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Firma AgroYoumis obchodzi w tym 
roku swoje 10-lecie. Jakie były 
początki firmy?
– Wiele osób kojarzy nas z ukraińską ho-
dowlą, chociaż tak naprawdę już od wielu 
lat prowadzimy hodowlę soi na Podkar-
paciu. Jednak muszą Państwo wiedzieć, 
że pomysł na wprowadzanie soi do upra-
wy w Polsce zrodził się na Litwie, gdzie 
nastąpił rozwój pasz wysokobiałkowych, 
w tym tych zawierających w swym skła-
dzie soję. W 2010 roku zasiano tam soję 
na pierwszych 1000 ha. Skoro na Litwie, 
która nie dość, że jest krajem leżącym na 
północy, to również mało przydatnym do 
uprawy tego gatunku, uprawa powiodła 
się, stwierdzono, że Polska posiada ideal-
ne warunki glebowo-klimatyczne do uzy-
skiwania zadawalających plonów. Z tego 
powodu w 2011 roku pojawiliśmy się na  
Zielonych Targach Agro Show. Pamię-
tam, że większość rolników, którzy wtedy 
odwiedzali targi nie wierzyli, że uprawa 
soi jest możliwa w Polsce. Oczywiście 
byli również tacy rolnicy, którzy pamięta-
li pierwsze próby uprawy tego gatunku 
w latach 80. XX wieku. W tamtym czasie 
Polska nie była jeszcze przygotowana na 
uprawę soi na dużą skalę. Nie było ani 
odpowiednich odmian, jak również opra-
cowanej agrotechniki i sprzętu. Z per-
spektywy tych 10 lat widzę, jaki postęp 
nastąpił w hodowli i uprawie tego gatun-
ku. Przyznaję, że włożyliśmy ogromny 
wysiłek by uprawa soi była na takim po-
ziomie, jakim  jest teraz. Było warto!

10 lat to ogrom włożonej pracy. 
Jakie były największe wyzwania, 
z jakimi przyszło się Wam mierzyć 
w tym czasie?
– Z perspektywy czasu uważam, że naj-
większym wyzwaniem, z jakim przyszło 

AgroYoumis świętuje 
10-lecie
W tym roku firma AgroYoumis świętuje swoje 10-lecie istnienia na rynku. O tym, jaki był ten okres, 

jakie wyzwania stały przed firmą i jakie sukcesy udało się osiągnąć, rozmawialiśmy z Natalią Sibirt-

sevą, prezesem firmy AgroYoumis.

nam się mierzyć, była zmiana przekonań 
rolników, że uprawa soi w Polsce jest 
możliwa. Jak już wspomniałam wcześniej 
trudno było przekonać rolników, którzy 
kiedyś próbowali uprawiać ten gatunek 
w swoich gospodarstwach, że uprawa 
może dać zadawalający plon. Ciężko 
było przekonać również tych, którzy po 
raz pierwszy zetknęli się z tym gatunkiem 
i nie wiedzieli nic na temat uprawy oraz 
możliwości wykorzystania. Od początku 
swej działalności organizowaliśmy poka-
zy na poletkach demonstracyjnych, tak 
by rolnicy mogli zobaczyć, dotknąć i za-
poznać się z agrotechniką tego gatunku. 
W ciągu tych 10 lat zorganizowaliśmy 
setki spotkań z rolnikami w różnych re-
gionach kraju. Uczestniczymy również 
w „Inicjatywie białkowej” organizowanej 
przez COBORU, dzięki czemu możemy 
nie tylko wysiać i sprawdzić nasze od-
miany, ale również pokazać je rolnikom. 
Pamiętam również, jak na początku 
działalności podczas imprez targowych 
pokazywaliśmy rolnikom, jak mogą wy-
korzystać soję w swoim gospodarstwie 
przy pomocy ekstruderów. Dużym wy-
zwaniem była możliwość sprzedania 

nasion soi przez rolników. Na początku 
działalności nie było zbyt dużo pod-
miotów skupujących. Podobnie było 
ze środkami ochrony roślin. Zarówno 
podmioty skupujące, jak i środki ochro-
ny roślin pojawiały się z czasem, kiedy 
soja nabierała na znaczeniu. Stało się 
tak również dlatego, że rolnicy postawili 
na soję w swoich gospodarstwach, co 
sprawia, że może być ona ważną rośliną 
białkową w Polsce i chętnie wykorzysty-
wana przez polskich producentów pasz 
do produkcji komponentów z krajowego 
białka. Uważam, że soja, jako nowy ga-
tunek, osiągnęła bardzo duży sukces. 
Dzisiaj mamy doradców agrotechnicz-
nych, którzy pomagają w uprawie tego 
gatunku. Opracowane zostały programy 
agrotechniczne i metodyki ochrony roślin. 
Cieszy mnie również to, że są gospodar-
stwa, w których soja na stałe zagościła 
w płodozmianie. To wszystko sprawia, 
że Polska może cieszyć się plonami soi 
na poziomie światowym. Sezon wege-
tacyjny 2021 okazał się korzystnym dla 
tego gatunku, jeśli mówimy o przecięt-
nym plonie. Z rozmów z naszymi rolni-
kami wynika, że soja plonowała średnio 
na poziomie 2,5-2,8 t/ha, a w niektórych 
regionach takich, jak Lubelszczyzna, 
Małopolska czy Podkarpacie plony są 
na poziomie 4 t/ha i powyżej. Dla po-
równania średni plon soi na świcie to 2,2 
-2,5 t/ha. Uważam też, że soja ma dużą 
przewagę nad pozostałymi roślinami 
strączkowymi. Chociaż materiał siewny 
grochu czy bobiku można zakupić po 
niższej cenie w porównaniu z nasionami 
soi, to zysk z uprawy tego ostatniego ga-
tunku jest znacznie wyższy. Uważa się, 
że opłacalność soi zaczyna się od 1,5 t/
ha, co przy średnim plonie, oznacza, że 
uprawa soi w Polsce się opłaca. Dodat-

Natalia Sibirtseva, AgroYoumis Sp. z o.o. 
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kowo soja jest wartościowym elementem 
płodozmianu. Co ciekawe soja staje się 
alternatywą dla wielu gospodarstw rów-
nież w tym roku, szczególnie na planta-
cjach rzepaku, gdzie wschody były utrud-
nione. Także wysokie ceny nawozów 
azotowych sprawiają, że wielu rolników 
skłania się do uprawy soi. Pamiętajmy, 
że soja nie wymaga nawożenia azoto-
wego, a dzięki symbiozie z bakteriami 
brodawkowymi jest w stanie go asymilo-
wać, przez co zostawia po sobie dobre 
stanowisko i jest cenionym elementem 
płodozmianu. 

Jakie są największe sukcesy firmy 
AgroYoumis?
– W 2011 roku mieliśmy tylko jedną od-
mianę - Annushkę, którą mogliśmy za-
oferować rolnikom. Po tych 10 latach 
tych odmian jest już około 20, które 
mogą być uprawiane nie tylko w Polsce, 
ale również w krajach południowych UE. 
Uważam, że wykonaliśmy ogrom pracy, 
szczególnie, że wyhodowanie jednej od-
miany zajmuje około 12 lat intensywnych 
prac hodowlanych. Jest to tysiące wy-
konanych krzyżówek, spośród których 
około 80% jest odrzucanych. Cieszy 
mnie również fakt, że chociaż Annush-
ka, Mavka, Simone, to nasze najstarsze 
odmiany, to w dalszym ciągu są wybiera-
ne i doceniane przez rolników. To co rol-
nicy cenią w tych odmianach to przede 
wszystkim elastyczność terminu siewu, 
dzięki czemu może być wysiewana 
w latach trudnych, kiedy konieczny jest 
opóźniony siew. Sprawdza się również 
w optymalnych terminach siewu, w tym 
przypadku jej zaletą jest wczesny zbiór, 
który pozwala na odpowiedni rozkład 
prac w gospodarstwie. Pamiętny dla 
tej odmiany był sezon 2011/2012, kie-
dy większość plantacji rzepaku zostało 
uszkodzonych przez mróz. W tamtym 
czasie wielu rolników zastanawiało się 
czym przesiać plantacje, czy postawić 
na zboża jare czy na inną roślinę. Oka-
zało się, że soja sprawdziła się w tych 
trudnych, awaryjnych warunkach. Ważne 
jest dla nas to, że by mieć szeroko roz-
budowane portfolio odmian, od odmian 
wczesnych, takich jak wymienione wcze-
śniej Annsushka czy Mavka, jak również 
późniejszych tj. Kapral czy Pompei. Dzię-
ki temu możemy zaproponować nasze 
odmiany do różnych regionów w Polsce, 
które charakteryzują się odmiennymi 
warunkami glebowo- klimatycznymi, jak 

również potrzeb samych rolników. Mamy 
odmiany z przeznaczeniem do produkcji 
żywności, do gospodarstw ekologicz-
nych czy na stanowiska silnie zaka-
mienione, gdzie potrzebne są odmiany 
o wysoko osadzonym strąku. U niektó-
rych naszych odmian dolne strąki osa-
dzone są na wysokość 16 cm.  Jednak 
uważam, że jednym z najważniejszych 
naszych sukcesów jest to, że wypraco-
waliśmy wieloletnie przyjacielskie relacje 
z naszymi klientami. Cieszę się, że nasze 
odmiany sprawdzają się na polach wielu 
rolników i budzą zainteresowanie coraz 
większej liczby gospodarzy. Tym bardziej, 
że stawiamy na praktykę i to się spraw-
dza, bo dzwonią do nas rolnicy z całej 
Polski. A my jesteśmy wstanie pomóc 
zarówno bezpośrednio w gospodarstwie 
u rolnika, jak również na odległość. 

Czego możemy spodziewać się 
w najbliższym czasie od firmy 
AgroYoumis?
– Naszym głównym produktem w ofercie 
są nasiona soi. Duży nacisk kładziemy na 
otrzymywanie i wprowadzenie nowych 
odmian. Chcemy by nasze odmiany speł-
niały oczekiwania zarówno rolników, jak 
i przetwórców. Z punktu widzenia rolnika 
najważniejszymi cechami są wczesność, 
wysoki poziom plonowania i wysoka za-
wartość białka. Nasze odmiany wysiewa-
ne są na terenie całej Polski, od okolic 
Szczecina, aż do granicy czeskiej, dla-
tego w ofercie mamy odmiany o różnym 
kryterium wczesności. W Polsce najlepiej 
sprawdzają się odmiany wczesne i śre-
dniowczesne. Pamiętajmy jednak, że nie 
wszystkie odmiany późniejsze odmiany 
sprawdzą się w południowych częściach 
kraju, chociaż warunki klimatyczne mogą 
na to wskazywać. Czasami odmiana 
późniejsza sprawdzi się również w oko-
licach Bydgoszczy. Tegoroczna ciepła 
i długa jesień pokazała również, że od-
miany późne też mogą zostać zebrane 
i dać zadawalający plon. Cechami, na 
które zwracamy uwagę, są również od-
porność na suszę, wyleganie, wysokość 
osadzenia dolnego strąka, ilość strąków, 
rozgałęzienie rośliny i barwa znaczka. 
Pamiętajmy jednak, że nie ma odmia-
ny idealnej, każda ma swój potencjał 
i swoje cechy, dlatego mnogość odmian 
w naszej ofercie pozwala dopasować od-
mianę do różnych gospodarstw. Wśród 
nowych odmian soi w naszym katalogu 
znajdują się: bardzo wczesna odmiana 

Bilyavka, która sprawdzi się na stanowi-
skach suchych. Nowościami są również 
średniowczesna odmiana Orpheus czy 
odmiany późne Graf, Kapral i Pompei, 
które też mają swoich zwolenników. Za-
leży nam również by rolnicy otrzymywali 
wysokiej jakości i bezpieczny materiał 
siewny. Od 2018 roku realizujemy pro-
jekt badawczy: „Aktywne i ekologiczne 
opakowania funkcyjne do nasion roślin 
bobowatych” pod akronimem ACTIPAC, 
w którym prowadzimy ścisłe badania 
przechowywania i magazynowania roślin 
strączkowych. Według  prowadzonych 
badań, wynika, że niekorzystne warun-
ki przechowywania, takie jak wysoka 
temperatura i wilgotność, mogą obniżyć 
siłę kiełkowania nawet do 25%. Dlate-
go w sezonie 2022 jako wynik projektu 
powstanie opakowanie, które posiada 
specjalną wartę zabezpieczającą ma-
teriał siewny przed wilgocią, zapobie-
gające porażeniom wtórnym powodo-
wanym obecnością mikroorganizmów 
i zapewniające jednorodne środowisko. 
Jednocześnie nowe worki są wytrzymałe, 
biodegradowalne i bezpieczne dla środo-
wiska. Większość naszych klientów bę-
dzie mogło ocenić działanie innowacyjne-
go opakowania kupując materiał siewny 
produkcji AgroYoumis. 
Chcemy również poszerzać swoje port-
folio o inne gatunki roślin oleistych i je 
rozwijać. Jedną z takich roślin jest sło-
necznik. Mamy duże doświadczenie we 
wprowadzaniu gatunków oleistych na 
rynek. Słonecznik w Polsce jak dotąd nie 
miał dużego znaczenia. Jednak zmiana 
warunków pogodowych i pojawiające 
się okresy suszy sprawiają, że roślina 
ta zyskuje na znaczeniu. Jak pokazują 
doświadczenia lat ubiegłych, słonecznik 
świetnie się sprawdza na słabych stano-
wiskach w warunkach suszy. Na dzień 
dzisiejszy w swojej ofercie mamy 4 od-
miany, które są odmianami wczesnymi. 
Odmiany NS Kruna, NS Orfej, NS 8002 
to odmiany odporne na choroby takie jak 
zgnilizna twardzikowa czy sucha zgnilizna 
koszyka. W sezonach 2021 i 2022 od-
miany te zostały sprawdzone w różnych 
regionach Polski, przez jednostki  badaw-
cze i plantatorów. Potwierdzone zostało 
również to, że są one odmianami wcze-
snymi, a zbiór ich może odbywać się 
w niekorzystnych warunkach nawet do 
końca września przy wilgotności 9-12%.  
Mile zaskoczyło nas to, że w warunkach 
przemysłowych, plonują nawet 4 t/ha. 


