racji urodzajnych 
gleb postawiliśmy konkretnie na bobik, naszą „soję północy”.

Jakie korzyści mają rolnicy, którzy przystępują do Klastra?
– Przede wszystkim mają dostęp do wiedzy naukowej. Jako stowarzyszenie inicjatyw rolno-go-

spodarczych od 2015 roku uczestniczymy w programie ministerialnym „Polskie białko”. Dzięki temu 
bierzemy udział w pracach badawczych, które potem możemy wdrażać u siebie w praktyce. We wcze-
snym stadium naszej działalności mieliśmy problemy ze sprzedażą surowca, ponieważ duże wy-
twórnie pasz opierają się najczęściej na stałości dostaw. Przez szereg lat udało nam się unormować 
produkcję na odpowiednim poziomie, ale z naciskiem też na jakość. Białko roślinne wykorzystywane 
jest głównie w przetwórstwie paszowym, jednak nie zamykamy się tylko na tym obszarze działalności. 
Może za wcześnie by o tym mówić, zdradzę jednak, że trwają prace nad możliwością wykorzystania 
bobiku w żywieniu ludzi. Sam bobik już jest w tym celu używany, ale możemy znaleźć alternatywę do 
zwiększenia sprzedaży.

Co z importem białka paszowego? Na razie chyba nie jest z tym najlepiej...
– Cel, jaki powinniśmy sobie jako kraj postawić to byłoby to jakieś 50 procent importu białka. 

W tej chwili to jest poziom około 70 proc. Szczególnie teraz, w okresie pandemii, jest to bardzo ważny 
element rozwoju. Niemcy w ostatnich 10 latach zwiększyły uprawę roślin strączkowych o 100 proc. 
Zejście do poziomu połowy importu białka zapewni nam bezpieczeństwo żywieniowe, co w tej chwili 
powinno być celem priorytetowym. Okazuje się, że rolników nie trzeba już przekonywać do bioróżno-
rodności w uprawach rolniczych. Wartym podkreślenia jest tu fakt, że rośliny strączkowe zostawiają 
dla następczych roślin duże ilości składników mineralnych, w tym bioazot. Zatrzymanie wody w glebie 
jest bardzo ważne, szczególnie w okresie suszy. Należy podkreślić, że rolnictwo nie jest działaniem 
krótkofalowym, warsztat pracy musi być przygotowany dla następnych pokoleń. Ta bioróżnorodność 
jest tu bardzo istotna. Zresztą w nadchodzących rozdania środków unijnych to powinno być docenia-
ne, gdyż na Zachodzie Europy ten zielony ład jest bardzo podkreślany. U nas też będzie wdrażany.

Wasza działalność wpisuje się w ten zielony ład?
– Już reprezentujemy głos rolników z naszego regionu na forum ogólnopolskim. Jesteśmy człon-

kami krajowego stowarzyszenia producentów rzepaku i roślin białkowych, mamy też swój udział 
w kształtowaniu kierunku rozwoju tego europejskiego zielonego ładu. Na każdym kroku promujemy 
uprawy roślin strączkowych.


