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Dostawców z USA oraz informacji branżowych
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Małe
nasiona
o globalnym
zasięgu
Amerykański groch, soczewica
i ciecierzyca – znane również jako
rośliny strączkowe – uprawiane
są głównie na polach leżących
na północ od 45° równoleżnika.
Od Dakoty Północnej do stanu
Waszyngton rośliny strączkowe
sadzi się rotacyjnie z innymi
roślinami w cyklu rocznym, zwykle
naprzemiennie ze zbożami,
takimi jak pszenica i jęczmień.
Rośliny strączkowe są dobrze
przystosowane do wegetacji
w tamtejszym klimacie,
ponieważ mogą kwitnąć przy
stosunkowo chłodnej
wiosennej aurze,
gdy jedynym
źródłem wody
jest tylko
stopniały śnieg

i opady deszczu, zapewniające
właściwą wilgotność gleby.
Tradycyjne wiosenne odmiany
sadzi się w kwietniu lub maju,
w zależności od pogody. Wysiew
nowo wyhodowanych odmian
grochu „ozimego” odbywa się
jesienią, zaraz po letnim zbiorze,
w ten sposób rozpoczynając nowy
sezon wegetacyjny. Te ozime
odmiany zaczynają rosnąć w ciepłe
jesienne dni, a zimą i wczesną
wiosną czerpią wilgoć ze stopionego
śniegu i deszczu. Bez względu
na okres wysiewu, nasiona roślin
strączkowych mogą też wyschnąć
na pędach w upalne dni lata. Sezon
żniw rozpoczyna się od połowy
lipca do połowy sierpnia zbiorami
grochu. Następnie przystępuje się
do zbiorów soczewicy, a żniwa
roślin strączkowych kończą się
zbiorem ciecierzycy, zwykle pod
koniec sierpnia lub we wrześniu.
Zebrane rośliny strączkowe są
gromadzone w całym regionie
w silosach magazynowych,
zapewniających cyrkulację powietrza
za pomocą wentylatorów, dzięki
czemu nasiona są suche i wolne

od pleśni. Maszyny przetwórcze
przenoszą nasiona roślin
strączkowych na sita, aby pozbyć
się kamyków i brudu, usunąć
połamane ziarna i inne ciała obce.
Sita służą również do segregowania
nasion według rozmiaru,
odpowiednio do specyfikacji
nabywców. Aby zapewnić jednolite
wybarwienie, można zastosować
elektroniczne sortowniki kolorów.
Po oczyszczeniu i posortowaniu,
suchy groch, soczewicę i ciecierzycę
pakuje się do worków i przygotowuje
do wysyłki. Worki są ładowane
do kontenerów eksportowych
o pojemności około 20 ton każdy
i mogą być przewożone ciężarówką,
koleją, barką lub oceanicznym
statkiem towarowym. Kontenery
są dystrybuowane na terytorium
USA i na całym świecie.
Większość światowego eksportu
nasion strączkowych wywozi
się z portów USA na północnozachodnim wybrzeżu Pacyfiku
lub w Zatoce Meksykańskiej,
a także przez kanadyjskie porty
w Vancouver i Montrealu.
Amerykański suchy groch
i soczewica są sprzedawane
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w krajowych supermarketach,
zazwyczaj w postaci suchej
i pakowane w worki o wadze
jednego funta. Ciecierzyca
jest sprzedawana w krajowych
supermarketach w postaci
suchej i konserwowej. Ostatnio
wprowadzane są innowacyjne
produkty, takie jak przekąski, napoje
białkowe i produkty mięsopodobne
z roślin strączkowych, które
są dobrze przyjmowane przez
konsumentów. Eksportowane
rośliny strączkowe są sprzedawane
w postaci suchej – albo pakowane
w torebki opatrzone lokalną
marką, albo sprzedawane na wagę
na tradycyjnych bazarach, które
są nadal powszechną formą
handlu w wielu częściach świata.
Część suszonego grochu jest
przetwarzana w postaci konserw.
Soczewica i ciecierzyca jest
również konserwowana w puszkach
lub słoikach. Oczywiście część
amerykańskiego grochu, soczewicy
i ciecierzycy jest używana jako
składnik paczkowanych zup
i innych przetworzonych produktów
spożywczych sprzedawanych
w Stanach Zjednoczonych
i za granicą, zazwyczaj w formie
konserwowej
odwodnionej.
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Nasiona mogą być nawet mielone
na mąkę stosowaną do produkcji
makaronów w Chinach lub
pierogów w Indiach. Część
amerykańskich roślin strączkowych
rząd USA przekazuje na pomoc
w walce z głodem na całym
świecie, ponieważ są niedrogim
źródłem białka, kwasu foliowego
i żelaza. Suchy groch, soczewica
i ciecierzyca z USA – małe
nasiona o globalnym zasięgu!
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Odmiany produktów w USA

Groch zielony Columbia:
jasnozielona łupina nasienna;
ciemnozielony liścień

Groch zielony łuskany:
jasnozielona łupina nasienna;
ciemnozielony liścień

Groch żółty łuskany:
jasnożółta łupina nasienna;
ciemnożółty liścień

Klasyczna zielona soczewica:
jasnozielona cętkowana łupina
nasienna; żółty liścień

Soczewica Eston: jasnobrązowa
zielonkawa łupina nasienna;
żółty nasienna; żółty liścień

Soczewica Crimson: czerwonobrązowa łupina nasienna;
czerwony liścień

Groch zielony Cruiser:
jasnozielona łupina nasienna;
ciemnozielony liścień

Groch Winter: jasnozielona łupina
nasienna; ciemnozielony liścień

Groch żółty: jasnożółta łupina
nasienna; ciemnożółty liścień

Duża zielona soczewica:
jasnozielona łupina
nasienna; żółty liścień

Soczewica Richlea:
jasnozielona, żółty liścień

Łuskana soczewica Crimson:
łuskana; czerwony liścień

Ciecierzyca typu Kabuli: duże

Ciecierzyca typu Kabuli: drobne

Soczewica Pardina: cętkowana
szara lub brązowa łupina
nasienna; żółty liścień

Soczewica czerwona
Chief: jasnobrązowa łupina

ziarno; kremowo-biała łupina
nasienna; złoto-żółty liścień

ziarno kremowo-biała łupina
nasienna; żółty liścień

nasienna; czerwony liścień
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U.S.D.A.
Normy
klasyfikacji
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Wymagania dotyczące suchego grochu, soczewicy i ciecierzycy
zwolnionych od opłaty dockage

Standardy klasyfikacji są ustalane przez Federalną Służbę Kontroli Zbóż
Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA). Jej celem jest zapewnienie
kupującym czystego, zdrowego produktu, który będzie zgodny z zamówioną
klasą towaru. Te spójne, branżowe standardy klasyfikacji umożliwiają efektywną
komunikację pomiędzy wszystkimi stronami w transakcji handlowej.

Maksymalne limity zawartości wadliwych ziaren suchego grochu
Całe ziarno

U.S. Nr 1 (1)
U.S. Nr 2 (1)
U.S. Nr 3 (1)

Uszkodzony
przez owady
%

0.3
0.8
1.5

Uszkodzony
wysoką
temperaturą
%

0.2
0.5
1.0

Uszkodzony
suchy groch2
%

Inne klasy
%

1.0
1.5
2.0

0.3
0.8
1.5

3

U.S. Nr 1
U.S. Nr 2
U.S. Nr 3

10/64
sito okrągłe
%

3.0
15.0
25.0

8/64
sito okrągłe
%

0.5
3.0
5.0

Łuskany
groch
%

1.5
3.0
5.0

Maksymalne limity sortowanego suchego grochu
Łuskany groch
zielony i żółty

Wyblakły
suchy groch4
%

6/64
sito okrągłe
%

0.1
0.2
0.3

0.5
1.0
1.5

Pomarszczony Spękane łupiny
suchy groch
nasienne
%
%

2.0
4.0
8.0

5.0
7.0
9.0

Materiał
obcy
%

Minimum
dla koloru
zielonego

0.1
0.2
0.5

Dobry
Dobry
Słaby

Minimum dla
koloru żółtego

Dobry
Przeciętny
Słaby

1. Wymogi dotyczące jednorodności wielkości: dobrane tak, aby nie więcej niż 3,0 procent
przeszło przez odpowiednie sito z podłużnymi otworami w następujący sposób:
Suchy groch Winter
9/64 x 3/4
Specjalny gatunek „Drobny” suchy groch
10/64 x 3/4
Pozostały suchy groch
11/64 x 3/4
2. Uszkodzony suchy groch nie obejmuje grochu uszkodzonego przez chrząszcze lub
wysoką temperaturę.
3. Te limity nie dotyczą grochu mieszanego.
4. Te limity nie dotyczą grochu winter i grochu marszczonego.

Maksymalne limity zawartości wadliwych ziaren suchego grochu
Łuskany groch
zielony i żółty

U.S. Nr 1

Uszkodzony przez Uszkodzony wysoką
Uszkodzony Odróżniający się
temperaturą
owady
łuskany groch1 łuskany groch
łuskany groch
łuskany groch
%
%
%
%

Cały groch
%

Białe łuski
%

Wyblakły
suchy groch
%

Materiał
obcy
%

Minimum
dla koloru

0.5

0.2

1.0

0.3

0.5

1.0

1.5

0.1

Dobry

U.S. Nr 2

1.0

0.5

1.5

0.8

1.0

2.0

3.0

0.2

Przeciętny

U.S. Nr 3

1.5

1.0

2.0

1.5

2.0

3.0

5.0

0.5

Słaby

(1) Uszkodzony suchy groch nie obejmuje grochu uszkodzonego przez owady lub wysoką temperaturę.

Maksymalne limity: Uszkodzona soczewica

Materiał obcy
Uszkodzona
wysoką
temperaturą
%

Soczewica

Łącznie
%

Uszkodzona
przez owady
%

U.S. Nr 1

2.0

0.3

U.S. Nr 2

3.5

0.8

0.5

U.S. Nr 3

5.0

0.8

1.0

0.2

Maksymalne limity:

Łącznie
%

Kamienie
%

Niedostrzegalne
domieszki
%

Łuskowana
%

Odróżniająca
się soczewica
%

Minimum
dla koloru

0.2

0.1

0.5

4.0

2.0

Dobry

0.5

0.2

0.8

7.0

4.0

Przeciętny

0.5

0.2

1.0

10.0

>4.0

Słaby

Materiał obcy
Łącznie
Uszkodzenia
%

Łącznie
Uszkodzone
%

Łącznie
%

Kamienie
%

Odróżniające się
klasy2
%

Odróżniająca się
ciecierzyca
%

2.0

2.0

0.5

0.2

0.5

4.0

4.0

1.0

0.4

1.0

1.0

6.0

1.5

0.6

2.0

Ciecierzyca

Wilgotność1
%

U.S. Nr 1

18.0

U.S. Nr 2

18.0

U.S. Nr 3

18.0

6.0

1. Ziarna o wilgotności powyżej 18,0 procent uznaje się za ziarna o wysokiej wilgotności.
2. Ziarna o ponad 2,0 procentach kontrastujących klas są sortowane jako ziarno mieszane.

2.0
5.0
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The USA
Dry Pea
and Lentil
Council
The USA Dry Pea and Lentil Council
(Amerykańska Rada Producentów
Grochu i Soczewicy) reprezentuje
wszystkich zaangażowanych
w produkcję i marketing suchego
grochu, soczewicy i ciecierzycy
w USA. Nasi członkowie zajmują
się uprawą, przetwarzaniem,
eksportem, pośrednictwem,
magazynowaniem ziarna oraz
podobną działalnością. Rada
rozpoczęła działalność w 1965 r.,
wspierając plantatorów grochu
i soczewicy w stanach Idaho
i Waszyngton. Obecnie Rada
reprezentuje hodowców wszystkich
roślin strączkowych oraz wielu
producentów i organizacji
branżowych na terenie USA.
Rada podejmuje szereg działań
mających na celu ochronę
i promowanie wspólnych interesów
jej członków. Działania te obejmują:
• Zbieranie dokładnych danych
statystycznych dotyczących
powierzchni upraw, produkcji
i dostępnych zapasów
do użytku naszych członków.
• Udostępnianie członkom
aktualnych danych technicznych
i raportów dotyczących ochrony
upraw, przetargów na programy
pomocy żywnościowej,
standardów klasyfikacji
i odnośnych przepisów.
• Koordynacja badań w celu
opracowania nowych odmian

grochu, soczewicy i ciecierzycy,
podnoszenia jakości plonów,
zwiększenia odporności
na choroby oraz zapewnienia
smaku, wyglądu i walorów
kulinarnych zaspokajających
popyt na rynku.
• Zapewnienie, że ustawodawcy
i urzędnicy państwowi
na szczeblu federalnym
i stanowym otrzymają opinię
Rady na temat przepisów
i regulacji, które mogą mieć
wpływ na członków Rady.
• Zarządzanie promocjami
krajowymi, w tym udział
w targach, reklamie na terenie
kraju, wydarzeniach
poświęconych innowacji
i promocji marki roślin
strączkowych.
• Zapewnienie promocji suchego
grochu, soczewicy i ciecierzycy
z USA na całym świecie
poprzez podejmowanie szeregu
działań marketingowych.
• Utrzymywanie przedstawicielstw
regionalnych za granicą
w celu koordynowania
działań promocyjnych
i utrzymywania kontaktu
z zagranicznymi importerami.
• Sponsoring zagranicznych misji
handlowych w celu zapoznania
amerykańskich członków
Rady z kluczowymi rynkami.

• Organizowanie wizyt handlowych
dla przedstawicieli z innych
krajów w celu zapoznania
odwiedzających importerów
roślin strączkowych z wszystkimi
aspektami amerykańskiego
przemysłu produkcji roślin
strączkowych, w tym regiony
upraw, metody przetwarzania,
urządzenia do transportu,
klasyfikacja i badania.
• Uczestnictwo w największych
międzynarodowych targach
na świecie, w tym ANUGA,
SIAL i Alimentaria.
Dowiedz się więcej o USA Dry Pea
and Lentil Council
na www.usapulses.org/

Personel USADPLC

Przedstawiciele międzynarodowi USADPLC

Tim D. McGreevy
Prezes
tmcgreevy@usapulses.org

Przedstawiciel w Europie

Jeff Rumney, PhD
Wiceprezes ds. Marketingu
jrumney@usapulses.org
Todd Scholz
Wiceprezes ds. Badań i usług
członkowskich
tscholz@usapulses.org
Sandra Rumney
Kierownik ds. Operacji
strategicznych
srumney@usapulses.org
Kim Monk
Dyrektor ds. Usług członkowskich
kmonk@uaspulses.org
Becky Garrison, RDN
Dyrektor marketingu krajowego
bgarrison@usapulses.org
Drex Rhoades
Dyrektor ds. Komunikacji
drhoades@usapulses.org
Evy Jaconis, PhD
Dyrektor ds. Badań
ejaconis@usapulses.org
Kara Russell
Zastępca kierownika ds. marketingu/
kierownik ds. grantów
krussell@usapulses.org
Madison Jacobson
Zastępca kierownika marketingu/
public relations
mjacobson@usapulses.org

Johanna Stobbs
J. Stobbs Marketbase
71 Avenue Bosquet
Door Code: 9714
75007 Paris France
T: +33 1 45 51 36 03
F: +33 1 47 53 72 85
jstobbs@marketbase.fr
www.marketbase.fr

Przedstawiciel w regionie
Indo-Pacyfik

(Indonezja, Malezja, Tajlandia,
Filipiny, Singapur, Wietnam,
Birma, Kambodża)
Tim Welsh, Dee Richmond
AgriSource Co., Ltd.
Ambassador’s Court, 4th Floor,
No. 416
76/1 Soi Lang Suan,
Ploenchit Road
Bangkok 10330 Thailand
T: +66 2 251–8655/6,
251–8669 or 251–8772
F: +66 2 251–0390
tim@agrisource.co.th
dee@agrisource.co.th

Przedstawiciel na terenie
Ameryki Łacińskiej

Raul Caballero
Mercalimentos Consultores
Calzada de Chabacanos 4,
Residencial
Calacoaya, Atizapan de Zaragoza
Estado de Mexico, 52996
T: +52 55 5362–7407
T: (Mobile): +52 1 55 2510 7766
raul@mercalimentos.com
www.mercalimentos.com

Przedstawiciel na obszarze Morza
Śródziemnego i Afryki Północnej
David McClellan
D. McClellan, S.L.
c/Borrell 7 – Local 19
08190 St. Cugat del Valles
Barcelona, Spain
T: (Office): +34 93 589–8547
T: (Mobile): +34 607 21–83–64
dmcclellan@dmcclellan.com
www.legumechef.com

Przedstawiciel w regionie
Azji Północnej

Lucy Dai
Vaan Marketing
RM1912, Hitech Plaza, 488
Wuning South Rd, Shanghai,
200046, China
T: +86.21.52991808, 52991807
USADPLC@vaanmarketing.com

Przedstawiciel na terenie Azji
Południowej/Bliskiego Wschodu
Shakun Dalal
SD Consultants
C-101 Somvihar, Rk Puram
New Delhi-110022, India
T: +91 11 2618 4324
M: +91 98 71222902
shakundalal@hotmail.com
shakundalal@gmail.com

Pullman Road
Moscow, ID 83843–4024 USA
+1 208 882 3023
www.usapulses.org/

