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WSTĘP

Rośliny strączkowe wywierają korzystny wpływ na biologiczne i fizykochemiczne właściwości 
gleby. Współżyjąc z bakteriami brodawkowymi asymilującymi wolny azot atmosferyczny, wzbogacają 
glebę w ten składnik, co ma znaczenie zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne. Ponadto charaktery-
zuje je, jako jedną z nielicznych grup roślin uprawnych, dodatni bilans substancji organicznej w glebie. 
System korzeniowy roślin strączkowych przyczynia się do rozluźnienia warstwy podornej i tym samym 
ułatwia głębsze ukorzenianie się roślin następczych. Dzięki głębokiemu i dobrze rozwiniętemu syste-
mowi korzeniowemu mogą pobierać z głębszych warstw gleby znaczne ilości wapnia, fosforu i potasu 
oraz przemieszczać je do powierzchniowych warstw gleby, przez co składniki te stają się dostępne 
dla innych roślin. Wydzieliny korzeniowe łubinów uruchamiają uwstecznione związki fosforu, dzięki 
czemu może on być wykorzystywany przez następne gatunki w zmianowaniu. Są one doskonałym 
przedplonem dla roślin zbożowych, przemysłowych i okopowych. Szczególnie korzystny wpływ na-
stępczy roślin strączkowych obserwuje się w latach o nierównomiernym rozkładzie opadów lub ich 
niedoborach. Rośliny strączkowe przyczyniają się również do ograniczenia chorób przenoszonych za 
pośrednictwem gleby. Uprawiane w międzyplonach na zielone nawozy wnoszą do gleby około 4-8 ton 
suchej masy i do 150 kg/ha azotu. Ponadto zwarty porost masy nadziemnej tych roślin silnie ocienia 
glebę sprzyjając aktywności życia biologicznego gleby.

Zatem rośliny strączkowe są bardzo ważnym elementem z zazielenieniu gruntów ornych. Walory 
tych roślin uzasadniają poszerzenie powierzchni ich upraw, a powody, by interesować się ich uprawą 
możemy przedstawić jako:
n produkcję zdrowej żywności – odmiany ogólnoużytkowe i jadalne grochu siewnego;
n pozyskiwanie we własnym gospodarstwie wartościowego i stosunkowo taniego białka do produk-

cji pasz wolnych od GMO;
n bardzo ważna rola w zmianowaniu wyrażająca się poprawą struktury gleby, jej wzbogaceniem 

w mikro i makroelementy
n zwiększeniem aktywności biologicznej, doskonały przedplon dla zbóż;
n bardzo ważne ogniwo w rolnictwie ekologicznym.
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I. BOBOWATE GRUBONASIENNE – TECHNOLOGIA UPRAWY

1. PRZYGOTOWANIE STANOWISKA I WYBÓR GATUNKU
Pierwszą decyzją, jaką należy podjąć podczas planowania siewu bobowatych, jest wybór gatunku 

i stanowiska, na jakim będą one uprawiane. Jest to bardzo ważne, gdyż bobowate mają różne wyma-
gania glebowe. Innych warunków wymaga groch, innych łubiny, nawet w obrębie gatunku.

Tabela 1. Wymagania glebowe grochu

Groch jadalny Groch pastewny (peluszka)

wymagania glebowe duże średnie

najlepsze gleby

gleby zasobne w związki organiczne 
i wapń należące do kompleksu od 
pszennego dobrego do żytniego bar-
dzo dobrego;

Gleby średnio zwięzłe, bielicowe 
oraz brunatne, należące do komplek-
su od pszennego wadliwego do żyt-
niego dobrego

nieodpowiednie
gleby

gleby mokre, ciężkie, zimne, ubogie 
w składniki pokarmowe, suche oraz 
zbyt kwaśne, jak i zbyt zasadowe;

gleby mokre, ciężkie zimne, ubogie 
w składniki pokarmowe, suche oraz 
zbyt kwaśne, jak i zasadowe

zalecana klasa
bonitacyjna I- IVa IIIb – IVb

optymalne pH 6,5-7,2 6,5-7,2
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Farmera nr 2,2019

Tabela 2. Wymagania glebowe łubinu
Łubin biały Łubin wąskolistny Łubin żółty

wymagania glebowe duże średnie małe

najlepsze gleby

brunatne i bielicowe wytwo-
rzone z lżejszych glin i lessów, 
oraz niezlewne czarne ziemie 
należące do kompleksu pszen-
nego wadliwego oraz żytniego 
bardzo dobrego

średnio zwięzłe
gleby kompleksu
żytniego bardzo
dobrego i dobrego

gleby należące
do kompleksu
żytniego i dobrego

nieodpowiednie
gleby

silnie próchnicze
i podmokłe

podmokłe,
zlewne

podmokłe, zlewne,
o odczynie
obojętnym,
zasadowym i świeżo 
wapnowane

zalecana klasa 
bonitacyjna IIIa - V IIIb - VI V - VI

optymalne pH 6,0 – 7,0 6,0 – 7,0 5,0 – 6,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Farmera nr 2, 2019
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2. UMIEJSCOWIENIE BOBOWATYCH W STRUKTURZE ZASIEWÓW
Poza wyborem stanowiska kluczem do osiągnięcia sukcesu w uprawie grochu i łubinu jest odpo-

wiednie umiejscowienie ich w strukturze zasiewów. Układając płodozmian, należy pamiętać o ich 
wymaganiach płodozmianowych. Dzięki temu rośliny uprawiane w pełni wykorzystują warunki do 
wzrostu i rozwoju, dając wysoki plon. Gatunki te najlepiej uprawiać po zbożach. Nie zaleca się ich siać 
po okopowych (ziemniaku, jak i po buraku cukrowym), zwłaszcza jeśli przed tymi uprawami stosowany 
był obornik. Skutkuje to często ich nadmiernym rozwojem wegetatywnym.

W przypadku grochu sytuacja ta może doprowadzić do mniejszej liczby zawiązanych nasion oraz 
wylegania. Z kolei w uprawie łubinu takie działanie może doprowadzić do nadmiernego wzrostu we-
getatywnego, co zakłóca prawidłowe plonowanie, jednak w tym przypadku rzadziej rośliny wylegają.

3. PRZYGOTOWANIE STANOWISKA POD SIEW
Przygotowanie stanowiska pod uprawę grochu i łubinu powinno rozpocząć się bezpośrednio po 

żniwach. Jest to bardzo ważne, gdyż odpowiednio wykonana uprawa pożniwna pozwala istotnie ogra-
niczyć zachwaszczenie. W technologii płużnej wykonać powinniśmy orkę przedzimową. Pozostawie-
nie gleby w ostrej skibie pozwala na zatrzymanie większych ilości śniegu, który jest cennym źródłem 
wody. Ponadto na wysztorcowaną skibę silnie oddziałuje mróz, korzystnie wpływając na strukturę 
gleby. Te prace w większości gospodarstw zostały już wykonane. Nadchodzi więc czas na prace wio-
senne. Należy do nich przystąpić, gdy tylko będzie można wjechać w pole. Sygnałem świadczącym 
o odpowiednim przesuszeniu pola są bielejące skiby. Pierwszym zabiegiem, jaki należy wykonać na 
polu, jest wyrównanie jego powierzchni. Celem tego zabiegu jest zatrzymanie wody oraz przyśpie-
szenie ogrzania gleby. Na glebach lekkich zadanie to można wykonać za pomocą bron, natomiast 
na glebach cięższych należy postawić na agregat uprawowy. Po tych czynnościach najlepiej będzie 
wysiać wieloskładnikowy nawóz mineralny o niewielkim udziale azotu i wymieszać go z glebą przy 
użyciu dostępnego w gospodarstwie narzędzia uprawowo-siewnego.

4. TERMINOWY I STARANNY SIEW
Groch należy siać jak najwcześniej. Wynika to z faktu, że w okresie kiełkowania i wschodów ma on 

duże zapotrzebowanie na wodę. Charakteryzuje się dużą tolerancją na niskie temperatury w okresie 

Tabela 3. Wymagania płodozmianowe grochu i łubinu
Groch jadalny,

pastewny
Łubin – biały, 

wąskolistny, żółty

Najlepszy przedplon zboża zboża

Rośliny, po których należy unikać uprawy okopowe okopowe

Przerwa w uprawie po bobowatych
na tym samym polu 4 lata 4-5 lat

Minimalny okres, który musi upłynąć
od nawożenia obornikiem 2-3 lata 2 lata

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Farmera nr 2, 2019
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wschodów, więc niewielkie przymrozki po siewie nie powinny mu zaszkodzić. Należy również pamię-
tać, że niska temperatura korzystnie wpływa na ukorzenienie grochu oraz jego rozwój generatywny.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku siewu łubinu, który tak jak groch do wydania wysokiego 
plonu wymaga niskiej temperatury. Jest ona niezbędna, aby mogła zajść jaryzacja, która korzyst-
nie wpływa na tworzenie kwiatów i strąków oraz wczesne dojrzewanie roślin. Rośliny z wczesnego 
siewu lepiej wykorzystują wodę zgromadzoną po zimie. Niemniej należy pamiętać, że zbyt wczesny 
siew może doprowadzić do przedłużenia okresu kiełkowania, a w konsekwencji nasiona mogą zostać 
uszkodzone przez choroby grzybowe. Zbyt późny siew sprawia z kolei, że rośliny wytwarzają dużo 
zielonej masy, przedłużają kwitnienie oraz zawiązują mniej strąków.

5. ZAPRAWIANIE NASION
Ważnym elementem siewu jest wybór materiału siewnego. Zaleca się, aby do siewu używać kwa-

lifikowanego materiału siewnego, który jest odpowiednio oczyszczony oraz zaprawiony. Jeśli wysie-
wany jest materiał pochodzący z własnej produkcji, należy pamiętać, aby go odpowiednio oczyścić 
i zaprawić zarejestrowaną dla konkretnego gatunku zaprawą nasienną. Będzie ona chronić rośliny 
w początkowej fazie ich wzrostu i rozwoju. Zaprawami, które można zastosować w przypadku nasion 
grochu i łubinu są: Vitavax 200 FS, Zaprawa Nasienna T 75 DS./WS oraz Maxim 025 FS, w grochu 
dodatkowo dostępna jest Sarox T 500 FS.

Należy również pamiętać o zastosowaniu szczepionek bakteryjnych, dzięki którym powstanie symbioza 
roślin z bakteriami brodawkowymi. Bakterie te mają zdolność wiązania wolnego azotu, zaopatrując rośliny 
w azot. 

6. NORMY WYSIEWU
Kolejną czynnością, jaką należy wykonać przed przystąpieniem do siewu, jest określenie normy wysie-

wu. Aby to uczynić, należy określić obsadę roślin na m2, masę tysiąca nasion oraz zdolność kiełkowania. 
Informacje te znajdują się najczęściej na etykiecie. Jeżeli ich nie ma lub używa się materiału z własnej 
plantacji, trzeba określić je samodzielnie. Podczas określania tysiąca nasion odlicza się odpowiednią ilość 
nasion, a następnie waży się je. Czynność tę wykonuje się dla trzech prób pobranych z różnych warstw 
worka, aby zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu, a wynik był jak najbardziej reprezentatywny. Jako wynik 
przyjmuje się średnią z trzech pomiarów. Podobnie postępuje się w przypadku określenia zdolności kieł-
kowania. Obsada roślin na m2 to kolejny bardzo ważny element siewu. To ona w dużym stopniu wpływa na 
rozwój roślin. Dlatego każdy gatunek, a nawet odmianę, należy wysiać zgodnie z jej wymogami.

Tabela 4. Zalecany termin siewu grochu i łubinu

Groch – jadalny i pastewny Łubin – biały, wąskolistny, żółty

Termin siewu w Polsce
południowo-zachodniej marzec przełom marca – kwietna

Termin siewu w Polsce
północno-wschodniej pierwsze dni kwietnia pierwsza połowa kwietnia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Farmera nr 2, 2019
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Jeśli na jednostce powierzchni jest zbyt dużo roślin, wówczas są one nadmiernie wyrośnięte i do-
chodzi między nimi do konkurencji wewnątrzgatunkowej o wodę, rozpuszczone w niej składniki po-
karmowe, przestrzeń do wzrostu i rozwoju oraz światło. W konsekwencji plon jest niższy, o gorszych 
parametrach jakościowych oraz, co bardzo niekorzystne, rośliny dojrzewają bardzo nierównomiernie, 
częściej wylegają. Z kolei, gdy obsada jest zbyt mała, wówczas plantacje są silniej zachwaszczone 
oraz często dochodzi na nich do zachwaszczenia wtórnego. Ponadto jednostka powierzchni pod upra-
wę danej rośliny nie jest w pełni wykorzystana.

Znając obsadę roślin na m2, masę tysiąca nasion oraz zdolność kiełkowania, należy skorzystać 
z poniższego wzoru, aby określić normę wysiewu: 

                                obsada roślin na m2 x masa tysiąca nasion (g)
norma wysiewu = ----------------------------------------------------------------
                                               zdolność kiełkowania (%)
 

7. GŁĘBOKOŚĆ SIEWU
Głębokość siewu oraz rozstawa rzędów zależą od wymagań rośliny uprawnej oraz technologii 

odchwaszczania.

Głębiej umieszczone powinny być nasiona większe oraz te, które wysiewa się na glebach lżej-
szych. Przykładem jest łubin biały, który ze względu na duże nasiona wysiewany jest głębiej niż 
pozostałe gatunki. Rozstaw rzędów uzależniony jest od technologii odchwaszczania.

Tabela 5. Zalecana obsada roślin grochu i łubinu na m2
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Farmera nr 2, 2019

Tabela 6. Parametry techniczne siewu grochu i łubinu
Groch
jadalny

Groch
pastewny

Łubin 
biały

Łubin
wąskolistny i żółty

Głębokość siewu (cm) 6-8 5-6 4-5 3-4

Rozstaw rzędów (cm) 15-20 lub 25-30 15-20 lub 25-30 20-30 15-20
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Farmera nr 2, 2019



Rośliny bobowate – źródło cennego białka dla ludzi i zwierząt

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r. 9

8. SOJA – PRZYGOTOWANIE STANOWISKA, NAWOŻENIE, SIEW
Włączenie soi w strukturę zasiewów wpływa korzystnie na całą produkcję roślinną gospodarstwa. 

Musi ona jednak zająć właściwe miejsce w następstwie roślin. Najlepiej uprawiać ją po zbożach, 
gdyż łamie niekorzystny zbożowy płodozmian. Ponadto na to samo stanowisko nie powinna wracać 
częściej niż co 4 lata. Odstęp od okopowych uprawianych na oborniku powinien wynosić minimum 
3 lata. W wyjątkowych sytuacjach można soję uprawiać po okopowych w drugim roku po nawożeniu 
obornikiem. W takich warunkach (wysoka zasobność gleb w składniki pokarmowe) soja wykazuje ten-
dencję przedłużania wegetacji. Dlatego decydując się na zakładanie plantacji w tym terminie, trzeba 
pamiętać o terminowym siewie.

Bardzo istotnym elementem agrotechniki soi jest uprawa gleby. Wiosną, gdy tylko można wje-
chać w pole, należy wyrównać powierzchnię, aby zatrzymać wodę. Od chwili pierwszego wiosen-
nego wjazdu na pole do momentu siewu soi pole trzeba często lustrować i gdy pojawią się chwasty 
– niszczyć je.

NAWOŻENIE PRZEDSIEWNE
Przed siewem należy wysiać wieloskładnikowe nawozy mineralne, jeśli nie zostały zastosowa-

ne jesienią. Na glebach ciężkich nawozy potasowo-fosforowe powinny być zastosowane jesienią, 
a na glebach lżejszych – wiosną. Niezależnie od terminu ich wysiewu dawka nawozu musi być 
dostosowana do aktualnej zasobności gleb oraz wymagań pokarmowych soi. Generalnie pod soję 
należy wysiać od 60 do 80 kg P2O5/ha oraz od 120 do 160 K2O/ha. Dzięki symbiozie z bakteria-
mi brodawkowymi, które wiążą azot z powietrza, można znacząco obniżyć nawożenie azotowe. 
W uprawie soi zaleca się zastosowanie dawki startowej azotu w ilości ok. 30 kg/ha. W tym przy-
padku najlepszą formą azotu jest saletra amonowa. Wysiewając nawozy wiosną, należy pamiętać, 
aby starannie wymieszać z je glebą. Bezpośrednio przed siewem należy wzruszyć glebę, aby przy-
gotować stanowisko. Pozwoli to umieścić nasiona na jednakowej głębokości, dzięki czemu będą 
kiełkować w tym samym czasie. Dlatego przedsiewnej uprawy nie wolno bagatelizować i należy 
wykonać ją starannie.

SIEW
Nasiona soi dobrze kiełkują w temperaturze 10-15°C. Wysiewa się je zwykle w III dekadzie 

kwietnia – do I dekady maja. Temperatura gleby powinna wynosić ponad 8°C, kiedy ona jest 
zbyt zimna, wówczas opóźniają się wschody i wzrasta ryzyko uszkodzeń po przymrozkach. Jeśli 
siew wykonany jest zbyt późno, wtedy skraca się okres wegetacji, co wpływa niekorzystnie na 
dojrzewanie nasion.

Optymalna obsada soi waha się od 80 do 100 kiełkujących nasion na metrze kwadratowym (przy 
czym należy zwracać uwagę na zalecenia hodowcy). Rozstaw rzędów to 15-25 cm, a głębokość siewu 
– 3-4 cm. Norma wysiewu uzależniona jest od masy 1000 nasion, a także ich czystości i zdolności 
kiełkowania.
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II. ZASTOSOWANIE WYPRODUKOWANYCH WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE 
KOMPONENTÓW BIAŁKOWYCH DO ŻYWIENIA BYDŁA

Nasiona roślin strączkowych, które mogą być przez rolników pozyskiwane we własnych gospodar-
stwach mimo znacznie wyższej zawartości białka niż zboża, nie mogą zastąpić śrut poekstrakcyjnych. 
Niestety prawie wszystkie zawierają w sobie substancje antyżywieniowe, które nadają paszy gorz-
ki smak, obniżają strawność i absorpcję składników pokarmowych, pogarszają ich przyswajalność 
przez zwierzęta. Ponadto trzeba pamiętać, że u dorosłych przeżuwaczy z pełną zdolnością trawienia 
w żwaczu, białko nasion strączkowych ulega silnemu rozkładowi bakteryjnemu przez co zmniejsza 
się jego wartość odżywcza. Współczynnik rozkładu w żwaczu białka grochu i łubinu jest najwyższy 
spośród wszystkich pasz. Białko to jednak wykazuje niedobór metioniny, aminokwasu limitującego 
produkcję mleka. Zawiera natomiast więcej włókna w porównaniu ze zbożami lizyny, oraz znacznie 
wyższą w porównaniu do zbóż ilość związków mineralnych, wśród których dominuje fosfor. Ziarno 
roślin strączkowych może być stosowane jako komponent mieszanek treściwych przede wszystkim 
w żywieniu bydła opasowego. Bobik można podawać zwierzętom starszym – krowom mlecznym i opa-
som po ukończeniu 0,5 roku życia w ilości maksymalnej do 1,5 kg. Groch może być wykorzystywany 
w żywieniu krów mlecznych w ilości ok. 1 kg, natomiast w żywieniu starszych opasów ze względu na 
właściwości tuczące dawka dobowa może wynosić do 2,5 kg.

1. CO ODRÓŻNIA PRZEŻUWACZE OD INNYCH ZWIERZĄT MOMOGASTRYCZNYCH?
n cztery tzw. przedżołądki (żwacz, czepiec, księgi, trawieniec);
n podstawa żywienia to pasze objętościowe (włókniste);
n trawienie włókna w przeciwieństwie do monogastrycznych (trzoda chlewna, drób);
n wykorzystuje florę bakteryjną żwacza trawioną w odcinku jelitowym;
n drobnoustroje żwacza rozkładają substancje białkowe do amoniaku;
n wykorzystują produkowane w żwaczu Lotne Kwasy Tłuszczowe (LKT);
n najpierw żywimy żwacz (drobnoustroje), a później samą krowę.

2. BILANSOWANIE ŻYWIENIA
n pobranie suchej masy 18-26 kg;
n pobranie minimum 12 kg s.m. z pasz objętościowych;
n pokrycie zapotrzebowania na energię wg wydajności;
n pokrycie zapotrzebowania na białko (150-170 g/kg s.m. dawki);
n bilans białkowo-energetyczny żwacza (kwasica/zasadowica);
n pokrycie zapotrzebowania mineralno-witaminowego.

3. BILANSOWANIE DAWKI POKARMOWEJ
n analizy pasz objętościowych;
n kiszonka 35% s.m. – 40 kg produktu = 14 kg s.m. 10 kg paszy treściwej to ok. 9 kg sm;
n 8-18 kg mleka, 1 kg paszy treściwej to ok. 2 l mleka; np. na produkcję 26 l dawka około 6 kg paszy 

treściwej.
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4. BILANS BIAŁKA I ENERGII

5. ŻYWIENIE – BŁĘDY ŻYWIENIOWE KETOZY/KWASICE ŻWACZA
n max. 2,5 – 3 kg paszy treściwej na jeden odpas
n stosowanie śrut zbożowych pow. 4 kg dziennie 
n słaba struktura dawek – udział objętościowych < 10 kg s.m.
n pasze objętościowe o małej smakowitości = niskie pobranie
n niskie dawki pasz treściwych w pierwszych 100 dniach laktacji – białko w mleku często < 3,0 % – ketoza
n białko w mleku pochodzi z energii dawki (skrobia)
n zatuczanie krów i jałówek (BCS)

6. ŻYWIENIE – ISTOTNE ELEMENTY
n zbyt niski poziom białka 
n (zatuczanie w II cz. laktacji, niska produkcja)
n zbyt wysoki poziom białka (problemy z rozrodem)
n zbyt wysoki poziom białka żwaczowego 
n brak monitorowania poziomu mocznika w mleku (150-300 mg/l )
n nie białko, lecz białkowo energetyczny bilans żwacza!!!
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7. ROLA BIAŁKA (1)
Analizując wartość białkową powyższych pasz zwróćmy uwagę, iż faktyczną wartość pokar-

mową białka paszy (BTJN, BTJE) będzie określała tylko jedna z tych wartości i będzie to zawsze 
ta niższa. W idealnie zbilansowanej dawce pokarmowej powinniśmy dążyć do BTJN = BTJE. 
W dużym uproszczeniu białko pobrane (mówiąc białko myślimy: azot x 6,25) trafia do żwa-
cza. Część przechodzi w postaci niezmienionej do dalszych odcinków przewodu pokarmowego 
(BTJP). Przy wysokich wydajnościach powinno ono stanowić 35-40% białka ogólnego. Białko to 
nazywamy często białkiem by pass, jest wartością zmienną i zależy od tempa w jakim opuszcza 
ono treść żwacza. Im krowa bardziej wydajna, pobiera większe ilości paszy, tym treść żwacza 
opuszcza go szybciej. Mikroorganizmy mają mniej czasu na rozkład białka paszy i większa jego 
część nie ulega degradacji w żwaczu. Druga część, znacznie większa, podlega rozkładowi i jest 
wykorzystywana przez drobnoustroje żwacza. Aby zostało w pełni wykorzystane niezbędna jest 
energia w żwaczu. Przy niedoborze energii amoniak, będący produktem rozpadu białka, prze-
dostaje się do krwi, obciążając organizm krowy. Białko mikrobiologiczne jest najcenniejszym 
z białek, dlatego też najważniejsze w żywieniu bydła jest stworzenie dobrych warunków do fer-
mentacji w żwaczu.

Tabela 7. Parametry produktów białkowych

Pasza
Białko
ogólne

(g w 1 kg s.m.)

Wartość białkowa
(g/1 kg s.m.)

BTJN
(liczona ze względu

na dostępny
w żwaczu azot)

BTJE
– liczona

ze względu
na dostępną

w żwaczu
energię

Śruta sojowa
poekstrakcyjna (48) 516 377 261

Śruta rzepakowa
poekstrakcyjna 380 247 155

Śruta słonecznikowa
cz. odtłuszczona 373 245 128

Śruta słonecznikowa
z łuską 312 201 105

Nasiona soi
ekstrudowane 395 298 243

Bobik 294 188 112

Groch 239 150 97

Łubin biały 385 226 118

Otręby pszenne 175 115 99

Żródło: zestawienie własne na podstawie materiałów Vipromin
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8. BOBOWATE W ŻYWIENIU OPASÓW
Niestety, poza dość dobrze rokującą wartością pokarmową, nasiona strączkowych zawierają również 

sporo substancji antyżywieniowych, negatywnie wpływających na organizm zwierzęcia. Należą do nich: 
taniny, inhibitory proteaz, lektyny, alkaloidy, glikozydy pirymidynowe i saponiny. Ogólne zalecenia dotyczące 
zastosowania nasion roślin strączkowych w żywieniu opasów powinny zakładać, że ich udział w dawce 
pokarmowej nie powinien przekraczać 10-15 proc. paszy treściwej, w zależności od wieku opasów (większy 
udział wraz z wiekiem). Warto pamiętać, że najwłaściwszą formą rozdrobnienia nasion jest gruba śruta.

9. ROLA BIAŁKA (2)
Pamiętajmy, że niedobór białka obniża produkcję, ale przekarmianie białkiem jest drogie oraz nie-

zdrowe dla krów mlecznych. Nadmiar białka w dawce pokarmowej, zwłaszcza przy niedoborze energii 
powoduje powstawanie w żwaczu nadmiernych ilości amoniaku, który nie może zostać przetworzony 
w białko bakteryjne. Nie ma zależności pomiędzy zawartością białka ogólnego w dawce, a procento-
wą zawartością białka w mleku, a więc nie ma sensu zwiększanie zawartości białka ogólnego w daw-
ce, jeżeli otrzymujemy sygnał o małej zawartości białka w mleku.

10. GDZIE ZACZYNA SIĘ ŻYWIENIE KRÓW – PASZE OBJĘTOŚCIOWE – KISZONKI

Pasze objętościowe stanowią:
n minimum 50% udziału dawki w najlepszych grupach laktacyjnych;
n stanowią nawet 100% udziału dawki u krów zasuszonych i jałówek cielnych.

Pasze objętościowe energetyczne:
kiszonka z kukurydzy, CCM, kiszone ziarno z kukurydzy, śruta kukurydziana, śruty zbożowe, śruta 
sojowa, sianokiszonka, wysłodki buraczane, tłuszcze chronione, glikole.

Pasze objętościowe białkowe:
lucerna, sianokiszonka, śruta sojowa, śruta rzepakowa, śruta słonecznikowa, łubiny, bobiki, grochy.

Pasze objętościowe włókniste:
słoma, siano, lucerna, sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy.
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ŻYWIENIE PRZEŻUWACZA

PODSUMOWANIE

Wobec zbliżających się agrotechnicznych terminów rozpoczęcia prac polowych  w naszym gospo-
darstwie pamiętajmy o uwzględnieniu w wiosennych zasiewach upraw roślin bobowatych. Argumenty 
przemawiające za zwiększeniem udziału roślin bobowatych  w płodozmianie takie jak konieczność 
zapewnienia komponentów do produkcji pasz oraz korzystny wpływ na środowisko glebowe i uprawy 
następcze są powszechnie znane.

Poziom opłacalności uprawy roślin bobowatych uzależniony jest od wielu czynników, ale przede 
wszystkim od wartości produkcji obliczonej jako iloczyn rynkowej ceny i uzyskiwanych plonów oraz 
od relacji uzyskanej wartości produkcji i poniesionych kosztów. Analizując opłacalność uprawy roślin 
bobowatych, należy brać pod uwagę trzy ryzyka:
n ryzyko dochodowe, które w warunkach naszego kraju można uznać za wysokie;
n ryzyko związane ze zmiennością plonów, na co mają wpływ wahania temperatur i wielkość 

opadów;
n ryzyko cenowe, w którym ceny zależą od cen soi na rynkach światowych.
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W celu obniżenia poziomu ryzyka wprowadzono system dopłat, które mają rekompensować straty 
powstałe przy uprawie bobowatych (dopłaty do uprawy, dopłaty do materiału siewnego).

Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi działania zmierzające do zwiększenia 
uprawy i produkcji roślin bobowatych. W dniu 15 grudnia 2015 r. ustanowiony został na lata 2016-
2020  Wieloletni Program Badawczy „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego do 
produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”. 
Zapotrzebowanie na białko w kraju wynosi ponad 1,3 mln ton rocznie, co odpowiada 2,5 mln ton śruty 
sojowej importowanej głównie z USA, Argentyny, Brazylii. Łącznie przewiduje się wzrost produkcji 
białka paszowego do ok. 650 tys. ton, co spowoduje zmniejszenie importu o 50%. 

Poza produkcją krajowego białka roślinnego wystąpi efekt przełamania płodozmianu w uprawie 
zbóż (70-80% w strukturze zasiewów), poprawi się bioróżnorodność, ograniczy zanieczyszczenie śro-
dowiska dzięki zmniejszonemu wykorzystaniu nawozów azotowych. Płodozmian stanie się bardziej 
proekologiczny i zróżnicowany. Uprawa bobowatych pozwoli na stymulację gospodarczą regionów 
o słabszych warunkach glebowych, ze względu na wprowadzenie do produkcji roślin bobowatych, 
które mogą być na takich glebach uprawiane.
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