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WSTĘP

Soja (Glycine max) zalicza się do najbardziej wartościowych roślin uprawnych. Wpływ na to ma 
wysoka wartość użytkowa nasion jak również korzystny wpływ tej rośliny na glebę i rośliny następcze.

Soja jest jedną z najstarszych oraz najbardziej wartościowych roślin uprawnych na świecie. Dzięki 
temu, że nasiona soi wyróżnia bogaty skład, tj. zawartość białka 35-40%, tłuszczu 18-22%, dodatko-
wo lecytyna, witaminy, sole mineralne – stanowią one bogate źródło pokarmowe dla ludzi i zwierząt. 
Stąd wynika jej szerokie zastosowanie w przemyśle paszowym i spożywczym. Choć soja jest rośliną 
niezwykle wymagającą, areał jej uprawy w naszym kraju sukcesywnie rośnie. Dotyczy to również 
różnorodności odmianowej. Dzięki prowadzonym szeroko badaniom, z roku na rok przybywa wyso-
kowydajnych odmian soi, coraz lepiej przystosowanych do warunków glebowo-klimatycznych Polski.

Uzyskiwane dane eksperymentalne wskazały, że nowoczesne odmiany soi o wzmocnionych 
zdolnościach plonotwórczych, udoskonalonych właściwościach morfologiczno-wzrostowych oraz 
zdolnościach adaptacyjnych, z sukcesem odnajdą się na naszych polach. Jest to niezwykle istotne 
w procesie zabezpieczenia rodzimego białka dla przemysłu paszowego. W proces ten wpisuje się 
m.in. zainicjowane, w ramach tzw. „Inicjatywy białkowej COBORU”, szeroko zakrojone ogólnopolskie 
porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe. Celem tych prac jest weryfikacja wszystkich rejonów 
kraju pod względem ich przydatności do uprawy, m.in. poszczególnych odmian soi. 

Na podstawie tych prac rekomendowane są odmiany dla poszczególnych województw, w tym wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego.

1. PRZygOTOWaNIE STaNOWISka, PRZEDPlON

Soję zaleca się uprawiać po zbożach, które pozostawiają po sobie stanowisko najczęściej wolne 
od uciążliwych chwastów i niezbyt zasobne w azot.

Dobrym przedplonem jest też kukurydza, burak cukrowy i ziemniaki. Należy jednakże unikać jej 
uprawy w stanowiskach, na których do odchwaszczania zastosowano herbicydy zawierające związki 
z grupy pochodnych pirydyn (np. aminopyralid), związki z grupy trójketonów (np. mezotrion), substan-
cję czynną – mezotrion.

Najlepsze stanowiska dla soi to gleby kompleksów pszennych, lekkie, przewiewne, dobrze ogrze-
wające się, w dobrej kulturze, z uregulowanym odczynem. Soja nie znosi gleb kwaśnych. Optymalny 
odczyn gleby to pH 6,0-7,0. Przy takim odczynie symbioza między soją a bakteriami brodawkowy-
mi przebiega prawidłowo. Soja jest rośliną kiełkującą epigeicznie, co oznacza, że w czasie wscho-
dów wynosi liścienie ponad glebę, dlatego gleby ciężkie niosą ryzyko zaskorupienia utrudniającego 
wschody. Stąd odradza się wałowanie posiewne na tych glebach. Wałowanie wskazane jest na prze-
suszonych, lżejszych glebach.

Bardzo ważne jest, aby tak przygotować rolę pod zasiew, by zawierała jak najwięcej wilgoci. Po-
zwoli to nasionom na prawidłowe kiełkowanie. Nasiona soi w trakcie kiełkowania pobierają 1,5 razy 
więcej wody niż ważą. Dlatego, przy dobrym zaopatrzeniu gleby w wodę, rośliny zawiążą wyżej dolne 
strąki. 
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Pole przygotowane do siewu dodatkowo powinno być pulchne i staranie wyrównane. Ma to ogrom-
ne znaczenie przy zbiorze, gdyż nisko zawiązane dolne strąki soi podczas omłotu kombajnem mogą 
pozostać na pniu.

2. SIEW

Siew soi zaleca się w terminie od 20 kwietnia do 5 maja, w zależności od rejonizacji. Fenologicz-
nym wskaźnikiem terminu siewu jest okres kwitnienia klonu zwyczajnego lub koniec kwitnienia wiśni.

Wczesny termin siewu może sprawić, że osadzenie dolnych strąków może być wyższe o 1-2 cm. 
Istotnym jest, aby nasiona trafiły do ogrzanej gleby, kiedy jej średnia dobowa temperatura wynosi 
w granicach 10-12°C. Soja wymaga płytkiego siewu, najlepiej na głębokość ok. 3-4, cm, w zależności 
od warunków glebowych. Zazwyczaj wysiewa się ją w rzędy o rozstawie 15-45 cm. Szersza rozsta-
wa rzędów, w granicach 50-60 cm, często zalecana przez producentów nasion. Daje to optymalne 
warunki świetlne dla soi. Niestety niesie to za sobą niebezpieczeństwo większego zachwaszczenia, 
wyparowywania wody glebowej, gdyż rośliny soi później zakrywają łan. Do siewu soi rekomenduje 
się siewniki talerzowe z rolkami dociskowymi pozwalającymi utrzymać jednakowej głębokości siew 
i dobre podsiąkanie wody gruntowej. Częstą praktyką jest wykorzystanie siewnika zbożowego jak 
również siewnika punktowego (np. do buraków) z założonymi specjalnymi tarczami wysiewającymi.

Ilość wysiewu na hektar należy obliczyć ze wzoru:

liczba nasion na m2 × MTN1 [g] 
= ilość wysiewu [kg/ha]

zdolność kiełkowania [%]
1MTN (masa tysiąca nasion)

W zależności od odmiany, masa tysiąca nasion waha się w zakresie od 120 do 270 g, zdolność 
kiełkowania w granicach 80-95%, a zalecana obsada – w zależności od żyzności gleby – w przedziale 
35-60 nasion/m2 .

W przypadku soi bardzo ważne jest zaszczepienie materiału siewnego bakteriami brodawkowymi. 
Przebieg szczepienia powinien się odbywać w chłodnym, zacienionym pomieszczeniu, w zależności 
od rodzaju szczepionki, bezpośrednio przed siewem.

3. DObóR ODMIaN Z uWZglĘDNIENIEM WaRuNkóW REgIONalNyCh

Aktualnie w Polsce zarejestrowane są już 32 odmiany soi, z czego aż 7 wpisano do Krajowego 
rejestru w 2021 roku.

W celu sprawdzenia plonowania poszczególnych odmian Centralny Ośrodek Badania Odmian Ro-
ślin Uprawnych, w ramach „Inicjatywy Białkowej”, lokalizuje doświadczenia z soją w różnych rejonach 
kraju, w tym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
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Specyfika regionu, uwarunkowania klimatyczno-glebowe oraz wyniki Porejestrowych Doświad-
czeń Odmianowych wykazują, że od 2022 roku na Liście Odmian Zalecanych dla województwa war-
mińsko-mazurskiego znajdują się wczesne Adessa, Antigua i Erica oraz średnio wczesna Abelina.

4. OChRONa ROŚlIN I NaWOżENIE

Soja, z uwagi na wolne tempo wzrostu, łatwo ulega zachwaszczeniu, zwłaszcza w początkowych 
fazach rozwoju. Stąd potrzeba uważnego monitorowania plantacji i ochrona przed zachwaszczeniem. 
Chwasty silnie konkurujące z roślinami soi to: komosa biała, szarłat szorstki, rdestówka powojowata, 
tobołki polne, ostrożeń polny, samosiewy rzepaku, chwastnica jednostronna i perz właściwy.

Aby uniknąć albo ograniczyć występowanie chwastów w soi, należy przede wszystkim podjąć 
działania zapobiegawcze. Mówimy tu o wyborze odpowiedniego stanowiska, z niską presją chwa-
stów, gdzie wcześniej było odpowiednie zmianowanie, starannej uprawie roli, wykonaniu zespołu 
uprawek pożniwnych. Także płytkie spulchnianie gleby przed siewem może skutecznie wspomagać 
odchwaszczanie, ale również dobór materiału siewnego o wysokiej jakości przyczyni się do zmniej-
szenia problemu zachwaszczenia. Odchwaszczanie soi prowadzimy przy zastosowaniu dobrze do-
branych herbicydów, w zalecanym terminie i odpowiedniej dawce.

Substancjami czynnymi herbicydów do zwalczania chwastów dwuliściennych są:
n prosulfokarb – termin stosowania do pięciu dni po siewie,
n metobromuron – najlepiej stosować w ciągu pięciu dni po siewie, zanim hipokotyl znajdzie się 

blisko powierzchni ziemi,
n metrybuzyna – stosować do trzech dni po siewie.

Tabela 1. Plonowanie i cechy rolniczo-użytkowe soi odmian Adessa, Antigua, Erica i Abelina (zbiór 2020)
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adessa 38,6 22,9 9,1 7,7 7,3 7,9 84 9 179 7,9 8,2
antigua 38,2 22,1 7,7 8,1 7,7 7,9 88 10 202 8,3 7,7
Erica 38,8 21,8 8,4 7,4 7,4 7,6 89 10 178 7,4 8,2
abelina 39,0 22,5 7,8 7,0 7,3 7,7 100 12 178 6,9 7,9
Ocena w skali 90 – 90 oznacza wartość najkorzystniejszą
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Zastosowanie herbicydów doglebowo, zwłaszcza na polach w wysokiej kulturze, już z reguły 
całkowicie zabezpiecza plantację przed chwastami. Na plantacjach o słabszej kulturze, tam gdzie 
zachodzi konieczność wyeliminowania samosiewów rzepaku, komosy białej czy innych chwastów, 
potrzebny jest drugi zabieg. Zabieg ten należy wykonać po wschodach soi, od fazy rozwiniętego 
trójlistka na drugim węźle, stosując odpowiednie herbicydy o działaniu dolistnym.

Warunkiem dobrego działania herbicydów doglebowych jest:
n pole bez brył, minimalna dawka wody – 300 l/ha (30ml/m2),
n adiuwant doglebowy – zapobiegający przemieszczaniu substancji w strefę korzenia, dobre koń-

cówki antyznoszeniowe – najlepiej dwustrumieniowe.

Wśród chorób grzybowych atakujących soję można wyróżnić: zgorzel siewek, antraknozę, asko-
chytozę, fuzariozy, mączniaka rzekomego, septoriozę, zgniliznę twardzikową. 

Jest to uprawa wymagająca ochrony, dla której nie ma odpowiedniej ilości zarejestrowanych fungi-
cydów. Producenci mają zarejestrowanych po kilka produktów – fungicydów, które można zastosować 
w czasie wegetacji soi, gdy wystąpi zagrożenie.

Stosując dwu lub trzykrotne zabiegi opryskiwania, jeżeli jest to możliwe, do kolejnych zabiegów 
należy stosować preparaty o różnych substancjach czynnych i mechanizmach działania. Ogranicza 
się dzięki temu powstawanie odporności patogenów na stosowane fungicydy. Niestety stosowanie 
fungicydów m.in. w soi, według zasad strategii antyodpornościowej stanowi problem, ponieważ z re-
guły jest zarejestrowana jedna lub dwie substancje czynne do zwalczania danej choroby.

Soja ma zdecydowanie niższe potrzeby nawozowe w porównaniu z innymi gatunkami.
Aby ustalić zapotrzebowanie na fosfor, potas i magnez, trzeba posiadać aktualne wyniki analizy 

gleby. Na glebach średnio zasobnych poleca się wysiać 40-50 kg P2O5 oraz 60-80 kg K2O/ha w celu 
niedopuszczenia gleby do zubożenia. Z kolei na glebach o niskiej zasobności PK należy zwiększyć 
do 70 kg P2O5 i do 120 kg K2O/ha.

Z kolei nawożenie azotowe bierzemy pod uwagę jedynie w przypadku słabego zawiązywania bro-
dawek lub wręcz ich braku. Wówczas plantację zasilamy 30 kg N/ha w formie saletry amonowej. Jeśli 
chodzi o siarkę i magnez – gleby ubogie w te składniki należy dokarmiać 1-2 razy siarczanem magne-
zu. Z mikroelementów zaleca się stosować cynk, a na lżejszych glebach także molibden.

Natomiast wapnowanie należy przeprowadzić w zespole uprawek pożniwnych po zbiorze przed-
plonu wapnem tlenkowym, węglanowym o wysokiej reaktywności lub magnezowym.

5. ZbIóR, PlONOWaNIE I PRZEChOWyWaNIE 

Zbiór soi można rozpocząć w momencie osiągnięcia przez nią dojrzałości. Rozpoznajemy ją po 
opadniętych liściach, strąki przybierają kolor żółtobrązowy, a nasiona nabierają żółtej barwy z brązo-
wym znaczkiem, twardnieją i „dzwonią” w strąkach.

Zbiór w kraju trwa od I dekady września do I dekady października, chociaż ze względu na uwarun-
kowania pogodowe i klimatyczne może się przedłużyć.
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Nasiona soi przeznaczone do przechowywania nie powinny zawierać więcej niż 15% wody. Tem-
peratura przechowywania powinna wynosić w granicach od +5 do -5 %, przy wilgotności względnej 
powietrza do 70%.

6. PODSuMOWaNIE

Areał uprawy soi w naszym kraju sukcesywnie rośnie. Celem zwiększania powierzchni uprawy tej 
rośliny jest przede wszystkim potrzeba zabezpieczenia rodzimego białka dla przemysłu paszowego 
jak również jej nieoceniona rola w zmianowaniu. 

Soja, dzięki pozostawieniu w glebie dużej ilości azotu, przyczynia się do zwyżki plonów dla pierw-
szej rośliny następczej, która korzysta sukcesywnie z uwalniających się związków azotowych z resz-
tek pożniwnych. I choć rejony kraju, dla których szczególnie rekomenduje się uprawy soi to rejon po-
łudniowo-wschodni i południowo-zachodni to w warunkach województwa warmińsko-mazurskiego, 
z zastosowaniem odpowiednich odmian, soja też z roku na rok coraz lepiej sobie radzi.

Możemy sądzić, że regularna rekomendacja odmian, w formie List Odmian Zalecanych do uprawy, 
przyczyni się do zwiększenia wysokości i wierności plonowania soi, a co za tym idzie, przyczyni się 
do wzrostu zainteresowania rolników tą rośliną, a tym samym większą opłacalnością oraz lepszą 
organizacją rynku skupu surowca. 

uzyskane plony z zalecanych odmian dla województwa warmińsko-mazurskiego:
adessa, antigua, Erica i abelina (CObORu 2021)

Odmiany Rok wpisu do 
kR/CCa

Plon nasion Plon białka Długość
wegetacji

dt/ha kg/ha l. dni
Adessa 2019 34,8 1047 131

Antigua 2019 33,4 994 134

Erica 2017 30,5 968 130

Abelina 2016 35,3 1099 138
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Notatki



n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05

n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46

n DZIAŁDOWO, ul. Polna 6, tel. (23) 696 19 75

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36 • Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73 • Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22

n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d, tel. (56) 474 21 88

n NIDZICA, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17

n OLSZTYN • Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, Plac Wolności 1B, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:



WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

TECHNOLOGIA UPRAWY SOI 
Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW REGIONALNYCH

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl
www.w-modr.pl
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