AKCJĘ WSPIERAJĄ

SOJA

UPRAWA PEŁNA ZALET

Soja to uprawa "stara jak świat", ale
w Polsce odkrywamy ją dopiero od
ponad 140 lat. Popularyzatorzy
postawili sobie ambitny cel - 150
tys. ha pow. uprawy soi na 150-lecie
uprawy tego gatunku w naszym
kraju.

W 2020 r. w UE wg Eurostatu
powierzchnia uprawy soi wynosiła
blisko 940 tys. ha. Najwyższe
zasiewy w UE były w takich krajach
jak: Włochy (250 tys. ha), Francja
(186 tys. ha), Rumunia (165 tys. ha).

18,5 tys. ha

Europejski
Zielony Ład
W
warunkach
Europejskiego
Zielonego Ładu – bioróżnorodność
nabierze
jeszcze
większego
znaczenia i dlatego wprowadzenie
soi do płodozmianu może się
okazać spełnieniem jednego z
wymogów
nowej
perspektywy
unijnej.

2,6 mln t

Około 18,5 tys. ha stanowiła
powierzchnia uprawy soi wg ARiMR
w 2020 r. w Polsce. Największy areał
uprawy soi odnotowano w woj.:
małopolskim ok. 4 tys. ha,
podkarpackim ok. 3,8 tys. ha,
lubelskim ok. 2,3 tys. ha,
dolnośląskim ok. 2,2 tys. ha.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski
Żywnościowej podaje, że w 2019 r. sprowadzono do
Polski blisko 2,6 mln ton śruty sojowej.

Zapotrzebowanie na soję i śrutę sojową jest
wysokie – a udział rodzimych komponentów
białkowych wykorzystywanych do produkcji pasz
pochodzących z roślin strączkowych na
znikomym poziomie. Tak wysoką skalę importu
śruty sojowej może ograniczyć zwiększone
wykorzystanie
krajowych
źródeł
białka.
Dodatkowo IERiGŻ-PIB szacuje, że ok. 95% śruty
sojowej w handlu międzynarodowym stanowi
śruta wytworzona z roślin genetycznie
modyfikowanych.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi zaufanymi praktykami w uprawie soi w Twoim regionie.
Zyskasz wskazówki i porady ułatwiające podjęcie optymalnego rozwiązania.
Woj. kujawsko-pomorskie i wielkopolskie
Rafał Suchoń
503 814 949
Woj. opolskie i dolnośląskie
Krzysztof Gawęcki
600 441 693

Woj. lubelskie
Arkadiusz Drabko
502 316 833
Woj. małopolskie i podkarpackie
Tomasz Brodowicz
607 444 264

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
ul. Szkolna 2/4 lok. 403
00-006 Warszawa

