Białko w paszy - krajowe rośliny strączkowe czy importowana śruta sojowa


Polska rocznie dla zaspokojenia potrzeb paszowych potrzebowała około 1 mln ton białka. Zapotrzebowanie to pokrywano przez import 1,7 mln ton śruty sojowej, co odpowiada 0,8 mln ton białka. Realizacja zapisu w Art. 15 „Ustawy o paszach” wymaga znalezienia zastępczych, wysokobiałkowych składników pasz, porównywalnych pod względem jakościowym i ekonomicznym. Mogą nimi być: uprawiane w kraju na różnych typach gleb nasiona roślin strączkowych (groch - 22% białka, bobik - 34%, łubiny - 36-44%) i poekstrakcyjna śruta rzepakowa (35% białka). Wprowadzenie tych komponentów do pasz wymaga uwzględnienia zawartości białka, jego wartości biologicznej oraz związanych z tym efektów uzyskiwanych w żywieniu zwierząt gospodarskich.
Dane zawarte w tabeli 1 wskazują, że śrutę sojową w paszy dla tuczenia trzody chlewnej może zastąpić groch ze śrutą rzepakową.
W paszy dla drobiu (tab.2) z uwagi na większe wymagania żywieniowe możliwe jest tylko częściowe zastąpienie białka pochodzącego z śruty sojowej krajowymi nasionami bobiku lub łubinu.
W obu powyższych przypadkach cena l kg białka w paszy z wykorzystaniem krajowych komponentów jest porównywalna, a nawet nieznacznie niższa, aniżeli w dotychczasowych mieszankach opartych wyłącznie o śrutę sojową. Tak więc zastępując soję rodzimymi surowcami białkowymi producent mięsa wieprzowego i drobiowego może uzyskać te same efekty ekonomiczne, a w rezultacie nie spowoduje to podwyższenia cen na rynku. Natomiast konsument otrzyma mięso o lepszych cechach jakościowych.


Możliwości zastąpienia białka sojowego (0,8 mln ton)

1. Przynajmniej 0,44 do 0,5 mln ton białka w roku 2010 będzie pochodzić z poekstrakcyjnej śruty rzepakowej i makucha rzepakowego. Źródłem danych jest Krajowy Związek Producentów Rzepaku (KZPR), który zakłada, że w Polsce w związku z uruchomieniem produkcji biopaliw zbiory rzepaku wyniosą 2,7-2,8 mln ton, co w przeliczeniu daje wyżej wymienioną ilość białka. Produktem ubocznym ekstrakcji i tłoczenia rzepaku jest śruta i makuch, który będzie musiał podlegać utylizacji w procesie spalania. Z uwagi na dużą zawartość siarki w śrucie i makuchu jest to rozwiązanie bardzo niekorzystne dla środowiska, a stosowanie w spalarniach filtrów odsiarczających związane jest ze znacznymi kosztami. Najlepszą pod względem ekonomicznym drogą utylizacji śruty i makucha rzepakowego byłoby wykorzystanie jej na cele paszowe, tym bardziej, że w kompozycji z rodzimymi roślinami strączkowymi otrzymuje się białko o wysokiej wartości biologicznej.
2. Około 0,3 mln ton białka z nasion roślin strączkowych, w tym:
- 0,13 mln ton białka z łubinu uprawianego na powierzchni 250 tys. ha (średni plon 1,5 t/ha przy 42% zawartości białka),
- 0,17 min ton białka z grochu uprawianego na powierzchni 250 tys. (średni plon 3 t/ha przy 22% zawartości białka).
Obecna powierzchnia uprawy roślin strączkowych na nasiona wynosi niewiele ponad 100 tys. ha, a więc musi ulec prawie pięciokrotnemu zwiększeniu. Rozwój produkcji krajowych roślin strączkowych przedstawiono w dalszej części dla gleb dobrych i słabszych wychodząc z założenia, że rolnik zainteresuje się ich uprawą jeżeli w rezultacie osiągnie podobne, albo lepsze efekty ekonomiczne w porównaniu do innych kultur. Na glebach dobrych rośliny strączkowe (groch, bobik) będą konkurować przede wszystkim z pszenicą ozimą, a na glebach słabszych alternatywą dla uprawy łubinu będzie żyto ozime. Analiza ekonomiczna wykonana w Katedrze Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej AR w Poznaniu wykazała, że w uprawie polowej na glebach dobrych porównywalną nadwyżkę bezpośrednią w wysokości 800 zł/ha można uzyskać przy plonie 3,5 t/ha grochu i 5,0 t/ha pszenicy. Analogicznie na glebach słabych nadwyżkę w wysokości 450 zł/ha można otrzymać przy plonie 2,5 t/ha łubinu i 4,0 t/ha żyta. Ten poziom plonowania roślin strączkowych jest trudniejszy do uzyskania od podanego dla zbóż. Przyczyn tego stanu należy upatrywać przede wszystkim w zaniechaniu badań nad nowoczesną technologią uprawy, zmierzającą do obniżenia kosztów, a później z jej wdrażaniem do praktyki. Celem zachęty rolnika do uprawy roślin strączkowych niezbędne będzie w początkowym okresie finansowe wsparcie, które pozwoli zrównoważyć uzyskiwaną nadwyżkę do poziomu pszenicy na dobrych i żyta na słabych glebach. Z uwagi na pro-ekologiczne znaczenie roślin strączkowych wskazane byłoby rozważyć możliwość objęcia ich uprawy w plonie głównym dofinansowaniem z funduszy rolno-środowiskowych. Uzasadnieniem dla tego rozwiązania jest właśnie znaczenie proekologiczne roślin strączkowych, wynikające z wiązania azotu atmosferycznego, a tym samym ograniczenie jego stosowania w formie mineralnej, zmniejszenie udziału zbóż w zmianowaniu i przygotowanie stanowiska dla uprawy rzepaku. Według danych IUNG w Puławach wskutek zwiększenia udziału powierzchni zbóż do ponad 75% w latach 1985-1995 dopływ materii organicznej do gleby zmniejszył się o około 60%. Natomiast zwiększenie do 500 tys. ha powierzchni upraw roślin strączkowych spowoduje wytworzenie 17-32 tys. ton czystego azotu, co odpowiada produkcji 60-94 tys. ton saletry amonowej o wartości 40-70 mln zł.
3. Brakujące 0,24 mln ton białka do pełnego zbilansowania potrzeb dla produkcji pasz dla zwierząt o szczególnie wysokich wymaganiach żywieniowych, np. dla brojlerów może pochodzić z importowanej śruty sojowej.
Dla wykorzystania białka dla pasz, alternatywnego do pochodzącego ze śruty sojowej należy zapewnić dostępność na rynku odpowiednio dużych partii surowca. Niezbędne będzie stworzenie rynkowej struktury organizacyjnej i logistycznej w zakresie -obrotu i wykorzystania śruty rzepakowej i nasion roślin strączkowych. Z uwagi na to, że przedsiębiorstwa rolne mają problemy z płatnościami, zaproponowany system obrotu umożliwia rozwijanie produkcji roślin strączkowych bez bezpośredniego angażowania własnych środków finansowych, co winno dodatkowo stymulować ten kierunek działalności. Propozycję takiej struktury przedstawia załączona rycina l. Ogniwem koordynacyjnym może być spółka, której zadaniem byłoby organizowanie logistyki i rozliczeń uczestników systemu.
Miała by ona trzy sfery działania:
- organizowanie produkcji roślin strączkowych i odbioru wytworzonego towaru,
- współpraca z producentami estru rzepakowego w zakresie odbioru śruty,
- współpraca z zakładami paszowymi i fermami trzody i drobiu w zakresie dostaw komponentów wysokobiałkowych.
Powyższe propozycje powinny być uzupełnione zintensyfikowanymi pracami badawczymi nad zwiększeniem i stabilizacją plonów roślin strączkowych, poprawieniem cech jakościowych nasion, zmniejszeniem kosztów uprawy i doskonaleniem receptur paszowych. Wyniki tych badań powinny doprowadzić do całkowitej konkurencyjności jakościowej i ekonomicznej krajowych komponentów (śruta rzepakowa i nasiona roślin strączkowych) w porównaniu do śruty sojowej i stopniowego ograniczania środków budżetowych, wspierających proponowane rozwiązania.
Przedstawione opracowanie jest wynikiem dyskusji prowadzonych podczas konferencji i warsztatów pt. „Strategie wykorzystania roślin strączkowych” (Zakopane, 24-27.09.2006), także z posłami Komisji Rolnictwa Sejmu i przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z uchwaloną 22.06.2006r. „Ustawą o paszach”. Do zwiększonego wykorzystania roślin strączkowych dąży się także w wielu innych państwach europejskich. Podczas 6. Europejskiej Konferencji Roślin Strączkowych (Lizbona, 12-16.11.2007) podsumowano wyniki projektu badawczego pt. „New strategies to improve grain legumes for food and feed” zrealizowanego w ramach 6. Programu Ramowego. Końcowe opracowanie wraz z wnioskami przekazano Komisji Europejskiej i rządom poszczególnych państw.
Z podsumowania autorów wynikają następujące wnioski dla naszego kraju.
1. Zastępując białko sojowe białkiem pochodzącym z śruty rzepakowej i krajowych roślin strączkowych producenci mięsa wieprzowego i drobiowego będą osiągali te same, a nawet lepsze efekty ekonomiczne, a konsument będzie miał dostęp do jakościowo lepszego mięsa.
2. Wzbudzenie produkcji roślin strączkowych w początkowym okresie winno być objęte programem rolnośrodowiskowym, a rozwój tej gałęzi będzie miał również duże znaczenie proekologiczne.
3. Dostęp firm paszowych do dużych, jednolitych partii nasion roślin strączkowych pozwoliłby na racjonalne zagospodarowanie 1-1,2 mln ton śruty rzepakowej bez ponoszenia dodatkowych kosztów na jej utylizację.
4. Polska hodowla roślin dysponuje dobrymi odmianami wszystkich gatunków roślin strączkowych. Z uwagi jednak na mały współczynnik ich rozmnażania należałoby niezwłocznie przystąpić do realizacji zaproponowanego programu, zaczynając od produkcji materiału siewnego.
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Tabela 1. Koszty 1 kg białka (zł) w mieszance paszowej dla trzody chlewnej

Mieszanka paszowa ze śrutą sojową
Mieszanka paszowa z udziałem grochu
Skład mieszanki paszowej
Udział w paszy (%)
Cena 1 kg białka
Skład mieszanki paszowej
Udział w paszy (%)
Cena l kg białka
Śruta sojowa
Zboże
15
83
2,64
8,00
Groch
Śruta rzepakowa
Zboże
15
10
73
4,54
1,94
8,00
Cena l kg białka w paszy
7,04
Cena 1 kg białka w paszy
6,72

Mieszanki paszowe wg A. Frankiewicza, Katedra Żywienia Zwierząt UP w Poznaniu;
Przyjęte ceny skupu: śruta sojowa - 1.215 zł/t, groch - 1.000 zł/t, śruta rzepakowa - 720 zł/t, zboże - 880 zł/t.



Tabela 2. Koszty 1 kg białka (zł) w mieszance paszowej dla drobiu

Mieszanka paszowa ze śrutą sojową
Mieszanka paszowa z udziałem bobiku
Mieszanka paszowa z udziałem łubinu
Skład mieszanki paszowej
Udział w paszy (%)
Cena 1 kg białka
Skład mieszanki paszowej
Udział w paszy (%)
Cena 1 kg białka
Skład mieszanki paszowej
Udział w paszy (%)
Cena 1 kg białka
Śruta sojowa Kukurydza
34
64
2,64
8,20
Śruta sojowa
Bobik
Kukurydza
6,3
15
56,7
2,64
2,77
8,20
Śruta sojowa
Lubin
Kukurydza
26,3
15
56,7
2,64
2,65
8,20
Cena 1 kg białka w paszy
6,14
Cena l kg białka w paszy
5,75
Cena 1 kg białka w paszy
5,75

Mieszanki paszowe wg A. Rutkowskiego, Katedra Żywienia Zwierząt UP w Poznaniu;
Przyjęte ceny skupu: śruta sojowa kukurydza - 820 zł/t, 1.215 zł/t, bobik - 720 zł/t, łubin - 900 zł/t, śruta rzepakowa - 720 zł/t.

