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Nowe technologie

w uprawie roślin 

białkowych

Dr hab. inż. Tomasz Piechota

Katedra Agronomii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXI w.

– renesans roślin bobowatych?

• Problemy z importem białka sojowego

– Rynek światowy

– GMO

• Zmiany klimatu

• Brak aktualnych zaleceń agrotechnicznych

• Brak nowych badań naukowych

Główne składniki kosztów 

produkcji  roślin strączkowych
przykładowa kalkulacja

• Koszty ogółem 3570 PLN  100%

• Materiał siewny 670 19

• Ochrona roślin 570 16

• Nawozy 470 13

• Uprawa roli 580 16

• Zbiór 450 13

• Pozostałe 830 23

Groch

• Kierunki hodowli 

– Ograniczenie wylegania – odmiany wąsolistne

– Wzrost zawartości białka

– Przydatność do przerobu

Łubiny (biały, żółty, wąskolistny)

• Kierunki hodowli

– Niska zawartość alkaloidów – formy pastewne

– Termoneutralność (tolerancja na opóźniony siew)

– Szybki wzrost, zwłaszcza siewek,

– Niepękanie i nieopadanie strąków

– Równomierność dojrzewania (samokończące)

– plon

Bobik
• Kierunki hodowli

– Skrócenie okresu wegetacji

– Odmiany samokończące

– Wzrost zawartości białka

– Obniżenie zawartości tanin i substancji 
antyżywieniowych

– Obniżenie MTN
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Soja 
• Trudności w adaptacji do warunków Polski 

• postęp hodowlany 

– Obniżenie minimum termicznego

– Skrócenie okresu wegetacji

– GMO?

Mineralizacja glebowej materii organicznej 

na skutek mechanicznej uprawy roli 

Zamiana na pole uprawne

Uprawa tradycyjna
Uprawa 

uproszczona

Na podstawie Matson i in. 1997

Znaczący wpływ na gospodarkę materią 

organiczną gleby ma uprawiana roślina

Roślina Współczynniki reprodukcji (+) lub degradacji (-

) w t MO/ha dla gleb:

lekkie średnie ciężkie

Okopowe

Kukurydza

Zboża, oleiste

Strączkowe

Trawy w polu

Bobowate, mieszanki

Międzyplony

-1,26

-1,12

-0,49

+0,32

+0,95

+1,89

+0,63

-1,40

-1,15

-0,53

+0,35

+1,05

+1,96

+0,70

-1,54

-1,22

-0,56

+0,38

+1,16

+2,10

+0,77

Siew bezpośredni

• Ograniczenie erozji

• Obniżenie kosztów uprawy roli
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Systemy uprawy roli

Uprawa bezorkowa

(bezpłużna)
Uprawa 

„tradycyjna”

(orkowa, płużna) Uprawa 

uproszczona

powierzchniowa

Uprawa 

pasowa

Uprawa 

zerowa (Siew 

bezpośredni)

Uprawa 

uproszczona

głęboka

Zmniejszanie 

intensywności uprawy

Uprawa 

konserwująca

Opr. Małecka-Jankowiak na podst. Morris i in. 2010

Uprawa konserwująca
• Minimum 30% powierzchni pokryte 

resztkami roślinnymi

+ Ograniczenie erozji wodnej i wietrznej

+ Ograniczenie bezproduktywnego parowania

+ Warunki do życia dla pożytecznej fauny

+ Zahamowanie wzrostu chwastów

+ Wzrost zawartości próchnicy

+ Odbudowa struktury roli

Fot. Piechota

1. groch siewny - odmiany Batuta,

2. łubin wąskolistny - odmiany Koral,

3. łubin biały - odmiany Butan,

4. bobik odmiany - Albus,

5. soja odmiany - Merlin

Plonowanie roślin strączkowych uprawie tradycyjnej

oraz uproszczonej pasowej (strip till)

w doświadczeniach łanowych (2016-2019)
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Uprawa tradycyjna orkowa 

siew tradycyjny agregatem uprawowo-siewnym (12,5 cm)

Uprawa zerowa 

siew pasowy (strip till) bezpośrednio w ściernisko (33 cm) 

Soja - ZD Brody 13.06.2019

Plonowanie bobiku Albus w zależności 

od sposobu uprawy roli [t/ha]

ZD Brody UP Poznań

Sposób uprawy roli 2017 2018 2019 Średnio

Uprawa tradycyjna orkowa 

bez międzyplonu,

siew tradycyjny, 12,5cm

5,33 2,89 1,04 3,09
(100%)

Uprawa uproszczona + międzypl. 

z facelii,

siew strip till, 33cm

6,34 3,38 1,23 3,65
(118%)

Uprawa pasowa + międzyplon

z facelii,

siew strip till w mulcz, 33 cm 

6,68 2,97 1,01 3,55
(115%)

Uprawa zerowa, bez międzypl.

siew strip till, bezpośrednio  w 

ściernisko, 33 cm

7,15 3,20 1,26 3,87
(125%)

Plonowanie soi odmiany Merlin w zależności 

od technologii uprawy [t/ha]

ZD Brody UP Poznań

Sposób uprawy roli 2017 2018 2019 Średnio

Uprawa tradycyjna orkowa 

bez międzyplonu,

siew tradycyjny, 12,5cm

2,69 2,99 1,45 2,38
(100%)

Uprawa uproszczona + międzypl. 

z facelii,

siew strip till, 33cm

2,38 3,32 1,23 2,31
(97%)

Uprawa pasowa + międzyplon

z facelii,

siew strip till w mulcz, 33 cm 

2,53 2,98 1,86 2,46
(103%)

Uprawa zerowa, bez międzypl.

siew strip till, bezpośrednio  w 

ściernisko, 33 cm

2,28 3,43 1,10 2,27
(95%)

Plonowanie grochu siewnego Batuta w zależności 

od sposobu uprawy roli [t/ha] 

ZD Brody UP Poznań

Sposób uprawy roli 2017 2018 2019 Średnio

Uprawa tradycyjna orkowa 

bez międzyplonu,

siew tradycyjny, 12,5cm

7,26 4,26 2,67 4,72
(100%)

Uprawa uproszczona + międzypl. 

z facelii,

siew strip till, 33cm

6,79 4,43 2,44 4,55
(96%)

Uprawa pasowa + międzyplon

z facelii,

siew strip till w mulcz, 33 cm 

6,57 4,32 1,72 4,20
(89%)

Uprawa zerowa, bez międzypl.

siew strip till, bezpośrednio  w 

ściernisko, 33 cm

6,63 4,42 2,34 4,47
(95%)
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Wpływ wieloletnich uproszczeń w uprawie roli na 

plonowanie grochu siewnego odmianyTarchalska w zależności od 

systemu uprawy roli w doświadczeniach ścisłych w dt/ha 

ZD Brody 2011-2014

System uprawy roli

Plon nasion

t/ha

Zawartość 

białka w 

nasionach 

(%) 

Plon białka 

w kg

z ha

Tradycyjny (orka) 4,40

(100%)

21,4 797

Uproszczony (bezpłużny)  

od 1999 roku

4,73

(107%)

21,0 844

Siew bezpośredni w ściernisko 

od 1999 roku

4,26

(97%)

20,9 758

------Czas -----→

Wpływ wieloletnich uproszczeń w uprawie roli na 

plonowanie soi [t/ha]

ZD Złotniki 2016-2019
System uprawy roli Lata Średnio 

2016-2019

2016 2017 2018 2019

Tradycyjny 2,43 3,83 0,72 1,20 2,04

Uproszczony 2,64 3,70 0,86 1,26 2,11

Zerowy 2,65 3,00 1,12 1,53 2,08

Średnio 2016-2019 2,57 3,51 0,90 1,33

NIR0,05 0,11 0,25 0,18 0,17 r.n.

Wpływ wieloletnich uproszczeń w uprawie roli na 

plonowanie bobiku Albus [t/ha]

ZD Brody 2016-2019
System uprawy roli Lata Średnio 

2016-2019

2016 2017 2018 2019

Tradycyjny 5,76 7,19 1,64 1,60 4,04

Uproszczony 

(od 1999r.)
5,88 7,33 2,01 1,71 4,23

Zerowy

(od 1999r.)
4,93 6,73 1,88 2,02 3,89

Strip-till

(od 2016r. 

bez orki od 1999r.)

5,97 7,64 2,03 1,64 4,32

Średnio 2016-2019 5,63 7,22 1,89 1,74 4,12

NIR0,05 0,25 0,33 0,27 0,18 0,28

Pasowa uprawa roli (strip-till)

Rzepak ozimy
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Pasowa uprawa roli (30cm, I rząd)
– odległości pomiędzy pasami 30cm

– I rząd w uprawionym pasie

• Pasowa uprawa roli (30cm, II rzędy)

– odległości pomiędzy pasami 30cm

– II rzędy w uprawionym pasie

• Pasowa uprawa roli (45cm, I rząd)

– odległości pomiędzy pasami 45cm

– I rząd w uprawionym pasie

• Pasowa uprawa roli (45cm, II rzędy)

– odległości pomiędzy pasami 45cm

– II rzędy w uprawionym pasie

Wpływ sposobu uprawy roli i siewu na 

plon nasion grochu [t/ha] (NIR0,05 =0,43)
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Wpływ sposobu uprawy roli i siewu na 

plon nasion łubinu białego [t/ha]

(NIR0,05 = 0,46.)

Wpływ sposobu uprawy roli i siewu na 

plon nasion bobiku [t/ha] (NIR0,05 = r.n.)

Wpływ sposobu uprawy roli i siewu na 

plon nasion soi[t/ha] (2018-2019)

(NIR0,05 = 0,66)

Usługi ekosystemowe

• Wkład naturalnych ekosystemów w szeroko pojęty 

dobrobyt człowieka

• Drapieżniki 

• Zapylacze

• mikroklimat

• …

Cele uprawy międzyplonów
• Produkcja dodatkowej paszy zielonej

• Produkcja „zielonego nawozu”

– Biomasa (mulcz, materia organiczna)

– Uruchamianie składników pokarmowych

– Wiązanie N atmosferycznego

• Ograniczenie rozwoju chwastów

• Ochrona gleby przed erozją

• Ochrona gleby przed wymywaniem 
składników

• Ochrona wód gruntowych i 
powierzchniowych

• Zwiększanie bioróżnorodności 
agrocenozy

X

V

Uprawa konserwująca z 

wykorzystaniem międzyplonów
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Wpływ uprawy roli i międzyplonu 

ścierniskowego na plon nasion grochu [t/ha] 

2016-2019

Wpływ uprawy roli i międzyplonu 

ścierniskowego na plon nasion soi [t/ha] 2016-

2019

Wpływ uprawy roli i międzyplonu 

ścierniskowego na plon nasion łubinu białego 

[t/ha] 2016-2019

Wpływ uprawy roli i międzyplonu 

ścierniskowego na plon nasion bobiku [t/ha] 

2016-2019

Wpływ uprawy konserwującej na 

zachwaszczenie

Strip-till         |             orka                       | strip-till
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Badana cecha Nasiona
Resztki 

pożniwne
Suma

Plon nasion (t∙ha-1) 2,48 8,73 11,21

Zawartość azotu (% s.m.) 4,36 0,47 -

Ilość azotu w biomasie 

(kg∙ha-1)
108,1 41,0 149,1

Udział azotu w biomasie soi

Z atmosfery Z gleby
Z nawozu 

(30 kg∙ha-1)
Razem

75,1 kg/ha 

(50,4%)

61,6 kg/ha 

(41,3%)

12,4 kg/ha

(8,3%)

(41%)

149,1

kg/ha

Określenie ilości azotu związanego z powietrza 

przez soję odmiany Aldana

UP Poznań – UPH Siedlce 2016

Wpływ sposobu uprawy roli i 

nawożenia N na plon nasion soi [t/ha] 
(NIR0,05 = 0,36)

Ilość azotu atmosferycznego pozostawionego przez łubin żółty  w 

resztkach pożniwnych (korzenie, łodygi, liście, strączyny) dla 

rośliny następczej np. pszenicy ozimej  

Azot związany z powietrza (kg/ha)

Całkowity W nasionach W resztkach pożniwnych

144,5

(100%)

105,1 

73%

39,4

(27%)

Azot wyniesiony

z pola z 

nasionami

(białko)

Azot pozostawiony

na polu 

w resztkach pożniwnych

Z tego pszenica ozima 

pobrała

26,5 kg/ha  (67%)

wartości 26,5 x 4,09 = 108 

zł

Plon ziarna pszenicy ozimej w zależności od 

przedplonu i nawożenia azotem[t/ha] (Małecka-Jankowiak i in. 2018)

Wpływ gęstości siewu [szt./m2] łubinu białego na koszt 

materiału siewnego i wartość plonu [tys. PLN] 
(Kowalski , niepublikowane)
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Wpływ gęstości siewu [szt./m2] łubinu białego na koszt 

materiału siewnego i wartość plonu [tys. PLN] 
(Kowalski , niepublikowane)

Wpływ gęstości siewu [szt./m2] na wielkość 

dochodu rolniczego (z dopłatami) [tys. PLN] (Kowalski 

niepublikowane)

Dziękuję za uwagę


