
Śruta oraz makuch rzepakowy realną alternatywą dla importowanej śruty sojowej 

 

W dniu 22 czerwca 2018 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach odbyło się spotkanie, którego temat wiodący brzmiał: „Śruta oraz 

makuch rzepakowy realną alternatywą dla importowanej śruty sojowej”.  

Przybyłych gości powitał Pan Adam Kalinowski - Dyrektor ZODR w Barzkowicach, 

przedstawiając jednocześnie informacje na temat wielkości upraw rzepaku. 

Wdrożenie strategii rozwoju rynku w celu zwiększenia wykorzystania pasz 

rzepakowych w produkcji zwierzęcej jest bardzo istotna kwestią.  W Polsce uprawia się około 

900 tya. ha rzepaku. Średnia planacja liczy około 10 ha.  Zbiory w Polsce występują na 

poziomie  2,6-2,7 mln ton rzepaku. Rzepak powinien być rozpatrywany już nie tylko jako 

roślina oleista, ale także jako roślina białkowa. 

Całość śruty rzepakowej da się skarmić w naszym kraju. W ogóle nie musimy jej 

eksportować – to byłby nasz największy sukces. Oznacza to, że o 500-600 tys. ton zwiększamy 

zużycie krajowego białka, eliminując tym samym około 350-400 tys. ton importowanej śruty 

sojowej.  

Śruta rzepakowa może być także z powodzeniem wykorzystywana w żywieniu trzody 

chlewnej. W tym przypadku jej ilość w dawce ogranicza wysoki poziom włókna. Ponadto 

należy do niej dodać inne pasze białkowe aby uzupełnić ją o niezbędne aminokwasy. Można to 

wszystko zrobić bez dodatku śruty sojowej a jedynie w oparciu o krajowe białko. 

 W spotkaniu wzięli udział: 

 Pan Adam Kalinowski - Dyrektor ZODR w Barzkowicach 

 Pan prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Golimowski- Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu 

 Pani dr inż. Anita Maria Zaworska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 Pan dr inż. Krystian Butlewski - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy  

w Falentach 

 Pan prof. dr hab. inż. Stanisław Ptasznik -  Instytut Biotechnologii Przemysłu 

Rolno-Spożywczego w Warszawie 

 Pani dr hab. inż. Anna Maria Olszańska, prof. UE - Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu 

 Pani dr inż. Barbara Król - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 



 Pani dr hab. Zuzanna Goluch, prof. - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 Pan Konrad Woźniak - Główny Księgowy ZODR w Barzkowicach 

 pracownicy ZODR w Barzkowicach. 

Fot.1. Pan Adam Kalinowski - Dyrektor ZODR w Barzkowicach wita przybyłych gości 

Fot.2. Uczestnicy spotkania 



Fot.3. Uczestnicy spotkania 

 

 

Fot.4. Uczestnicy spotkania 

 


