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Spis treści

Jest niemal pewne, że za kilka lat soja, podobnie jak cie-
płolubna również kukurydza będzie w Polsce uprawiana 
na dużą skalę. Jeszcze 20 lat temu kukurydzę na ziarno 
uprawiali rolnicy z południowej części kraju, a obecnie 
uprawiana jest również na Pomorzu i Mazurach. Na na-
szych oczach klimat ociepla się. Za soją przemawiają plony 
uzyskane między innymi przez rolników w woj. opolskim. 
W doświadczeniach odmianowych, w SDOO Głubczyce 
za lata 2012-2014 czołowe odmiany wydały plony: Aligator 
i Lissabon 37,8 dt/ha, Merlin 36,2 dt/ha. Na plantacjach na-
siennych Merlin, Mavka i inne odmiany plonowały od 20 do 
32 dt/ha. Susza i upały w 2015 r. spowodowały duże ob-
niżki plonów soi. Stosunkowo dobrze zniosła niekorzystne 
warunki pogodowe na południu województwa na dobrych 
glebach. W SDOO Głubczyce, Top Farms Głubczyce i Bio-
chem Kietrz u kilku odmian uzyskano plony od 20 do 32 
dt/ha. Zawiodły Merlin oraz Augusta, u których popękały 
strąki i nasiona osypały się. 
W Porejestrowych Doświadczeniach Odmianowych
COBORU w 2015 r. wydała plon – 20,1 dt/ha (wzorzec), 
natomiast w poprzednim – 30,9 dt/ha, a dwa lata wstecz – 
27,7 dt/ha. Warto mieć na uwadze to, że w 2015 r. z powo-
du suszy bardzo nisko plonowała między innymi kukurydza 
na ziarno.
W 2015 r. szacunkowa powierzchnia uprawy soi w Polsce 
przekroczyła 20 tys. ha. Można ją z powodzeniem upra-
wiać przynajmniej na połowie obszaru naszego kraju, na 
powierzchni 500 tys. ha. Pozwoli to ograniczyć import śruty 
sojowej przynajmniej o połowę, a w kieszeniach polskich 
rolników i przetwórców soi pozostanie co najmniej 2 mld 
złotych. Utworzone zostaną nowe miejsca pracy związane 
z jej przetwórstwem. Uprawiane obecnie w Polsce odmiany 

soi są wolne od GMO. Jest to też ważny argument, jeżeli 
chodzi o produkcję żywności niemodyfikowanej genetycz-
nie. Agrotechnika soi jest prosta i mało kosztowna, 
ale wymaga nauczenia.
W niniejszej publikacji obok danych z literatury wykorzysta-
łem własne obserwacje z pól produkcyjnych i doświadczal-
nych. Zdaję sobie sprawę, że soja wymaga dalszych badań 
naukowych, jeżeli chodzi o jej agrotechnikę. Soję uprawia-
łem 30 lat temu na poletkach doświadczalnych w WOPR 
w Łosiowie, woj. opolskie. Były to polskie odmiany Ajma 
i  Progres hodowli prof. Szyrmera z IHAR Radzików. Doj-
rzały w drugiej połowie września, a plon nasion przekro-
czył 20 dt/ha. Ponownie uprawą soi zainteresowałem się 
w 2009 r., gdy za moją namową Koledzy: Kazimierz Pyziak 
z SDOO Głubczyce i Grzegorz Balcer z Top Farms Głub-
czyce rozpoczęli prowadzenie doświadczeń agrotechnicz-
nych z soją. Oglądałem je po kilka razy w trakcie wegetacji. 
Od 2012 r. swoje zainteresowanie poszerzyłem o ustale-
nie zależności plonowania soi na plantacjach nasiennych, 
w zależności od: rodzaju gleby i jej zasobności w składni-
ki pokarmowe, nawożenia mineralnego, odmiany, terminu 
siewu, użytej szczepionki bakterii brodawkowych oraz her-
bicydów. W 2013 r. sporządziłem dokumentację dotyczącą 
warunków uprawy soi na 6 polach, w następnym roku na 
14, a w 2015 r. na 20 plantacjach. Ponadto w Zwanowicach 
k. Brzegu przeprowadziłem doświadczenie z porównaniem 
plonowania soi wysianej w szerokie rzędy siewem punkto-
wym z siewem tradycyjnym. 

Dr Władysław Kościelniak
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Soja jest jedną z najcenniejszych roślin uprawnych na 
świecie. Wykorzystywana jest jako pokarm dla ludzi i zwie-
rząt. Nasiona zawierają 33-45% bardzo wartościowego 
białka i 18-22% tłuszczu. Dla porównania nasiona innych 
bobowatych mają: groch siewny pastewny – 22% białka 
i 1,6% tłuszczu, bobik – 26,8% białka i 1,3% tłuszczu oraz 
łubin wąskolistny – 31,5% białka i 4,4% tłuszczu. Białko soi 
w  przeciwieństwie do białka innych bobowatych posiada 
doskonały skład aminokwasowy – zbliżony do białka mię-
sa zwierzęcego. Z tego względu soja wykorzystywana jest 
w odżywianiu ludzi oraz do produkcji pasz średniobiałko-
wych i koncentratów. W Polsce, podobnie jak w innych 
państwach europejskich, na importowanej śrucie sojowej 
z USA, Argentyny i Brazylii oparty jest chów i tucz drobiu, 
trzody chlewnej, a także pasze dla bydła i owiec. Soja jest 
cennym pokarmem dla ludzi, ponieważ obok pełnowarto-
ściowego białka zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, 
lecytyny, sole mineralne i witaminy. Wykorzystuje się ją 
w wielu dziedzinach przemysłu spożywczego. Trudno jest 
znaleźć na rynku wyroby wędliniarskie bez dodatku soi. 
Olej sojowy obok bezpośredniego spożycia w żywieniu 
ludzi służy do uszlachetniania innych tłuszczów roślinnych 
oraz wykorzystywany jest w przemyśle farmaceutycznym 
i chemicznym. Wykorzystuje się go również do wzbogaca-
nia pasz treściwych, jako źródło energii. W nasionach soi, 
podobnie jak w innych bobowatych, występują tzw. sub-
stancje antyżywieniowe. Należą do nich inhibitory proteaz, 
lektyny, czynniki wolotwórcze i związki o charakterze anty-
witamin. Z tego powodu nasiona soi w stanie surowym są 
nieprzydatne w żywieniu zwierząt. 
Soję można uprawiać na zieloną paszę, wysiewając ją 
współrzędnie z kukurydzą na kiszonkę, i uzyskać pełno-
wartościową paszę bogatą w cukry oraz białko. Ten kieru-
nek użytkowania godny jest upowszechnienia w gospodar-
stwach nastawionych na hodowlę bydła.
Nasiona soi są towarem strategicznym i kraje Europy Środ-
kowej, chcąc się uniezależnić od importu, zawiązały sto-

warzyszenie Donau Soja z siedzibą w Wiedniu, którego za-
daniem jest propagowanie prawidłowej uprawy odmian soi 
bez GMO i racjonalne wykorzystanie jej nasion w żywieniu 
ludzi i zwierząt. Zwracam uwagę na to, że śruta importo-
wana do Polski pochodzi z soi modyfikowanej genetycznie 
(GMO), a przed załadunkiem na statki jest chemicznie kon-
serwowana.

W wyniku trwającego ciągle spadku pogłowia bydła, owiec, 
koni z pól prawie całkowicie zniknęły rośliny motylkowate 
drobno- i grubonasienne oraz trawy w uprawie polowej – 
gatunki odbudowujące strukturę gleby, próchnicę i popra-
wiające jej stan fitosanitarny. W ślad za tym również spadło 
stosowanie nawozów organicznych. Obecnie na polskich 
polach dominują zboża, których udział w strukturze zasie-
wów przekracza niejednokrotnie 75-80%. W najbliższych 
czasie należy się liczyć z dalszym zmniejszeniem areału 
ziemniaków, których na rynku jest za dużo, a od 2017 r. 
również buraka cukrowego. Alternatywą dla wielu gospo-
darstw może być soja, która obok niskich nakładów na 
uprawę dobroczynnie oddziaływuje na żyzność i urodzaj-
ność gleb. Oto jej zalety:

 Potrzeby pokarmowe soi są znacznie niższe niż innych 
upraw, gdyż łączna sucha masa nasion, łodyg i korzeni 
wynosi 50-60 dt/ha. 

 Nie wyczerpuje z gleb takich ilości wody, jak kukurydza, 
rzepak, buraki. Może być to jej niewątpliwa zaleta, jeżeli 
kolejne lata będą ubogie w opady.

 Współżyje z bakteriami brodawkowymi gatunku Brady-
rhizobium japonicum, które wiążą wolny azot z powietrza 
i dostarczają dla soi średnio około 100 kg N/ha. 

 Powoduje redukcję chorób i szkodników występujących 
na zbożach, rzepaku.

Soja to ratunek dla żyzności gleb

Ponadto za uprawą soi przemawia:

 Choroby i szkodniki nie wyrządzają jej szkód – nie wy-
maga kosztownej chemicznej ochrony.

 Do jej uprawy i zbioru nadają się te same maszyny, co do 
uprawy zbóż czy rzepaku.

 Jej zbiór przypada na koniec września, przed spiętrze-
niem jesiennych prac polowych. Po jej zbiorze można 
w agrotechnicznym terminie wysiać pszenicę ozimą.

 Pozostawia po sobie bardzo dobre stanowisko dla psze-
nicy i innych zbóż. 

Wymienione walory przyrodnicze i gospodarcze soi znacz-
nie podwyższają opłacalność jej uprawy. Zachętą dla jej 
uprawy jest możliwość obsiewania nią gruntów ornych w 
ramach tzw. zazielenienia. Z tego tytułu przewidziane są 
dopłaty do 1 ha 74 €. Na początku 2015 r. MRiRW zapowia-
dało drugą dopłatę do soi, jako rośliny wiążącej wolny azot 
z powietrza – 326 €/ha. W październiku kwotę zmniejszono 
do 100 €.
Podkreślam, że soja uprawiana jeden raz na danym polu 
nie jest w stanie poprawić radykalnie jej żyzności, a przede 
wszystkim pozostawić po sobie znacznych ilości azotu, po-
nieważ bakterie Bradyrhizobium japonicum w pierwszym 
roku nie namnażają się obficie. Zawartość Nmin na przed-
wiośniu 2015 w stanowisku po soi, na 2 polach wyniosła 68 
kg N/ha. Dopiero w kolejnym roku uprawy brodawki wystę-
pują masowo i wiążą znaczne ilości azotu. Azot związany 
przez bakterie brodawkowe jest wykorzystywany w 100%, 
a z nawozów mineralnych w 60-70%. Soja w porównaniu 
do innych roślin wytwarza małą ilość suchej masy z czę-
ści nadziemnych i korzeni. Stosunek masy nasion do łodyg 
i korzeni kształtuje się jak 1:1. 

Nasiona soi są bezcenne

  Gleba po soi w trakcie siewu pszenicy, Zwanowice, 4.10.2014

  Struktura gleby po soi. Zwanowice, 30.09.2014

4 5Soja  |  Poradnik agrotechniczny Soja  |  Poradnik agrotechniczny

Soja  |  poradnik agrotechniczny



Soja (Glycine) należy do rodziny bobowatych. Jest rośliną 
jednoroczną, jarą. Nasiona mają kształt owalny, rzadziej 
kulisty. Wnętrze składa się z zarodka zbudowanego z li-
ścieni, pączka wierzchołkowego i korzonka zarodkowego. 
Masa 1000 nasion (MTN) wynosi od 120 do 240 g, w za-
leżności od odmiany i warunków agrotechnicznych. Soja 
kiełkuje epigenicznie, tzn. liścienie w trakcie wschodów 
wydostają się na powierzchnię gleby. Są one duże i często 
nie mogą przebić się przez skorupę utworzoną przez ulewę 
po zasiewie, a w następnych dniach – słoneczną pogodę. 
Dlatego w trakcie przedsiewnej uprawy roli nie należy jej 
rozpylić, a sam siew wykonać dość płytko, na 3-4 cm. Na-
siona w trakcie kiełkowania pobierają 1,5 razy więcej wody 
niż ważą. Z tego powodu tak należy przygotować rolę pod 
zasiew, aby zawierała jak najwięcej pozimowej wilgoci. 
Wschody soi następują po upływie kilkunastu dni od siewu. 
Po rozwinięciu liścieni wyrastają dwa pojedyncze liście za-
rodkowe o kształcie jajowato-eliptycznym. Następnie roz-
wijają się liście właściwe – złożone z trójlistków ułożone na 
łodydze naprzemianlegle. W fazie 2-3 trójlistków soja jest 
najmniej wrażliwa na herbicydy nalistne, a chwasty dwu- 
i jednoliścienne są przeważnie w fazie 1-3 par liści. 
Łodyga soi jest sztywna, owłosiona, rozgałęziająca się, 
o wysokości od 40 do 120 cm, w zależności od odmiany 
i warunków wegetacji. W ciepłych i wilgotnych warunkach 
oraz na stanowiskach bogatych w azot łodygi są dłuższe 
i skłonne do wylegania. Kwiaty zawiązują się na łodydze 
w kątach liści, w formie gron liczących od kilku do kilku-
nastu kwiatków. Soja zaczyna kwitnąć od dołu. Kwiaty są 

bardzo drobne, samopylne, koloru fioletowego lub białego, 
w zależności od odmiany. Liście w trakcie dojrzewania żó-
łkną i opadają, poczynając od dolnej części rośliny. Strąki 
zawierają od 1 do 3 nasion. Wadą większości odmian soi 
jest niskie osadzenie dolnych strąków od 9 do 11-12 cm od 
podstawy, co powoduje straty w trakcie koszenia. Z obser-
wacji wynika, że dolne strąki o 2-3 cm wyżej mają rośliny 
wysiane wcześniej – zaraz po 20 kwietnia, a nie na począt-
ku maja. Bardzo duży wpływ na wysokość dolnych strąków 
ma dostatek opadów po wschodach soi i w 2015 r. przy ich 
braku dolne strąki były osadzone na 5-6 cm.
Soja, podobnie jak inne bobowate, w pierwszym okresie 
wzrostu tworzy korzeń palowy z dużą liczbą korzeni bocz-
nych. Po wschodach szybciej rosną korzenie niż część 
nadziemna. Główna masa korzeni rozwija się w warstwie 
ornej. Soja współżyje z bakteriami brodawkowymi Bradyrhi-
zobium japonicum wiążącymi wolny azot z powietrza. Bro-
dawki zaczynają pojawiać się w trzeciej dekadzie maja. Ich 
intensywny wzrost następuje od połowy czerwca, w trakcie 
kwitnienia. Zamierają wraz z żółknięciem liści. Zdecydowa-
nie bardziej dorodne brodawki i w znacznie większej ilości 
występują na glebach przewiewnych, lżejszych niż na zlew-
nych – ciężkich. Słabiej lub w ogóle brodawki nie zawiązują 
się w stanowiskach zasobnych w azot glebowy i na polach, 
na których soję przed siewem nawożono nawozami azoto-
wymi. Jak już wspomniano, soja w pierwszych tygodniach 
rośnie wolno, nie zakrywając gleby. Nieopryskana herbicy-
dami ulega silnemu zachwaszczeniu. Szybko zaczyna ro-
snąć dopiero w drugiej połowie czerwca.

Biologia, wzrost i rozwój soi

  Siewka soi w fazie liścieni, rozwinięty korzeń. Zwanowice, 5.05.2015

 Soja w fazie pierwszej pary trójlistków 
i początku drugiej. Zwanowice, 
25.05.2015

  Górne kwiatostany soi. 14.07.215 Soja po miesiącu od zasiania 
zawiązała pierwsze brodawki. 
Zwanowice, 25.05.2015

 Soja w fazie pierwszej pary liści i początku wzrostu trójlistków. 
 Zwanowice, 15.05.2015
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Soja jest rośliną ciepłolubną dnia krótkiego. Charakteryzuje 
się krótkim okresem wegetacji 120-135 dni i dłużej. Do do-
brego kiełkowania i wschodów wymaga temperatury 
gleby 8-10oC i powietrza 10-15oC. Przypada to najczę-
ściej na trzecią dekadę kwietnia. Nasiona wysiane zbyt 
wcześnie do nieogrzanej gleby nie kiełkują, szybko ulegają 
butwieniu i giną. Soja może być uszkadzana przez wiosen-
ne przymrozki, ale jest też tolerancyjna na nie. W 2012 r. 
w SDOO Głubczyce przymrozek -4,1oC z 18/19 maja nie 
spowodował uszkodzeń siewek w fazie liścieni. Natomiast 
duży -8,1oC w Dobrzyniu (pow. Brzeg) zniszczył siewki, któ-
rych liścienie były na wierzchu. W rezultacie 20-30% roślin 
wypadało. Dość dużo ciepła soja potrzebuje w pierwszych 
okresach rozwojowych oraz w fazie kwitnienia. Potrzeby 
cieplne soi ograniczają jej uprawę na nasiona. Najlepsze 
regiony do uprawy soi to: Śląsk, Małopolska, Podkarpacie 
(za wyjątkiem terenów górzystych), a także Ziemia Lubu-
ska, Wielkopolska i Pomorze Zachodnie. 
Soja, która pochodzi z klimatu kontynentalnego, genetycz-
nie jest dostosowana do okresowych niedoborów wody. 
Sprzyja temu rozbudowany, mocny palowy system korze-
niowy, oraz owłosienie łodyg, liści i strąków, które zmniej-
szają transpirację. Ale w warunkach długotrwałej suszy, 
jak to miało miejsce w 2015 r., też bardzo silnie reaguje na 
brak wody. Słabo rośnie, zawiązuje mniej strąków i nasion 
w  strąkach, ma drobne nasiona, dojrzewa nierównomier-
nie. Przedwcześnie zaschnięte nasiona z górnych partii 
łodygi nie wykształciły żywotnych zarodków. Zdolność kieł-
kowania soi spadała nawet do 40%.
Źle znosi nadmiar wody w trakcie dojrzewania, ponieważ jej 
nasiona butwieją.

Wymagania klimatyczne i glebowe

  Siew soi w Zwanowicach w strukturalną glebę. Kółka dociskowe zagęszczają 
glebę na głębokości siewu soi, jednocześnie pozostawiają luźną w rzędach

Soję należy uprawiać po zbożach, które pozostawiają po 
sobie stanowisko najczęściej wolne od uciążliwych chwa-
stów i niezbyt zasobne w azot. Kukurydza jest też dobrym 
przedplonem, ponieważ przyorana słoma rozluźnia glebę 
i przy swojej dużej suchej masie zawiera znaczne ilości 
składników pokarmowych. Jednak decydując się na wy-
siew soi po kukurydzy, należy unikać jej uprawy na sta-
nowiskach, na których do odchwaszczania zastosowano 
substancję aktywną mezotrion. Pozostałości jej w glebie 
hamują wzrost soi. Należy unikać uprawy soi po rzepaku, 
z uwagi na ryzyko wystąpienia zgnilizny twardzikowej. 
Nie należy soi uprawiać na stanowiskach bogatych w azot, 
nawożonych obornikiem, gnojowicą. Nadmiar azotu szkodzi 
bakteriom brodawkowym, powoduje wybujałość soi i jej wy-
leganie. Soję można wysiewać po sobie. Gdy rok po roku na 
danym polu zostaną wysiane nasiona zaszczepione szcze-
pionką bakterii brodawkowych, to namnożą się w glebie i w 
następnych latach nie potrzeba będzie wysiewać szczepio-
nych nasion, a w glebie pozostanie dużo azotu.
Uprawa gleby po zbiorze przedplonu zbożowego powinna 
być wykonana starannie, aby stworzyć warunki do kiełkowa-
nia chwastów, zniszczyć ich siewki oraz zgromadzić i zatrzy-
mać pozimową wodę w glebie. Glebę przed zimą należy za-
orać, ponieważ wówczas o 30% zwiększa się jej pojemność 
wodna. Soję można uprawiać w systemie bezorkowym wy-
siewając w mulcz. Należy za wszelką cenę unikać wiosennej 
orki, gdyż powoduje ubytek wody z gleby 30-40 mm. 
Soja źle znosi ubitą rolę. Dlatego liczbę zabiegów upra-
wowych należy ograniczyć do minimum, by uniknąć za-
gęszczenia gleby przez koła ciągników. Po zbożach poleca-
ne jest wykonanie pełnego zestawu uprawek pożniwnych, 
a przed zimą niewysztorcowanej orki na głębokość 25 cm. 

Przedplon i uprawa gleby

Soja jest rośliną dnia krótkiego. W warunkach dnia 
długiego opóźnia kwitnienie, przedłuża okres wege-
tacji i dojrzewanie. Powinna być wysiewana możliwie 
jak najwcześniej. 

Soja nie ma zbyt wygórowanych wymagań glebowych, pod 
warunkiem, że gleby znajdują się w wysokiej kulturze, są 
przewiewne oraz zasobne w składniki pokarmowe i wodę 
gruntową. Można ją uprawiać na różnych glebach, począw-
szy od kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, 
pszennego wadliwego do żytniego bardzo dobrego, klasy 
bonitacyjnej od I do IVa. Udaje się na glebach komplek-
su żytniego dobrego, klasy IVb i V, pod warunkiem, że są 
w wysokiej kulturze i w rejonach o wystarczającej ilości let-
nich opadów oraz na stanowiskach o naturalnym dobrze 
uwilgotnionym podglebiu. 
Pod jej uprawę nie nadają się gleby zbyt zwięzłe, pozba-
wione struktury, silnie zaskorupiające się i z natury zimne. 
Nieodpowiednie są również gleby piaszczyste kompleksu 
żytniego słabego, klasy IVb i V, zakwaszone i z natury su-
che. Nie należy wysiewać jej w dolinach i obniżeniach tere-
nu, gdzie systematycznie występują wiosenne przymrozki. 
Optymalny odczyn gleby (pH) dla soi wynosi 6-7. Przy ta-
kim odczynie prawidłowo przebiega symbioza między soją 
a bakteriami brodawkowymi. W glebach kwaśnych symbio-
zę ogranicza nadmierna koncentracja jonów glinu i manga-
nu oraz deficyt jonów wapnia, fosforu i molibdenu. Zakwa-
szenie gleby w większym stopniu pływa ujemnie na proces 
symbiozy niż na rozwój samych bakterii brodawkowych. 
Z tego powodu zakwaszone gleby należy wapnować. 

Soja jest rośliną wymagającą stanowisk w wysokiej 
kulturze i nie powinna być uprawiana na tzw. dzier-
żawach.
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  Wschody soi na polu zaskorupionym po ulewie. Zwanowice, 8.05.2014

  Na strukturalnej glebie korzenie soi szybko rozwinęły się. Pogorzela, 29.05.2015 

Po kukurydzy należy wykonać orkę z przedpłużkami, w celu 
dobrego przykrycia słomy i korzeni. Pole przed siewem soi 
powinno być starannie wyrównane. Większość odmian soi 
wiąże nisko dolne strąki i na nierównym polu część z nich 
w trakcie omłotu kombajnem pozostaje na pniu. Wiosną, 
jak tylko rola dostatecznie obeschnie, pole należy 
zawłókować. Jest to podstawowy zabieg uprawowy. 
Uprawka ta ma za zadanie wyrównanie pola, przerwanie 
parowania wilgoci z gleby i zniszczenie siewek chwastów. 
W razie wczesnej wiosny chwasty wzeszłe przed siewem 
soi można zniszczyć mechanicznie lub glifosatem. Gdy 
siew będzie wykonany siewnikiem talerzowym, to siew 
można wykonać bez wzruszania gleby przed siewem. 
W  przypadku siewu siewnikiem z redlicami stopkowymi 
rola przed siewem powinna być wzruszona płytko – na głę-
bokość 5-6 cm, tak aby wysiane nasiona zostały umiesz-
czone na niewzruszonej glebie z czynnym podsiąkaniem 
kapilarnym. Wałowanie gleb zwięzłych po zasiewie soi na 
polach dobrze uwilgotnionych jest zbyteczne, a wręcz nie-
wskazane, bowiem może być to przyczyną zaskorupienia 
po deszczach. Na polach zakamienionych przed zabiegiem 
herbicydowym wyzbierać kamienie.

Soja do wytworzenia 1 dt nasion wraz z plonem ubocznym 
pobiera kg: N – 6,8, P2O5 – 1,70 i K2O – 3,32. Analizując 
plonowanie soi od 2008 do 2015 r. na polach RSP Skrzy-
piec k. Prudnika, SDOO Głubczyce, Top Farms Głubczyce, 
a przede wszystkim na plantacjach nasiennych w powiecie 
brzeskim, doszedłem do wniosku, że soja uprawiana na 
glebach o średniej i wysokiej zasobności w fosfor i potas 
wykazuje stosunkowo małe potrzeby na nawożenie tymi 
składnikami. Pogląd ten jest zgoła odmienny od zaleceń w 
literaturze fachowej. Plony soi na polach rolników, którzy nie 
nawozili jej fosforem i potasem, były podobne jak u tych, 
którzy je zastosowali. Nawożenie fosforem i potasem nale-
ży wykonać w oparciu o dane w tabeli 1. 

Nawożenie mineralne

Tabela 1. Optymalne właściwości agronomiczne gleb

Kategoria 
agronomiczna gleby

pH 
w KCl

Zawartość mg/100 g gleby

P2O5 K2O Mg

Bardzo lekkie 5,1 10,0 10,0 3,0

Lekkie 5,6 11,5 12,5 4,5

Średnie 6,1 13,0 15,0 6,0

Ciężkie 6,6 14,5 17,5 7,5

(Źródło: Zalecenia agrotechniczne, tom I – Technologie upraw, IUNG Puławy 1992)

Na glebach zawierających znacznie większe zawartości 
danego składnika niż podano w tabeli 1, z powodzeniem 
można zrezygnować z nawożenia fosforem i potasem. Na-
tomiast na glebach o zawartości zbliżonych do cytowanych 
w tabeli 1 poleca się wysiać około 40-50 kg P2O5 i 60-80 
kg K2O/ha w celu niedopuszczenia gleby do zubożenia. 
Na glebach o niskiej zawartości należy dawki zwiększyć: 
P2O5 do 70 kg/ha i K2O – 120 kg/ha. Natomiast na glebach 
o bardzo niskiej zasobności w składniki pokarmowe soi nie 
radzę uprawiać. 
Startowe nawożenie azotem wpływa pozytywnie na kiełko-
wanie, lecz drastycznie hamuje rozwój brodawek i rozwój 
samych roślin po 4 tygodniu od momentu siewu. Merlin na 
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polach w wysokiej kulturze uprawiana bez azotu plonowała 
na tym samym poziomie, jak nawożonych tym składnikiem. 
Azot w większych dawkach spowodował wybujałość roślin 
i wyleganie, co odbiło się na plonach. 
Nasiona soi są duże i bogate w azot białkowy. W 1 kg na-
sion może być 50-60 g N. Przypuszczalnie ta ilość azo-
tu jest wystarczająca w pierwszych fazach rozwojowych. 
Później siewki soi, które szybko budują korzenie, pobie-
rają azot mineralny gleby. Jego zawartość wczesną wio-
sną w stanowiskach po zbożach waha się od 30 do 80 kg  
N/ha, w zależności od zawartości próchnicy. W drugiej 
połowie wiosny i latem znaczne ilości azotu uwalniają się 
z mineralizacji słomy i resztek pożniwnych oraz próchnicy 
glebowej. Od końca maja soję w azot zaopatrują bakterie 
brodawkowe. Na każde 100 kg azotu pobranego przez soję 
62% pochodzi z brodawek, a 38% z azotu mineralnego. 
Przy słabym wiązaniu brodawek na glebach ubogich 
w próchnicę i azot mineralny pogłówna dawka azotu 
w ilości 40-50 kg N/ha jest celowa. Należy ją wysiać na 
początku kwitnienia, najlepiej w saletrze amonowej. 
Na glebach o niskiej zawartości siarki i magnezu soję nale-
ży dokarmiać 1-2 razy w trakcie wegetacji siarczanem ma-
gnezu. Siarka potrzebna jest do budowy niektórych ami-
nokwasów, a magnez obok udziału w fotosyntezie bierze 
udział w wielu procesach przemiany materii. 

Z mikroelementów dla soi ważny jest cynk i na gle-
bach lekkich także molibden. 

Cynk stymuluje syntezę aminokwasu tryptofanu będącego 
składnikiem białka biorącego udział w komunikacji roślin 
z bakteriami. Brak molibdenu na glebach lekkich powoduje 
niedorozwój brodawek. Niedobory cynku i molibdenu uzu-
pełniamy nawozami dolistnymi drugiej-trzeciej pary przylist-
ków, nie później. 

W 2015 r. w Krajowym Rejestrze Odmian było 5 odmian: 
wczesne polskie – Augusta i średnio późne ukraińskie 
Mavka, Malden, Aldana oraz francuska Aligator. W trak-
cie badań rejestrowych znajdowały się wczesne odmiany: 
austriackie – Amandine i Abelina oraz kanadyjskie – Herta 
i Petrina. Natomiast do kwalifikacji polowej zgłoszono 18 
odmian. Wysiano je na 4073 ha, to jest 2 razy większej po-
wierzchni niż w 2014 r. 
W naszym kraju do uprawy nadają się odmiany tolerancyjne 
na długość dnia, zmienne warunki pogodowe, z okresem 
wegetacji 120-135 dni. Wczesność odmian podawana jest 
w kodzie 4 zer. Odmiana bardzo wczesna, jak np. Augusta, 
ma symbol 0000. Odmiana wczesna – Merlin oznaczona 
000. Odmiana o kodzie 000 wymaga w okresie wegetacji 
sumy temperatur efektywnych 1450-1500oC. Wczesność 
odmian soi porównywana jest z długością okresu wegeta-
cji odmian kukurydzy – tzw. liczbą FAO. Jeżeli mieszaniec 
kukurydzy o liczbie FAO 240-250 uprawiany na ziarno doj-
rzewa na początku października w danym rejonie, to można 
uprawiać soję 000. 
W 2015 r. w warunkach suszy i bardzo wysokich tempe-
ratur w okresie dojrzewania nasion Augusta i popularna w 
uprawie Merlin bardzo silnie osypały się na skutek pękania 
strąków. Wg prof. Jana Nawracały z UP w Poznaniu zjawi-
sko pękania strąków osi ostatni raz wystąpiło 23 lata temu. 
U tych odmian dolne strąki dojrzały i osypały się , a górne 
były dość długo zielone. 
Upalna pogoda w 2015 r. była korzystna dla wczesnego 
dojrzewania soi odmian średnio późnych o kodzie 000. 
W poprzednich sezonach wegetacyjnych odmiany te doj-
rzewały jedynie w cieplejszych regionach Polski. Dlatego 
nie należy ich uprawiać w Polsce Środkowej i Północnej. 
Tam można spróbować uprawę odmian wczesnych, np.: 
Annushka lub Merlin. 

Nasiona soi przed siewem powinny być zaprawiane zapra-
wą fungicydową przeciwko zgorzeli siewek wywoływanych 
przez różne gatunki grzybów oraz zaszczepione bakteria-
mi brodawkowymi Bradyrhizobium japonicum. Zaprawia-
nie przeciwko zgorzeli siewek jest konieczne, ponieważ 
wschody soi trwają kilkanaście dni, a w glebach znajduje 
się wiele patogenicznych grzybów.
Bakterie Bradyrhizobium japonicum nie występują w sta-
nie naturalnym w środowisku naszych gleb. Szczepienie 
zwiększa plon soi o 32% w porównaniu z roślinami nie- 
szczepionymi. Nasiona należy szczepić tuż przed wysie-
wem. Alternatywnie można kupić nasiona już zaszczepio-
ne (np. przy użyciu produktu HiCoat®), dostępne w ofer-
cie u jednej z wiodących firm nasiennych. W sprzedaży 
znajdują się polskie szczepionki, jednakże nie posiadam 
informacji co do ich skuteczności. W celu osiągnięcia mak-
symalnych korzyści z uprawy soi szczepienie nasion jest 
zatem niezbędne. 
W 2015 r. u dwóch rolników w powiecie brzeskim obser-
wowałem soję zaszczepioną szczepionką HiStick® BASF. 
Na korzeniach soi zaszczepionej szczepionką HiStick® 
BASF u każdej wykopanej rośliny brodawki były wielkości 
grochu, od kilku do kilkunastu sztuk na korzeniu. Nato-
miast na polu kontrolnym obsianym nasionami z czeską 
szczepionką brodawki były nieliczne. W połowie lipca soja 
zaszczepiona HiStick® BASF była ciemnozielona, a po kon-
troli jasnozielona. 
Soję należy wysiać do ogrzanej gleby, gdy jej średnia dobo-
wa temperatura osiągnie 8-10oC. Fenologicznym wskaźni-
kiem terminu siewu jest okres kwitnienia klonu zwyczajnego 
lub koniec kwitnienia wiśni. Siew soi zaleca się w terminie 
od 20 kwietnia do 5 maja, niezależnie od wczesności od-
miany. Soja jest rośliną dnia krótkiego. Wysiana w warun-
kach dnia długiego opóźnia kwitnienie, przedłuża okres we-

Dobór odmian Siew, szczepienie nasion
Absolutnie nie należy stosować nawozów zawierają-
cych miedź i mangan, które są zabójcze dla bakterii 
brodawkowych.
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getacji i dojrzewanie. Soja powinna zejść z pola w drugiej 
połowie września lub na początku października. Nasiona 
w strąkach muszą oddać wilgoć do połowy października. 
Jeżeli to nie nastąpi do tej pory, dalsze oddawanie wody nie 
będzie już możliwe. Soja zdecydowanie bardziej reaguje na 
opóźnienie siewu niż kukurydza. 
Norma wysiewu soi zależy od typu odmiany. Odmiany pol-
skie i ukraińskie nie rozgałęziają się i wymagają wyższych 
norm wysiewu od 60 do 80-100 nasion/m2. Saatbau Środa 
Śląska zaleca wysiew soi w obsadzie 60-70 nasion/m2, tj. 
4,0-4,5 jednostki siewnej na hektar, w której znajduje się 
150 000 kiełkujących nasion. Firma ta zaleca siew w rzędy 
o rozstawie 25 cm. AgroYuomis proponuje rozstawę rzę-
dów od 15 do 75 cm, w zależności od odmiany. Do siewu 
są mniej przydatne siewniki pneumatyczne, które powodu-
ją pękanie nasion i obniżenie kiełkowania o kilka procent. 
Soja jest rośliną wybitnie światłolubną. Gdy rośliny rosną 
blisko obok siebie, to wzajemnie zagłuszają się, zawiązują 

mniej strąków i nasion w strąkach oraz wydłużają łodygi, 
które stają się skłonne do wylegania. Rozwiązaniem tych 
problemów jest siew punktowy, od lat stosowany w kuku-
rydzy, burakach cukrowych, a ostatnio w rzepaku ozimym. 
Siew punktowy soi w rozstawie rzędów 45 cm sprawdził się 
z powodzeniem w 2015 r. na doświadczeniu w Zwanowi-
cach (tabela 2) oraz u kilku rolników w powiecie brzeskim. 
Soja wysiana punktowo lepiej wykorzystała przestrzeń ży-
ciową, co znalazło odzwierciedlenie w większej liczbie za-
wiązanych strąków, w tym trójnasiennych, wyższej masie 
1000 nasion, co przełożyło się na wyższy plon, w porówna-
niu do siewu, w wąskie rzędy. Co ważne, wyższy plon na-
sion (prawie o 3 dt/ha) uzyskano na niższej normie siewu. 
W porze siewu soi prawie co roku występują intensywne, 
jedno-, dwudniowe opady deszczu, które powodują silne 
zaskorupienie zwięzłych gleb. Na zaskorupionym polu soja 
źle wschodzi. Należy śledzić prognozy pogody i w razie za-
powiedzi ulewnych opadów siew opóźnić o kilka dni.

Tabela 2. Porównanie plonowania soi Merlin wysianej punktowo szerokie i wąskie rzędy

Norma wysiewu 
nasion/m2, odległość 

w rzędzie

Liczba roślin/m2 
po wschodach

(sztuk)

Liczba strąków na roślinie Odległość dolnych 
strąków od gleby 

(cm)

MTN
(g)

Plon 
nasion 
(dt/ha)3 2 1 razem

Siewnik punktowy, rozstawa rzędów 45 cm

44 nasiona, 5,1 cm 40,0 7,08 12,12 5,14 24,34 9,00 150,84 22,62

52 nasiona, 4,3 cm 45,3 6,34 11,85 4,15 22,34 8,42 149,46 19,80

Siewnik zbożowy pneumatyczny, rozstawa rzędów 12,5 cm

52 nasiona 42,8 5,38 14,68 4,86 24,92 6,22 135,86 17,26

(Źródło: Zalecenia agrotechniczne, tom I – Technologie upraw, IUNG Puławy 1992)

  Wyrównane, pełne wschody soi wysianej punktowo. Zwanowice, 4.05.2015   Wszystkie rośliny z siewu punktowego mają dużą przestrzeń życiową. 25.05.2015

  Soja Merlin wysiana punktowo w szerokie rzędy. Zwanowice, 9.07.2015   Soja wysiana siewnikiem zbożowym rośnie kępkami. Kościerzyce, 18.05.2015
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W 2015 r. główną przyczyną nieudania się soi obok suszy 
było bardzo silne wtórne zachwaszczenie komosą białą, 
samosiewami rzepaku oraz szarłatem. Ten rok kolejny raz 
potwierdził, że uprawa soi bez herbicydów jest niemożliwa. 
Główne zagrożenie z chwastów dwuliściennych stanowią: 
komosa biała, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, fiołek 
polny, gorczyca polna, rdest plamisty, dymnica pospolita, 
rumiany, a na pojedynczych polach ostrożeń polny. Nato-
miast z jednoliściennych – miotła zbożowa, chwastnica jed-
nostronna i wiechlina. Soja, podobnie jak wszystkie bobo-
wate, początkowo rozwija się wolno. Wysiana pod koniec 
kwietnia dopiero po dwóch miesiącach zakrywa glebę. 
Soja musi być opryskiwana herbicydami. Proponuję 
z góry zaplanować dwa zabiegi przeciwko chwastom 
dwuliściennym: przedwschodowy i nalistny w fazie 
1-2 pary trójlistków, a w razie potrzeby trzeci – grami-
nicydem. Problem z odchwaszczaniem polega na tym, że 
w 2015 r. zarejestrowany był tylko jeden produkt, zawierają-
cy metrybuzynę. Przeznaczony jest do przedwschodowego 
stosowania. Herbicyd ten niestety nie zwalcza wszystkich 
gatunków chwastów. W tym terminie dobre efekty uzysku-
je się, stosując mieszanki substancji czynnych zarejestro-
wane w innych krajach europejskich: linuron, chlomazon, 
pendimetalinę i inne. Ale one też nie gwarantują pełnej sku-
teczności i takie chwasty, jak rzepak i komosa biała muszą 
być powschodowo zwalczane preparatami zawierającymi 
bentazon (Basagran 480 SL, Corum 502,4 SL). Chwasty 
jednoliścienne w razie potrzeby skutecznie zwalczają gra-
minicydy używane w innych bobowatych (np. Focus Ultra 
100 EC). 

Oprysk herbicydami przedwschodowymi należy wykonać 
najlepiej w trzecim dniu po siewie, gdy rola osiądzie. W ra-
zie siewu do suchej roli oprysk można opóźnić o kilka dni 
– do czasu rozpoczęcia pękania okrywy nasiennej soi. Soja 
jest wrażliwa na uboczne działanie wszystkich herbicydów, 
zwłaszcza nalistnych. Według moich obserwacji z dawka-
mi herbicydów należy postępować ostrożnie zwłaszcza na 
glebach lekkich, gdyż mogą powodować długo utrzymu-
jącą się fitotoksyczność. Niemożliwym do wyeliminowania 
chwastem w soi jest ostrożeń polny. Należy go zwalczać 
w zbożu glifosatem, w terminie przedżniwnym. 
Zarówno w Polsce, jak w krajach ościennych choroby 
i szkodniki nie stanowią większego zagrożenia dla soi. Może 
na niej wystąpić: mozaika soi, bakteryjna ospowatość soi, 
bakteryjna plamistość soi, zgorzel siewek, mączniak rzeko-
my soi, septorioza. W warunkach wilgotnej i ciepłej pogody 
w trakcie dojrzewania może wystąpić zgnilizna twardziko-
wa. Choroby grzybowe można zwalczać fungicydami. 
Ze szkodników groźne mogą być: śmietka kiełkówka, strą-
kowce, przędziorek chmielowiec, mszyce, a także i inne 
szkodniki wielożerne. 
Soję niechętnie obgryzają zające, sarny i jelenie. Również 
dziki i myszy polne nie wyrządzają w niej szkód. 

Zwalczanie chwastów oraz chorób i szkodników

  Pole bez chwastów po oprysku herbicydami po siewie. 17.06.2015  Poletko kontrolne na polu, na którym testowano skuteczność Corum 502,3 SL.
 14.07.2015

 Tak wyglądały niektóre pola 
z soją w okolicy Brzegu. 
15.07.2015

 Mavka uszkodzona przez nieumiejętny 
oprysk herbicydem doglebowym. 
21.05.2015

  Uszkodzone liście herbicydem nalistnym na uwrociu. 12.06.2015
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Corum 1,25 l/ha       + Dash HC 0,6 l/haStomp Aqua 
2,0 l/ha
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Ochrona soi preparatami BASF
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Soję zbiera się kombajnami zbożowymi w dojrzałości peł-
nej nasion, która zależy od przebiegu pogody i wczesno-
ści odmiany oraz od nawożenia azotowego. Obroty bębna 
powinny być zwolnione do 500-600 na minutę. Większość 
odmian soi nisko osadza dolne strąki od powierzchni roli. 
Dlatego pole przed siewem powinno być wyrównane, a po 
siewie wyzbierane kamienie. Kombajn zbożowy można 
wyposażyć w adapter do soi, który minimalizuje straty 
prawie do zera. Nasiona po zbiorze oczyścić z gleby i in-
nych zanieczyszczeń, a w razie wilgotności powyżej 14% 
dosuszyć – soję nasienną w temperaturze nieprzekracza-
jącej 30oC, np. na suszarni podłogowej. Z soją nasienną 
należy postępować ostrożnie zarówno w trakcie młócenia, 
opróżniania kombajnu, jak i rozładunku na magazynie oraz 
innych operacjach, aby uniknąć popękania nasion i uszko-
dzeń zarodków. 
Przy uprawie soi największe koszty stanowi zakup nasion 
i herbicydów. Natomiast duże oszczędności występują na 
nawozach, zwłaszcza azotowych oraz na zakupie fungi-
cydów i insektycydów i ilości wjazdów w pole opryskiwa-
czami. Przy rozważaniu opłacalności soi należy wziąć pod 
uwagę jej korzystny wpływ na plony rośliny następczej. Wg 
obliczeń G. Balcera w Top Farms Głubczyce, w okresie 5 
lat pszenica ozima wysiana po soi, w tym samym terminie 
co po kukurydzy ziarnowej, plonowała o 10 dt/ha wyżej. 
W doświadczeniach łanowych w RSP Skrzypiec k. Prudni-
ka (woj. opolskie) pszenica ozima wysiana po soi w 5-leciu 
wydała średnio 67,4 dt/ha, a po rzepaku ozimym 59,7 dt/
ha. W Zwanowicach w 2015 r. pszenica po soi wydała 78,9 
dt/ha, po burakach 63,4 dt/ha. Ta różnica wynikła z faktu, 
że buraki cukrowe przy plonie 760 dt/ha wyczerpały wodę 
z gleby i zabrakło jej dla pszenicy. Soja wydała 28,6 dt/ha. 
Soja pozostawia po sobie strukturalną glebę i mało resz-
tek pożniwnych. Pszenicę można wysiać, wykonując tylko 
płytką uprawkę przedżniwną, np. broną talerzową. To też 
obniża koszty. 

Zbiór i opłacalność

 Soja w dniu zbioru: po lewej siew w szerokie rzędy, po prawej w wąskie rzędy. 
Zwanowice, 31.08.2015

  Pszenica po soi - plon 78,9 dt/ha (Zwanowice, 10.07.2015)

Wiążę 

duże nadzieje 
z Corum w następnych 
latach. (…) Preparat 
ten dobrze sobie radził 
z chwastami najbardziej 
uciążliwymi – w pierwszej 

fazie te chwasty zostały 
praktycznie w 100% 
zniszczone. 
(…) Użycie Corum z adiuwantem jest 
proste i wygodne w stosowaniu. Poza 
tym faza rozwojowa soi od pierwszej pary 
trójlistków do niemalże pierwszych pąków 

– to jest długi okres, 
kiedy można Corum stosować. 
Czyli środek ma dużo zalet.

Mirosław Zawadzki
Drobin, woj. mazowieckie
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Skuteczność stosowanych środków ochrony 
i nawozów pogłównych zależy od precyzji tra-
fienia z terminem zabiegu we właściwą fazę 
rozwojową soi. W krajach Unii Europejskiej 
do określania faz rozwojowych roślin jedno- 
i dwuliściennych przyjęto posługiwanie się 
kluczem w skali BBCH. Wyróżnia się w nim 
10 głównych faz, ponumerowanych cyframi 
od 0 do 9. W celu dokładniejszego scharak-

teryzowania danej fazy rozwojowej dodano 
drugą cyfrę, która pozwala na szczegółowe 
określenie krótkiego okresu rozwojowego w 
danej głównej fazie. Każdej fazie odpowia-
da określony wygląd zewnętrzny rośliny. W 
przyrodzie przejście z jednej fazy do drugiej 
jest procesem płynnym. Za początek przyj-
muje się stan, w którym około 10% roślin ma 
charakterystyczne dla danej fazy cechy, a za 

Produkt HiStick® Soy jest preparatem najwyższej jakości do sto-
sowania w uprawie soi. Zawiera bakterie brodawkowe Bradyrhi-
zobium japonicum, które powodują efektywniejsze wiązanie azo-
tu z powietrza w glebie przez rośliny. 

Najważniejsze korzyści płynące z zastosowania inokulantów:

 Oszczędność nakładów na nawozy: soja, dzięki wytworzonym 
brodawkom jest w stanie samodzielnie zaspokoić zapotrzebo-
wanie na azot dzięki wiązaniu go z powietrza. Co więcej, zwią-
zuje tyle azotu w glebie, że jest on także dostępny dla upraw 
następczych.

 Zmniejszenie presji chwastów: ograniczona ilość azotu dostępna 
w glebie dla chwastów powoduje ich mniej intensywny wzrost.

 Redukcja zanieczyszczenia wód gruntowych: mniejsza ilość 
azotu jest wymywana do wód gruntowych dzięki mniejszemu 
zużyciu nawozów zawierających azot.

 Zwiększenie zysków: poprzez uzyskanie wyższego plonu oraz 
poniesienie mniejszych nakładów na nawożenie.

W celu uzyskania najwyższej efektywności na polach, gdzie wy-
siewać się będzie zaszczepione nasiona, nie należy stosować 
gnojowicy (i innych nawozów mineralnych).
Na polach, gdzie wcześniej nie uprawiano soi, zaleca się użycie 
podwójnej dawki preparatu HiStick® Soy.

Rodzaj preparatu
środek chwastobójczy, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów 
dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w soi i innych roślinach bobowatych

Substancja czynna
bentazon (związek z grupy diazyn) – 480 g/l (43,0%),
imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) – 22,4 g/l (2,0%)

Formulacja koncentrat do sporządzania roztworu wodnego

Chronione uprawy soja, groch

Zalecana dawka stosowanie jednorazowe: 1,25 l/ha (+ Dash HC 0,6 l/ha)

Termin zabiegu chwasty w fazie od liścienia do 4 liści właściwych (2-3 cm wysokości)

Zawartość Bradyrhizobium japonicum

Ilość bakterii 2 x 10
9
 (co najmniej 2 miliardy) żywych komórek bakterii na gram podłoża torfowego

Sposób stosowania Inokulacja: sucha, wilgotna, mokra

Opakowanie handlowe 0,4 kg

Dawkowanie 0,4 kg na 100 kg nasion soi

Corum® 502,4 SL jest nowym herbicydem o podwójnym me-
chanizmie działania, zapewniającym skuteczne zwalczanie sze-
rokiego spektrum chwastów dwuliściennych i niektórych jednoli-
ściennych w uprawie soi i innych roślin bobowatych. 
Dla najlepszej skuteczności zaleca się stosować Corum® we 
wczesnych fazach rozwoju chwastów: od fazy liścieni do fazy 4 
liści właściwych.

Corum® jest produktem stworzonym specjalnie dla roślin bobo-
watych. Cechuje go wysoka selektywność w stosunku do roślin 
uprawnych, szczególnie w stosunku do dotąd stosowanych pre-
paratów.
Corum® może być włączany do różnych programów ochrony 
przed chwastami. Cechuje go duża elastyczność terminu stoso-
wania – jednorazowo lub w dawkach dzielonych.

Corum®Fazy rozwojowe soi

HiStick® Soy
Faza 06 

Kiełkujące 
nasiona 
potrzebują 
dużo wody

Faza 65 

Pełnia kwitnienia

Faza 13 

Rozwinięta druga 
para trójlistków 
– termin oprysku 
herbicydami nalistnymi 
i mikroelementami

Faza 60/61 

Początek kwitnienia 
dolnych gron – 
ostateczny termin 
zasilania azotem

Faza 10/11 

Liścienie 
rozwinięte

Faza 79/80 

Początek 
dojrzewania 
strąków i nasion

Faza 09 

Dla 
wschodzących 
roślin groźna jest 
skorupa

Faza 75 

Pełnia rozwoju 
strąków i nasion

Faza 11/12 

Rozwinięta pierwsza 
para liści właściwych

pełnię, gdy takich roślin jest blisko połowa. Długość 
trwania poszczególnych faz zależy od przebiegu 
pogody w danym sezonie wegetacyjnym. 

Wyróżnia się następujące fazy rozwojowe soi:

 kiełkowanie i wschody (BBCH 00-09);

 rozwój liści i pędu głównego (BBCH 10-19);

 rozwój pędów bocznych (BBCH 20-29);

 rozwój części wegetatywnych przeznaczonych 
do zbioru (BBCH 49);

 rozwój kwiatostanu (BBCH 50-59);

 kwitnienie (BBCH 60-69);

 rozwój strąków i nasion (BBCH 70-79);

 dojrzewanie strąków i nasion (BBCH 80-89);

 zamieranie (BBCH 91-99). 

W prowadzeniu łanów soi najważniejsze są wczesne 
fazy rozwojowe od kiełkowania nasion do początku 
kwitnienia, ponieważ w tym czasie wykonuje się za-
biegi ochrony roślin i nawożenie dolistne.
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BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do zalecanych celów. Po-
nieważ producent nie ma wpływu na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne 
szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie 
czynniki mogą wpływać na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki glebowe, odmiany roślin upraw-
nych, zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów (np. 
szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można wykluczyć 
zmian w skuteczności preparatów lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamiesz-
czone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków 
bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Najinteligentniejsze rozwiązanie 
dla wysokiego plonu soi


