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MOŻLIWOŚCI RESTYTUCJI RYNKU RODZIMYCH ROŚLIN 
STRĄCZKOWYCH NA CELE PASZOWE W POLSCE

THE POSSIBILITY OF MARKET RESTORATION OF NATIVE LEGUMES  
FOR FODDER PURPOSES IN POLAND
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Abstrakt. Celem pracy była identyfikacja obecnego stanu krajowego rynku rodzimych roślin strączkowych, 
a także wskazanie głównych ograniczeń w jego rozwoju. Osiągnięcie założonego celu wymagało prze-
prowadzenia badań dotyczących silnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń rynku rodzimych roślin 
strączkowych w Polsce. W badanych latach obserwowano systematyczne zwiększanie powierzchni upraw 
roślin strączkowych pastewnych, jednak nie powodowało to wzrostu wielkości produkcji tego surowca. 
Wskazano na konkurencję ze strony rynku soi, jako produktu substytucyjnego, a także na występowanie 
rozproszenia terytorialnego, małej skali produkcji tego surowca i brak płynności obrotu. Uznano, że są to 
czynniki, które doprowadziły do marginalizacji krajowego rynku rodzimych roślin strączkowych.

Wstęp
Bezpieczeństwo żywnościowe w zakresie białka roślinnego jest celem nadrzędnym polityki gospo-

darczej każdego kraju, stąd wymaga zapewnienia zróżnicowanych i pewnych źródeł jego pozyskiwania. 
Historycznie, w warunkach Polski, potrzeby w zakresie paszowego białka roślinnego zaspokajano wy-
korzystując rodzime rośliny strączkowe, takie jak np. groch i łubin. Rozwój globalnego handlu wywołał 
jednak proces zastępowania białka rodzimych roślin strączkowych w paszach dla drobiu i trzody chlewnej, 
łatwo dostępnym i konkurencyjnym pod względem jakościowym importowanym białkiem sojowym. Z 
tego powodu w 1990 roku nastąpiło załamanie krajowej produkcji tego surowca, stwarzając jednocześnie 
dogodne warunki do zwiększania importu śruty sojowej.  W konsekwencji proces ten doprowadził do 
sytuacji, w której obecnie krajowe zapotrzebowanie na białko roślinne w ponad 90% pokrywane jest 
importowanym białkiem sojowym. Z procesem tym wiąże się zjawisko uzależnienia zarówno Polski, 
jak i wielu innych krajów Unii Europejskiej (UE) od zagranicznych źródeł białka roślinnego, rodząc 
niepewność w zakresie bezpieczeństwa białkowego kraju w szczególności na cele paszowe. 

Aktualny stał się problem restytucji produkcji i rynku rodzimych roślin strączkowych.  
W ramach trwających już w kraju przygotowań w tym zakresie, prowadzone są badania naukowe 
mające na celu poprawę parametrów jakościowych białka pochodzącego z rodzimych roślin strącz-
kowych, a także technologii ich uprawy. Prowadzone są również badania w zakresie ekonomii 
produkcji i możliwości odbudowy, a także rozwoju krajowego rynku komponentów paszowych 
pochodzących z roślin strączkowych. 

Materiał i metodyka badań
Celem pracy było zidentyfikowanie obecnego stanu krajowego rynku rodzimych roślin strączko-

wych, a także wskazanie głównych ograniczeń w jego rozwoju. Dane do analizy uzyskano z badań 
ankietowych przeprowadzonych w 368 gospodarstwach rolnych i w 57 zakładach przetwórstwa 
pasz w latach 2012 i 2013. W ramach badań przeprowadzono analizę silnych i słabych stron, a także 
szans i zagrożeń rynku rodzimych roślin strączkowych w Polsce. Zebrane dane liczbowe opracowa-
no przy wykorzystaniu wybranych metod statystyki opisowej oraz posłużono się analizą opisową. 
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Stan krajowego rynku roślin strączkowych na cele paszowe
Struktura rynku rodzimych roślin strączkowych w Polsce historycznie ukształtowana jest w 

dwóch kanałach obrotu tym surowcem. (rys. 1).  Pierwszy kanał obejmuje produkcję i obrót na cele 
konsumpcyjne, drugi natomiast dotyczy wykorzystania białka roślin strączkowych na cele paszowe. 

Przedstawiony na rysunku 1 funkcjonujący w kraju tradycyjny model systemu obrotu nasiona-
mi tych roślin obejmuje: zakłady hodowli roślin, przedsiębiorstwa nasienne, gospodarstwa rolne 
(producenci nasion roślin strączkowych oraz producenci trzody chlewnej lub drobiu), wytwórnie 
pasz, zakłady produkujące ester rzepakowy, producenci żywności – zakłady mięsne i konsumenci. 
Stwierdzono, że kanał obrotu dotyczący produkcji i przerobu nasion roślin strączkowych na cele 
konsumpcyjne funkcjonuje w sposób płynny. Występujący względnie stały popyt na nasiona 
tych roślin jest w pełni zaspokajany krajową podażą tego surowca. Drugi natomiast kanał obro-
tu, dotyczący wykorzystania surowców pochodzących z produkcji roślin strączkowych na cele 
paszowe, w obecnych uwarunkowaniach rynkowych wykazuje się brakiem płynności obrotu oraz 
niewielkim popytem ze strony zakładów paszowych. Dlatego analizie poddano czynniki popytowe 
i podażowe rynku rodzimych roślin strączkowych na cele paszowe w Polsce. 

Podaż rodzimych roślin strączkowych w latach 2004-2012 w Polsce
Udział roślin strączkowych w krajowej strukturze zasiewów mieści się w przedziale od 106 581 

ha w roku 2004 do 205 115 ha w roku 2012. Wielkość ta stanowi ok. 1,4% powierzchni zasiewów 
ogółem. W roku 2004 uprawiano 70 871 ha tych roślin, a w roku 2009 już 92 047 ha. Natomiast 
największą powierzchnię pastewnymi strączkowymi obsiano w 2012 roku, tj. 170 598 ha (tab. 1). 

W badanych latach obserwowano systematyczne zwiększanie powierzchni upraw roślin 
strączkowych pastewnych. Wśród rodzimych gatunków duże znaczenie miał łubin żółty, którego 
powierzchnia uprawy wynosiła od 11 tys. ha w 2004 roku do prawie 42 tys. ha w 2007 roku i 72 
tys. ha w 2010 roku. Powierzchnia innych gatunków roślin strączkowych pastewnych, np. bobiku 
– wahała się od 2,9 tys. ha do 10,4 tys. ha, peluszki – od 3,0 tys. ha do 4,5 tys. ha. Stwierdzono 
także, że głównym czynnikiem wpływającym na wzrost wielkości powierzchni zasiewów były 
dopłaty do produkcji roślin strączkowych. Współczynnik korelacji wzrostu powierzchni upraw i 
wielkości dopłat wynosił 0,9 [Florek 2013]. Oznacza to, że ok. 90% producentów rolnych upra-
wiających rodzime rośliny strączkowe czyniło to z tego powodu.

Z wstępnych szacunków wynika, że w celu podwyższenia bezpieczeństwa w zakresie białka 
paszowego w Polsce należałoby uprawiać około 350 tys. ha roślin strączkowych, czyli odbudować 
areał z ostatniej dekady lat 80. ubiegłego stulecia [Święcicki i in. 2007]. W roku 1989 powierzchnia 
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Rysunek 1. System obrotu nasionami roślin strączkowych w Polsce
Figure 1. The system of legumes marketed in Poland
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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zasiewów roślin strączkowych pastew-
nych wynosiła 310 tys. ha, czyli o 130 
tys. ha więcej niż w 2012 roku. Według 
danych GUS [Rocznik statystyczny 
2012], w 2009 roku w Polsce produkcja 
nasion roślin strączkowych wynosiła 
99 648 t (groch, bobik, łubin, peluszka), 
natomiast w 2012 roku zbiory wzrosły 
do 176 223 t. Analizując wielkość 
udziału produkcji grochu i łubinu w 
obrocie towarowym na rynku roślin 
strączkowych stwierdzono, że wzrasta-
jąca powierzchnia upraw nie przekłada 
się na wzrost wielkości produkcji tego 
surowca. W 2012 roku jedynie ok. 2,2% 
całkowitej produkcji grochu trafiło na 
rynek (rys. 1).

Natomiast w przypadku łubinu, do 
skupu trafiło zaledwie 6% produkcji. 
Tak niski skup w stosunku do zbiorów 

wynikał przede wszystkim z ułomności rynku rodzimych roślin strączkowych i dużej konkurencji 
ze strony rynku śruty sojowej. Badania ankietowe wykazały, że producenci rolni mając świadomość 
dużych trudności ze sprzedażą nasion roślin strączkowych, dokonują ich zasiewów traktując uprawę 
jako przedplon pod inne uprawy i w konsekwencji zaorując plantację przed zbiorami.  

Popyt na rodzime rośliny strączkowe w Polsce
Rośliny strączkowe w głównej swej masie są surowcem paszowym. Zapotrzebowanie na pasze 

przemysłowe oraz ich produkcja zależą przede wszystkim od wielkości pogłowia trzody chlewnej 
i drobiu. Do 2010 roku obserwowano powolny, ale systematyczny wzrost produkcji pasz. Według 
danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB (IERIGŻ-PIB) [Rynek 
pasz 2012], produkcja pasz przemysłowych w 2010 roku wynosiła 7906 tys. t i była znacznie 
wyższa niż w 2005 roku (5278 tys. t). Analizując sytuację pod względem liczby funkcjonują-
cych na polskim rynku podmiotów branży paszowej, należy stwierdzić, że w latach 2005-2012 
liczba jednostek produkujących pasze zmniejszyła się z 117 do 109 [Rocznik statystyczny 2012]. 
Największą dynamikę zmian obserwowano w grupie małych przedsiębiorstw. Produkcją pasz w 

Tabela 1. Powierzchnia upraw roślin strączkowych (na nasiona) w latach 2004-2012 
Table 1. The area of leguminous crops (seed) in the years 2004-2012 
Rośliny 
strączkowe/
Legumes

Powierzchnia upraw/Area of  crops [ha]

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem/Total 106 581 117 796 118 568 13 665 112 266 119 884 169 661 174 771 205 115
Konsumpcyjne/
Consumer 35 710 32 507 38 252 35180 27 264 27 837 43 729 37 431 34 517

Pastewne/Fodder 70 871 85 289 80 316 99 485 85 002 92 047 125 932 137 340 170 598
Struktura/Structure [%]

Konsumpcyjne/
Consumer 34 28 32 26 24 23 26 22 17

Pastewne/Fodder 66 72 68 74 76 77 74 78 83
Źródło/Source: [Wyniki produkcji…  2004-2012]
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Rysunek 1. Wielkość skupu grochu i łubinu w produkcji 
ogółem w kraju w latach 2005-2012  
Figure 1. Size of buying pea and lupine in total production 
in the country in 2005-2012 year
Źródło: opracowano na podstawie [Ulepszanie krajowych…  
2011]
Source: own study based on [Ulepszanie krajowych… 2011]
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2010 roku zajmowało się 71 małych przedsiębiorstw, tj. o 14 wytwórni mniej niż w 2005 roku. 
Łącznie w przemyśle paszowym w 2010 roku zatrudnionych było ponad 9 tys. osób. W 2010 
roku przychody netto ze sprzedaży produktów w jednostkach produkujących pasze dla zwierząt 
wyniosły 12 148 mln zł i były o 3,4 mln zł wyższe niż w 2009 roku. Przychody te stanowiły około 
7% przychodów całego przemysłu spożywczego. Produkcja i zyski sektora skoncentrowane były 
jednak w dużych wytwórniach pasz, które generowały w 2012 roku ponad 46,2% przychodów. 
Badania wykazały że przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją pasz i będące stroną popytową, 
charakteryzowały się dobrą płynnością finansową i wypłacalnością [Czerwińska-Kayzer 2013]. 
Przedsiębiorcy z analizowanych zakładów paszowych, jako główny powód niestosowania rodzi-
mych roślin strączkowych wskazywali niemożność dokonywania zakupu dużych partii towaru 
niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji przez cały rok.

Analiza SWOT rynku rodzimych roślin strączkowych na cele paszowe
Do identyfikacji czynników determinujących rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych 

posłużono się analizą SWOT. W tym celu uzyskane z badań ankietowych dane odpowiednio 
opracowano, a następnie posegregowano, tworząc cztery kategorie czynników strategicznych:
S – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę w rozwoju rynku,
W – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, w rozwoju rynku, 
O – szanse: wszystko to, co stwarza dla potencjalnego rozwoju rynku szansę korzystnej zmiany,
T – zagrożenia: wszystko to, co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej dla rozwoju 
rynku rodzimych roślin strączkowych.

W tabeli 2 przedstawiono silne i słabe strony rynku rodzimych roślin strączkowych, a także 
możliwości i zagrożenia związane z restytucją systemu obrotu roślin strączkowych.

Analiza wykazała, że do czynników mających wpływ na zmniejszenie popytu na ten suro-
wiec na rynku paszowym zaliczyć można przede wszystkim dużą konkurencję ze strony rynku 
soi jako produktu substytucyjnego w produkcji pasz. Dodatkowo stwierdzono duże rozproszenie 
terytorialne i małą skalę produkcji tego surowca, a także brak płynności obrotu powodujący 
niepewność sprzedaży nasion. Wskazano również na niski i niestabilny poziom plonowania tych 
roślin, a także na dużą wrażliwość na wahania temperatur i wielkość opadów. W warunkach 
produkcyjnych cechy te utrudniają możliwość oferowania na rynku jednorodnej pod względem 
jakościowym i odpowiednio dużej partii surowca, a także rodzą niepewność w zakresie płynności 
jego dostaw do zakładów produkujących paszę. Czynniki te zdecydowanie przyczyniają się do 
obniżenia rynkowej konkurencyjności roślin strączkowych jako paszowego komponentu białko-
wego, w porównaniu do białka importowanej śruty sojowej. Analiza SWOT wykazała również 
występowanie wielu mocnych stron zarówno w sferze czynników produkcji, jak i czynników 
ekonomicznych, które przemawiają za możliwością restytucji i dalszego rozwoju tej produkcji 
w Polsce. Dotyczy to m.in. wspieranego przez rząd opłacalnego poziomu ceny tego surowca 
i bardzo korzystnego wpływu na strukturę gleby i plony roślin następczych. Jednak istniejąca 
bariera, wynikająca z konkurencji ze strony rynku importowanej soi, a także brak rozwiniętej 
logistyki rynku rodzimych roślin strączkowych oraz jej promocji, sprawiają, że produkcja ta nie 
może w sposób samodzielny pokonać nękającej jej rynkowej marginalizacji. Niewystarczające w 
tej mierze są również działania rządu skoncentrowane na bezpośrednim wsparciu finansowym dla 
rolników uprawiających rośliny strączkowe. Skala tych dopłat jest znacząca. W latach 2010-2011 
pula środków finansowych przeznaczona na realizację specjalnej płatności obszarowej do upraw 
roślin strączkowych wynosiła 10,8 mln euro rocznie. Od 2012 roku kwota ta wzrosła do poziomu 
30 mln euro rocznie. Efektem tych działań był wzrost powierzchni zasiewów roślin strączkowych 
w charakterze poplonu lub przedplonu, produkcja towarowa tego surowca pozostaje jednak na 
niezmienionym poziomie.
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Tabela 2. Analiza SWOT
Table 2. SWOT Analysis

Mocne strony (S)/Strengths Słabe strony (W)/Weaknesses
Czynniki produkcyjne:
- występowanie korzystnych warunków przyrodniczych 
(zwłaszcza jakości gleb) do produkcji roślin strączkowych,
- duży nie całkiem wykorzystany produkcyjny potencjał 
rolnictwa (zasoby ziemi i zasoby pracy)
- możliwość ograniczania powierzchni gruntów odłogowanych,
- tradycja upraw roślin strączkowych w Polsce,
-  bardzo korzystny wpływ na strukturę gleby
- chętnie stosowany przez rolników jako przedplon i zielony 
nawóz,
- przydatne jako komponent białkowy dla trzody chlewnej i 
drobiu,
Czynniki ekonomiczne:
- niski koszt siły roboczej przy wysokich kwalifikacjach 
rolników i nadwyżce siły roboczej na wsi,
- istniejące dobrze prosperujące zakłady przemysłu paszowego, 
o dużym potencjale produkcyjnym,
- porównywalna do zbóż opłacalność niektórych uprawy 
strączkowych(groch) w przypadku uwzględnienia dopłat UE,
Inne:
- duży potencjał naukowy (wyższe uczelnie mogące wspierać 
innowacyjny rozwój i wykorzystanie rodzimych roślin 
strączkowych na paszę,
- sprawne doradztwo w zakresie uprawy
- rośliny niemodyfikowane genetycznie

Czynniki produkcyjne:
- możliwość wprowadzania do upraw 
niesprawdzonych odmian roślin strączkowych,
- niepewność plonów i dostaw określonych partii 
towaru,
- trudności z efektywnym zbiorem (nierównomierne 
dojrzewanie nasion)
Czynniki  ekonomiczne:
- rozproszenie terytorialne i mała skala upraw 
strączkowych,
- brak zorganizowanego systemu skupu i obrotu 
nasionami roślin strączkowych wynikający z braku 
popytu na te nasiona ze strony przemysłu paszowego,
- brak promocji marketingu i serwisu w zakresie 
prowadzenia plantacji i odbioru produkcji i 
wykorzystania w paszach,
- słabe zaplecze kapitałowe, niskie zasoby kapitałowe 
rolników,
- niewystarczające powiązania gospodarstw 
produkujących rośliny strączkowe z rynkiem,
- istnienie na rynku konkurencyjnego substytutu pod 
względem jakości białka, w postaci importowanej soi,
- rynek rodzimych roślin strączkowych nie jest 
samodzielny, kapitalny wpływ na ceny grochu i 
strączkowych rynku soi i rzepaku,
- niestabilność cenowa nasion strączkowych i brak 
mechanizmów umożliwiających zabezpieczenie ceny,
- brak zaangażowania banków we wspieraniu 
produkcji, skupu i przetwórstwa roślin strączkowych 
na terenie kraju,
- niedostatecznie rozwinięty kapitał społeczny na 
wsi wyrażający się niechęcią i brakiem zaufania do 
wspólnego działania (integracja pozioma),
-przemysł paszowy zdominowany przez duże 
podmioty, z kapitałem zagranicznym,
Inne:
- gorsza jakość białka rodzimych strączkowych w 
stosunku do soi

Szanse (O)/Opportunities
- możliwość zagospodarowania gleb słabych na potrzeby 
uprawy roślin strączkowych.
- wsparcie produkcji rodzimych roślin strączkowych z 
funduszy UE,
- istnienie know how wśród producentów rolnych w zakresie 
technologii uprawy strączkowych,
- odporność produkcji  rodzimych odmian  roślin strączkowych  
na uwarunkowania przyrodniczo-klimatyczne regionu,
- utrzymująca się tendencja wzrostowa powierzchnia uprawy 
roślin strączkowych w ostatnich latach,
- rosnące ceny nawozów azotowych skłaniać mogą rolników 
do stosowania w płodozmianie roślin strączkowych,
- istnienie możliwości powiązań integracyjnych w produkcji 
roślin strączkowych – grupy producenckie,
- obserwowana od 2012 r. odbudowa pogłowia drobiu oraz 
wzrost spożycia mięsa białego, a tym samym potencjalny 
wzrost zapotrzebowania na paszę,
- narastająca niechęć do stosowania surowców paszowych z 
roślin genetycznie modyfikowanych, w tym importowanej soi,
- możliwość dokonania zabezpieczenia cen nasion roślin 
strączkowych na rynkach terminowych rzepaku i soi, ceny są w 
60-70% skorelowana z tymi rynkami,
- istnienie potencjalnej konkurencyjności cenowej 1 kg białka 
w mieszankach pasz treściwych sporządzonych w oparciu o 
zwiększony udział rodzimych roślin strączkowych. 
- rodzime strączkowe są produktem niszowym na rynku, a 
także korzystnie oddziałujący na środowisko,
- dążenie rządu do osiągnięcia bezpieczeństwa w zakresie 
białka roślinnego pochodzącego z rodzimych roślin 
strączkowych,
- możliwość ograniczenia deficytu w krajowym bilansie białka 
roślinnego za sprawą rodzimych roślin strączkowych.

Zagrożenia (T)/Threats
 - brak postępu w zakresie hodowli nowych odmian 
roślin strączkowych w kraju,
- marginalizacja rynku – obecnie rynek roślin 
strączkowych stanowi mniej niż 10% wartości 
rynku zbóż,
- niska lub żadna opłacalność bezwzględna roślin 
strączkowych (bez dopłat) prowadzić może do 
uzależnienie opłacalności  produkcji od dopłat UE,
- duża konkurencja na rynku paszowym ze strony 
producentów śruty sojowej oferowanej przez 
zagraniczne koncerny,
- konieczność poniesienia dużych nakładów 
finansowych na poprawę wizerunku roślin 
strączkowych jako wartościowego komponentu 
białkowego i odzyskanie części rynku paszowego,
- zmniejszenie zapotrzebowania na paszę dla trzody 
chlewnej w związku z utrzymującą się tendencją 
spadkową pogłowia w latach 2003-2011,
- zagrożenie utraty bezpieczeństwa w zakresie 
zapotrzebowania na białko roślinne w kraju.

Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Wnioski
1. Konkurencja ze strony rynku soi jako produktu substytucyjnego, a także występowanie m.in. 

takich zjawisk, jak: rozproszenie terytorialne i mała skala produkcji tego surowca oraz brak 
płynności obrotu powodująca niepewność sprzedaży nasion, doprowadziły w Polsce do mar-
ginalizacji rynku rodzimych roślin strączkowych. 

2. W badanych latach obserwuje się systematyczne zwiększanie powierzchni upraw pastewnych 
roślin strączkowych, jednak nie przekłada się to na wzrost wielkości produkcji tego surowca. 
Badania wykazały, że obecnie głównym powodem uprawy roślin strączkowych jest poprawa 
struktury gleby i korzystne stanowisko pod roślinę następczą, a nie produkcja towarowa tego 
surowca.

3. Wykorzystanie licznych szans dla rynku roślin strączkowych, przy jednoczesnej poprawnej 
organizacji logistyki dostaw, może przyczynić się do efektywnej restytucji oraz dalszego 
rozwoju rynku rodzimych roślin strączkowych w Polsce.
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Summary
The purpose of this article is to identify the current state of the domestic market of legume native and an 

indication of the main limitations in its development. To attain the required carry out research into strengths 
and weaknesses, and the opportunities and threats of native legumes market in Poland. It concluded that 
over the years there has been a systematic increase of area planted fodder legumes, however, do not increase 
the volume of production of the raw material. Pointed to competition from the soybean market as a product 
substitution, as well as the occurrence of, among other things: territorial dispersion, small scale production 
of the raw material and the lack of liquidity on the market. It was recognized that these are the factors that 
led to the marginalization of the domestic market of native legumes.
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