
CZAS NA SOJĘ
DODATEK SPECJALNY

Gdyby jakiś zespół naukowców odkrył albo wyhodował roślinę, 
która nie potrzebuje nawozów azotowych ani insektycydów i fungi-
cydów, roślinę, której uprawa poprawia fi zyczne, chemiczne i bio-
logiczne właściwości gleby, która ponadto chroni ziemię zarówno 
przed palącymi promieniami słońca jak i przed ubiciem jej przez 
ulewne deszcze, która w dodatku mieści w sobie pokaźne zasoby 
białka, tłuszczu i węglowodanów, a także tak niezbędnych dla życia 
pierwiastków jak potas, wapń, fosfor, żelazo i magnez, okrzyknięto 
by to osiągnięciem na miarę stulecia, a nawet tysiącleci. 
Otóż takiej rośliny nikt już nie musi obecnie odkrywać. Około 4 tys. 
lat temu odkryli ją Chińczycy i nie bez powodu, obok takich dobro-
dziejstw natury jak pszenica, jęczmień, len i soczewica, zaliczona 
została ona do pięciu założycielskich roślin naszej cywilizacji. 
Tym cudem fl ory jest soja, główna na naszym globie roślina oleist
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Soja czeka na Polskę Soja czeka na Polskę 

W innych krajach i na innych 
kontynentach uprawa soi jest 

już znacznie mniejsza. Nie tyle 
z powodu jej wymagań glebowych, 
ile klimatycznych. Bo gleby, choć 
powinny być raczej urodzajne, to 
wystarczy, że będą ponadto prze-
wiewne, czyli nie zwięzłe i nie kwa-
śne, ale już  klimat musi być pod 
pewnymi względami specyficzny. 
Otóż soja jest rośliną o krótkodnio-
wej reakcji fotoperiodycznej, czyli 
rośliną krótkiego, ale i ciepłego 
dnia. 

W Polsce dni są dla soi trochę, 
przynajmniej na razie, za zimne. Ale 
za trzydzieści parę lat, gdy skutkiem 
efektu cieplarnianego średnia tempe-
ratura roku w Europie podniesie się 
o 2–3 stopnie Celsjusza, także i nas 
powstaną warunki do uprawy soi. 
Czterdzieści lat temu też nikt nie 
przypuszczał, że w Polsce zbierać się 
będzie ponad 4 mln ton ziarna, także 
ciepłolubnej przecież, kukurydzy. 

Można zatem powiedzieć, że soja 
czeka na Polskę, której mogła będzie 
wreszcie się odwdzięczać zadowala-
jącym urodzajem. Jej uprawa rozsze-
rzy się wówczas także w innych kra-
jach Unii Europejskiej, takich jak 
Włochy, Francja, Niemcy (Bawaria), 
Austria, a także Rumunia, Serbia 

i Chorwacja, w których to krajach 
soja ciągle jeszcze jest uprawą margi-
nesową. W tym roku łączne zbiory 
soi, która w krajach UE zajmowała 
0,9 mln ha, oblicza się na około 2,5 
mln ton (0,7 proc. zbiorów świato-
wych). Dla porównania: zbiory rze-
paku w UE wyniosły 21,3 mln ton, 
zbiory słonecznika w krajach Wspól-

noty ocenia się na 8,6 mln ton.
Polski kontakt z soją ogranicza się 

obecnie do corocznego importu około 
2 mln ton śruty sojowej, co przesądza 
o wielce ujemnym dla Polski saldzie 
w handlu zagranicznym towarami 
oleistymi, w dodatku jest to śruta 
z soi modyfikowanej genetycznie. 
Zgodnie z przesadnie ostrożną poli-
tyką gospodarczą polskiego rządu, 
w 2019 roku taka soja nie będzie już 
miała prawa wstępu na terytorium 
naszego kraju. Trzeba będzie ten 
import zastąpić wolną od GMO soją 
rodzimą lub innymi roślinami o dużej 

zawartości białka. Przejściowo spo-
woduje to zapewne pogorszenie efek-
tywności produkcji zwierzęcej, ale 
czego to się nie robi dla fobii. 

O zaletach soi można pisać w nie-
skończoność. W 100 jej gramach jest 
około 35 g białka, około 20 g tłuszczu 
i około 33 g węglowodanów (w tym 
ponad 15 g błonnika). Pełnowarto-

ściowe białko (strawność aminokwa-
sów jest tu taka sama jak w jajach, 
czyli stuprocentowa) i tłuszcze nie-
nasycone oraz duża ilość witamin 
z grupy B to kolejne zalety soi. Obni-
ża ona cholesterol i poziom cukru, 
zmniejsza ryzyko chorób serca, 
zwiększa gęstość kości, czyli prze-
ciwdziała osteoporozie. Jako produkt 
spożywczy występuje już nie tylko 
w postaci oleju, ale i twarożku sojo-
wego (tofu), sosu sojowego, mąki 
sojowej, kaszy sojowej, a także sojo-
wych kotletów. 

Edmund Szot

Czterdzieści lat temu też nikt nie przypuszczał, że 
w Polsce zbierać się będzie ponad 4 mln ton ziarna, 
także ciepłolubnej przecież, kukurydzy

Światowe zbiory soi doszły już do 350 mln ton. Zbiory drugiego na 
tej liście rzepaku wynoszą około 65 mln ton. Niestety, na razie ponad 
80 proc. pochodzi jedynie z trzech krajów zachodniej półkuli: USA, 
Brazylii i Argentyny. 
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Wobec wprowadzenia w UE 
i w Polsce integrowanej ochro-

ny roślin, preferowane są metody 
niechemiczne w zwalczaniu chorób 
i szkodników, a wśród nich racjonal-
ne następstwo uprawianych po sobie 
roślin, przede wszystkim większy 
udział w zmianowaniu gatunków 
z innych rodzin botanicznych, w tym 
strączkowych, uprawianych na nasio-
na oraz zielonkę, a przy tym nie tylko 
w plonie głównym, ale też w między-
plonach. Zalety uprawy roślin strącz-
kowych można przedstawić następu-
jąco:
•  korzystnie oddziałują na właści-

wości fizyczne (strukturę gleby), 
chemiczne (pozostawiają w reszt-
kach pożniwnych, bądź przyora-

nej biomasie znaczne ilości azotu, 
poza tym pozyskują z głębszych 
warstw wymyte oraz trudno 
dostępne z gleby inne składniki 
pokarmowe) i biologiczne gleby 
(aktywizują działalność pożytecz-
nych, strukturo- i próchnicotwór-
czych mikroorganizmów)

• zwiększają zawartość substancji 
organicznej, w tym związków 
próchnicznych w głębszej war-
stwie profilu glebowego. Dotyczy 
to zwłaszcza roślin strączkowych 
głębiej korzeniących się, głównie 
łubinów oraz uprawianych na 
zielony nawóz

•  wysokobiałkowe nasiona są źró-
dłem wartościowej, a przy tym 
zdrowej żywności dla ludzi (nie-

zastąpione w diecie wegetariań-
skiej) i pasz treściwych (także zie-
lonki) dla zwierząt

• uprawiane w międzyplonach 
(polecam łubin wąskolistny) peł-
nią ważną rolę ochronną i konser-
wującą. Chronią glebę przed: ero-
zją wodną i wietrzną, zlewnością, 
zaskorupieniem, zachwaszcze-
niem. Przemarznięta zimą masa 
roślinna sprzyja tworzeniu gru-
zełkowatej struktury, dzięki 
czemu reguluje gospodarkę wod-
no-powietrzną gleby, tworzy sieć 
kanalików ułatwiających podsiąk 
wody oraz ogranicza jej straty. 
Dostarcza znaczne ilości substan-
cji organicznej, z której powstają 
związki próchniczne, co korzyst-

Wadliwe zmianowanie roślin, spowodowane najczęściej zbyt dużym 
udziałem zbóż, niekiedy również rzepaku, bądź innych roślin z rodziny 
kapustowatych (gorczyce, kalafi or, brokuł, kapusty) w strukturze zasiewów, 
a w konsekwencji ich częsta uprawa po sobie, prowadzi do nasilenia 
zachwaszczenia oraz większego porażenia przez choroby grzybowe 
i szkodniki. W Polsce te dwie grupy roślin stanowią łącznie ponad 80 proc. 
powierzchni zasiewów. 
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nie oddziałuje na życie biologicz-
ne gleb, w tym rozwój dżdżow-
nic

•  pozostawiają doskonałe stanowi-
sko dla zbóż, a niektóre z nich 
także dla rzepaku (np. fasola szpa-
ragowa, groch, łubin wąskolistny, 
również inne uprawiane w siewie 
czystym lub mieszankach na zie-
lonkę). Należy dodać, iż są one 
głównym elementem zmianowa-
nia w rolnictwie ekologicznym, 
ale też pożądanym w integrowa-
nym.
By uzyskać z uprawy roślin strącz-

kowych satysfakcjonujące wyniki, 
należy przestrzegać podstawowych 
zasad. Istotny jest przede wszystkim 
dobór odpowiedniego gatunku do 
warunków glebowych, głównie pod 
względem zwięzłości gleby i jej 
odczynu. Na najsłabszych, lekkich, 
piaszczystych, z reguły kwaśnych 
glebach (pH 5,1–5,5), klasy bonita-
cyjnej V i VI zaleca się przede wszyst-
kim uprawę łubinu żółtego, ewentu-
alnie wyki ozimej (w mieszance 
z żytem) lub seradeli (w siewie czy-
stym lub jako wsiewkę w żyto). Ostat-
nie dwie rośliny przy sprzyjającej 
pogodzie, głównie opadach, powinny 
dać zadowalające plony. Użyźnią 

przy tym glebę, co w konsekwencji 
wpłynie korzystnie na plony roślin 
następczych. Niemniej w nieco lep-
szych stanowiskach, na glebach V 
klasy bonitacyjnej i pH co najmniej 
5,5 lepszy byłby łubin wąskolistny 
zamiast żółtego, bowiem jest mniej 
podatny na groźną chorobę łubinów 
– antraknozę. Daje z reguły wyższe 
plony nasion, szybciej dojrzewa 
i łatwiej się wymłaca. Największe 
wymagania glebowe (gleby średnie i  
zwięzłe, klasy bonitacyjnej I–IVa, pH 
6–7,2) wykazują: bobik, bób i łubin 
biały, przy czym łubin biały uprawia-
ny jest na niewielką skalę, choć spo-
śród łubinów wykazuje najwyższy 
potencjał plonowania. Powodem jest 
dość długi okres wegetacji (nie powi-
nien być uprawiany na nasiona 
w terenach podgórskich i  północy 
kraju) i mniejsza stabilność plonowa-
nia. Niemniej aktualnie zrejonizowa-

ne odmiany, przy wczesnym wysie-
wie dojrzewają i dają satysfakcjonu-
jące, niekiedy bardzo wysokie plony. 
Poza tym łubin biały mimo dużych 
wymagań glebowych wykazuje 
mniejsze potrzeby wodne, w odróż-
nieniu od bobiku i bobu. Pozostałe 
strączkowe mają pośrednie wymaga-
nia glebowe (klasy bonitacyjne od 
IIIa do IVb, a nawet V), także w zakre-
sie odczynu (pH 5,6–7). Niemniej 
spośród nich na nieco lepsze gleby 
należy przewidzieć groch, wykę jarą 
i soję, choć na zbyt dobrych glebach 
i stanowiskach uprawa grochu i wyki 
może być zawodna. Są to bowiem 
rośliny o wiotkich łodygach, skłonne 
do wylegania, tworzą dużą masę 
wegetatywną (zwłaszcza przy opóź-
nionym wysiewie), a więc dają duży 
plon zielonej masy, ale wiążą mniej 
strąków i nasion. W takich warun-
kach zaleca się uprawę wąskolist-
nych odmian grochu siewnego (obec-
nie dominują w uprawie), w tym 
form pastewnych, bardziej odpor-

nych na wyleganie, bowiem rośliny 
wzajemnie się sczepiają i utrzymują 
w pozycji pionowej. Dają bardzo 
wysokie, a przy tym stabilne w wie-
loleciu plony nasion, przekraczające 
niekiedy 5 t/ha. Większe wymagania 
glebowe, w tym pod względem pH, 
mają rośliny uprawiane na nasiona, 
niż zielonkę. Przy wyborze rośliny 
strączkowej należy uwzględnić 
znaczne niekiedy zróżnicowanie 
odmian pod względem cech morfolo-
gicznych oraz wymagań glebowych, 
wodnych, cieplnych i agrotechnicz-
nych (obsady roślin i związanej z tym 
gęstości siewu, długości okresu wege-
tacji i odporności na choroby). 

Rośliny strączkowe uprawiane są 
z reguły po zbożach, w 3.–4. roku po 
oborniku, nie częściej niż co cztery 
lata po sobie, głównie by zapobiec 
rozwojowi bakteriofagów, niszczą-
cych bakterie brodawkowe. Po zbio-

rze roślin zbożowych należy wyko-
nać niezbędne uprawki pożniwne, 
a późną jesienią (listopad) głębszą 
orkę przedzimową, co ułatwi zgro-
madzenie wody i rozrost systemu 
korzeniowego. O powodzeniu ich 
uprawy decyduje w dużym stopniu 
termin, głębokość i ilość wysiewu 
nasion. W miarę wczesny wysiew, 
zależny jednak od wymagań termicz-
nych uprawianego gatunku i odmia-
ny oraz zwięzłości gleby i możliwo-
ści jej wiosennego doprawienia, 
wpływa korzystnie na plony nasion. 
Wysiane nasiona i wyrosłe z nich 
rośliny wykorzystają zgromadzoną 
w okresie zimowym wodę. Poza tym 
niższe temperatury stymulują rozwój 
organów generatywnych (zawiązków 
kwiatowych, owoców i nasion), kosz-
tem wegetatywnych (łodyg i liści), co 
przesądza o pokroju rośliny, skraca 
okres wegetacji i przekłada się na 
wyższe plony nasion. Przy wcze-
snym wysiewie przedłużają się 
wprawdzie wschody oraz wzrasta 

Rośliny strączkowe uprawiane są z reguły po 
zbożach, w 3.–4. roku po oborniku, nie częściej 
niż co cztery lata po sobie, głównie by zapobiec 
rozwojowi bakteriofagów, niszczących bakterie 
brodawkowe.
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zachwaszczenie, ale rozwija się 
w tym czasie system korzeniowy, co 
gwarantuje lepsze zaopatrzenie 
w wodę i składniki pokarmowe. 
Wczesnego siewu (od drugiej dekady 
marca do końca pierwszej dekady 
kwietnia) wymagają w zasadzie 
wszystkie rośliny strączkowe, także 
niewyszczególniane w załączonej 
tabeli lędźwiany, choć w pierwszej 
kolejności groch. Wyjątkiem jest soja 
i fasola, których wysiew zaleca się od 
trzeciej dekady kwietnia, a nawet 

(niektóre formy i odmiany fasoli) 
w drugiej dekadzie maja. Niemniej 
sugerowane ścisłe kalendarzowe ter-
miny siewu nie zawsze są możliwe 
w praktycznej realizacji, co wynika 
ze zmiennego przebiegu pogody, 
stanu gleby i możliwości jej wiosen-
nego doprawienia. Poza tym zasadni-
czą wadą zbyt wczesnych siewów 
jest wzrost zachwaszczenia i utrud-
niona z nim walka, zarówno mecha-
niczna, jak też chemiczna, a ściślej 
mniejsza niekiedy skuteczność stoso-
wanych herbicydów (głównie 
w latach z nadmiarem lub niedobo-
rem opadów). Należy tu dodać, iż 
w ofercie odmianowej pojawiły się 
tzw. termoneutralne odmiany łubinu 
żółtego, np. Dukat, mało wrażliwe na 
opóźnienie terminu siewu. Przed 
wysiewem nasion należy pamiętać 
o ich zaprawieniu przeciwko choro-
bom grzybowym (np. zaprawą Vita-
vax 200 FS lub Sarfun 450 FS) oraz 
szczepionką bakteryjną – Nitraginą. 
W odmianowej ofercie łubinu wąsko-
listnego są także trzy gorzkie (alkalo-
idowe) odmiany tego gatunku: Karo, 
Mirela i Oskar. Zalecane są wyłącz-
nie na nawóz zielony, a więc przyora-
nie, gdyż psują smak paszy, zarówno 
w postaci nasion, jak też zielonki. 
Można je polecać do wysiewu w plo-
nie głównym lub międzyplonach, 
przede wszystkim w pobliżu lasów 
lub pól, gdzie duże szkody wyrządza-
ją sarny i jelenie.

Na tle innych roślin, strączkowe 
nie mają zbyt dużych wymagań 
pokarmowych, dotyczy to nie tylko 
azotu ale też pozostałych składników.
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Wymagania siedliskowe i agrotechniczne roślin strączkowych uprawianych na nasiona

Rośliny Typ 
morfologiczny

Wymagania Orientacyjny
termin siewu

Zalecana 
obsada roślin 

szt./m2

Orientacyjny 
wysiew nasion 

kg/ha
Głębokość 
siewu cm

Rozstawa 
rzędów 

cm
glebowe wodne cieplne

Bobik tradycyjny 
samokończący

bardzo
duże

bardzo 
duże małe 20 III–10 IV 40–45

55–60
220–250
240–270 8–10 12–36

Groch 
siewny

tradycyjny 
wąsolistny duże duże

średnie małe 10–30 III 80–100
90–120

150–250
150–300 5–8 12–24

Groch past.–
peluszka

tradycyjny 
wąsolistny średnie średnie małe 10–30 III 90–120

100–130 140–220 5–7 12–24

Łubin 
wąskolistny

tradycyjny 
samokończący średnie średnie małe 10 III–10 IV 80–100

110–130
130–150
140–160 3–4 12–24

Łubin żółty tradycyjny 
samokończący małe małe średnie 15 III–10 IV 90–100

110–120
130 – 170
140–160 3–4 12–24

Łubin biały tradycyjny 
samokończący duże średnie małe 15 III–10 IV 60–80

70–90
220 – 250
240–260 4–5 12–36

12–24
Wyka jara duże duże małe 10–30 III 180–210 100–130 3–4 12–15

Soja duże średnie duże 20 IV–10 V 70–90 120–180 3–4 12–36

Soczewica wielkonasienna 
drobnonasienna średnie średnie małe 20 III–10 IV 200–250

250–300
140 – 160

60–90
4–6
3–5 12–24

Seradela małe średnie małe 20 III–10 IV 300 30–40 3–5 12–15

Głębokość siewu zależna jest od 
sposobu kiełkowania, wielkości 
nasion i zwięzłości gleby. Gatunki 
kiełkujące epigeicznie, czyli 
o liściach palczastych (łubiny) i trój-
listnych (soja i fasola), wynoszące 
liścienie nad powierzchnię gleby, 
wysiewa się płycej, tj. przeciętnie na 
głębokość 3–4 cm. Nasiona pozosta-
łych gatunków, a więc o liściach pie-
rzastych, których nasiona kiełkują 
hypogeicznie (liścienie pozostają 
w glebie) zaleca się wysiewać głę-
biej, tj. 3–5 cm, np. drobnonasienną 
soczewicę, poprzez 5–7 cm groch 
i lędźwiany, do 8–12 cm, np. grubo-
nasienne odmiany bobu i bobiku. 
Poza tym głębszy wysiew nasion 
zalecany jest na glebach lżejszych 
oraz przesuszonych. Zróżnicowana 
jest również ilość wysiewu nasion 
i związana z tym obsada roślin na 
jednostce powierzchni. Pod tym 
względem istnieją znaczne różnice, 
zarówno pomiędzy gatunkami, jak 
i odmianami. W tym przypadku 
decydująca o normie wysiewu jest 
wielkość nasion. Jest ona uwarunko-
wana także zmiennym przebiegiem 
pogody w poszczególnych latach, 
warunkami glebowymi oraz cało-
kształtem agrotechniki. Optymalna 
obsada roślin i związana z tym 
norma wysiewu zależna jest głównie 
od cech morfologicznych rośliny 
(rozbudowy części nadziemnej), 
a także jej skłonności do wylegania 
(wiotkości łodyg). Przy uprawie na 

zielonkę wysiew należy zwiększyć, 
przeciętnie o 25 proc. 

Mniej istotna dla plonu nasion 
jest rozstawa międzyrzędzi, stąd 
nasiona można wysiewać zarówno 
w wąskich rzędach, a więc jak zboża 
(12–15 cm), jak też co drugą, a nawet 
(w przypadku bobu, bobiku, łubi-
nów, soi) co trzecią redlicę, bądź 
pasowo (np. co 12–15 i 36–45 cm). 

Przy wysiewie w szerokich rzędach 
wskazane są w międzyrzędziach 
uprawki pielęgnacyjne, niszczące 
chwasty i zaskorupienie gleby. Moż-
liwy, a nawet zalecany przy uprawie 
na nasiona jest też siew punktowy 
nasion. Dotyczy to zwłaszcza bobi-
ku, bobu i łubinów, głównie białego. 
Dzięki temu można istotnie obniżyć 
normę wysiewu, zmniejszając koszt 
nasion. Warunkiem powodzenia jest 
dobry materiał siewny, dobre dopra-
wienie gleby i sprzyjające pęcznie-
niu i kiełkowaniu nasion warunki 
wilgotnościowe gleby, a przy tym 
siewnik zapewniający precyzyjny 
wysiew.

Strączkowe w większym stopniu 
od innych gatunków zachwaszczają 
się, co należy tłumaczyć przedłużo-
nymi wschodami (2–5 tygodni od 
wysiewu nasion) i powolnym począt-
kowym wzrostem. W lepszych, 
w miarę czystych stanowiskach, 
chwasty można zwalczać poprzez 
częste bronowanie (co 7 dni), zarów-
no przed wschodami, jak też po roz-

winięciu pierwszej pary liści, do uzy-
skania 8–10 cm wysokości. Mecha-
niczna walka z chwastami jest 
łatwiejsza przy ich uprawie w szero-
kich rzędach oraz na polach obsia-
nych bobikiem i grochem, czyli 
gatunkami, których nasiona wysie-
wane są głęboko. W uprawach łubi-
nów oraz soi i soczewicy, wysiewa-
nych płycej, tego typu zwalczanie 
chwastów jest ryzykowne, może 
bowiem powodować wydobywanie 
na wierzch kiełkujących nasion 
i uszkodzenia siewek. Poza tym 
utrudniona jest na glebach mokrych, 
jak też zbyt suchych. Należy wów-
czas stosować zalecane dla tej grupy 

Strączkowe w większym stopniu od innych 
gatunków zachwaszczają się, co należy 
tłumaczyć przedłużonymi wschodami 
(2–5 tygodni od wysiewu nasion) i powolnym 
początkowym wzrostem.
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roślin herbicydy (główna substancja 
czynna to linuron i chlomazon, bądź 
ich mieszanka, ale też inne). Przy 
doglebowym stosowaniu herbicydów 
(po wysiewie nasion) nie należy spły-
cać siewu, by wschodzące rośliny nie 
zostały uszkodzone. Po wschodach, 
a więc w trakcie wegetacji, jeśli 
zachodzi taka potrzeba, zaleca się 
graminicydy, zwalczające chwasty 
jednoliścienne lub też herbicydy na 
chwasty dwuliścienne. Często zacho-
dzi również konieczność ochrony 
roślin strączkowych przed choroba-
mi i szkodnikami. Stosowne zabiegi 
należy wykonywać zgodnie z zalece-
niami IOR oraz wskazówkami 
zamieszczonymi na opakowaniu pre-
paratu. 

Na tle innych roślin, strączkowe 
nie mają zbyt dużych wymagań 
pokarmowych, dotyczy to nie tylko 
azotu, który dostarczany jest w wyni-
ku symbiozy z bakteriami brodawko-
wymi (pozostawiają w resztkach 
pożniwnych, bądź przyoranej bioma-
sie odpowiednio: 40–70 kg oraz 
70–150 kg/ha N), ale też pozostałych 
składników. Jeśli roślina wchodzi po 
raz pierwszy na dane pole, nasiona 
powinny być zaprawione specyficz-
ną dla danego gatunku szczepionką 
bakteryjną – Nitraginą. Poza tym 
w okresie wegetacji należy wyrwać 
z kilku miejsc pola rośliny, by upew-
nić się, czy na korzeniach zawiązały 
się brodawki i zachodzi proces sym-
biozy. W przypadku ich braku lub 
wystąpieniu w niewielkim nasileniu 

(zdarza się, zwłaszcza w uprawach 
soi), konieczne jest dodatkowe nawo-
żenie azotem, głównie w fazie inten-
sywnego wzrostu i tworzenia pędów 
bocznych lub początkowej fazie wią-
zania pąków kwiatowych, ewentual-
nie także po kwitnieniu (tworzeniu 
strąków). Zwykle jednak wystarczają 
niewielkie dawki azotu wnoszone 
przedsiewnie w nawozach wielo-
składnikowych. Jedynie pod bobik 
i bób celowe jest stosowanie w słab-

szych stanowiskach większej dawki 
azotu (do 50 kg/ha N), co tłumaczy 
się późniejszym wiązaniem broda-
wek i zaopatrzeniem roślin w azot 
w wyniku symbiozy. Dawki fosforu, 
potasu i magnezu powinny być usta-
lane na podstawie zasobności gleby. 

Przy wysokiej zasobności można zre-
zygnować z ich stosowania, przy niż-
szej wskazana jest na zwięźlejszych 
glebach jesienna dawka (pod orkę 
zimową) – do 70 kg/ha P2O5 oraz do 
120 kg/ha K2O. Na lżejszych glebach 
nawozy fosforowo-potasowe należy 
wnieść przed pierwszymi wiosenny-
mi uprawkami. Magnez i siarkę, np. 
w postaci kizerytu lub doglebowej 
formy siarczanu magnezu, lepiej 
wysiać wiosną, przeciętnie w ilości 

200 kg/ha. Należy tu wskazać na duże 
znaczenie siarki w nawożeniu roślin 
strączkowych, niezbędnej m.in. 
w tworzeniu prekursorów białek, 
czyli aminokwasów siarkowych 
(metioniny, cysteiny i cystyny). Nie-
zbędne mikroelementy, głównie bor 
i molibden zaleca się stosować dolist-
nie, co najmniej dwukrotnie w okre-
sie wegetacji (przeciętnie po 3 tygo-
dniach od wschodów oraz przed 
pąkowaniem) w łącznej dawce, czyli 
w dwóch opryskach 200–300 g/ha 
boru (B) i 10–15 g/ha molibdenu 
(Mo). Na glebach o pH powyżej 6,5, 
a więc obojętnych, a zwłaszcza zasa-
dowych wskazany jest też mangan, 
w łącznej dawce 400–500 g/ha Mn. 
Do sporządzonego roztworu można 
też dodać jedno- lub 7-wodny siar-
czan magnezu (odpowiednio w 3 i 5 
proc. stężeniu).

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie
Dr Marzena Tomaszewska 
Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Chełmie

Jeśli roślina wchodzi po raz pierwszy na 
dane pole, nasiona powinny być zaprawione 
specyfi czną dla danego gatunku szczepionką 
bakteryjną – Nitraginą.
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W ostatnich latach zauważa się 
wzrost zainteresowania upra-

wą tego gatunku w Polsce. Przyczyny 
tych zmian są wielorakie, a do naj-
ważniejszych należą:
•  uprawa rośliny z grupy bobowa-

tych grubonasiennych w plonie 
głównym uprawnia do otrzyma-
nia dopłat dedykowanych tym 
gatunkom, a zarazem pozwala na 
spełnienie obowiązku zazielenia-
nia 

• rolnicy poszukują możliwości 
poprawy kultury gleb na stanowi-
skach żyznych i zmniejszenia 
dużego udziału zbóż w płodo-
zmianie (aktualnie wynoszącego 
aż 70 proc.)

•  coraz więcej odmian soi jest ofe-
rowanych na rynku nasiennym 
i promowanych przez hodowców 
oraz przedstawicieli

•  poszerza się Krajowy rejestr soi
• popularyzacja uprawy, u której 

podstaw leży dążenie choćby czę-
ściowego ograniczenia dużego 
importu poekstrakcyjnej śruty 
sojowej.
Aktualny rynek nasion soi, mimo 

że rozwija się, nie ma jeszcze cech 
stabilności. Mimo to widoczne są już 
pewne tendencje, które warto anali-
zować. Miarę popularności danego 
gatunku w uprawie, a w jego ramach 
także poszczególnych odmian, 
odzwierciedla reprodukcja nasion na 
terenie Polski, a także import nasion 
siewnych z zagranicy, którego roz-
miary są jednak trudne do określe-
nia. Począwszy od roku 2010 dane 
PIORiN informują o wzroście 
powierzchni plantacji nasiennych 

soi. W latach poprzedzających wspo-
mniany rok, produkcja kwalifikowa-
nych nasion soi zasadniczo nie ist-
niała, a jej uprawa na polskich polach 
była incydentalna. W latach 2010–
2015 roku wzrost produkcji nasien-
nej był wyraźny, osiągając ostatecz-
nie 4 tys. ha. W kolejnym roku (2016) 
jednak tendencja ta nie utrzymała 
się, spadając do niespełna 2 tys. ha. 
Także w sezonie 2017 na terenie Pol-
ski wyprodukowano podobną ilość 
nasion soi. Odnotowuje się także 
rosnącą liczbę odmian, których 
nasiona można zakupić w kraju. 
W roku 2012 było to zaledwie 

5 odmian, a w roku 2017 już 25. 
Pewna część nasion do sprzedaży jest 
także wwożona z innych rejonów 
Europy.

Podejmując decyzję o uprawie 
soi, należy dołożyć starań, by uzyski-
wać jak największą stabilność plono-
wania, która bywa niełatwa do osią-
gnięcia, podobnie jak u innych bobo-
watych grubonasiennych. Uprawa 
w Polsce do niedawna nie miała żad-
nego znaczenia gospodarczego, mimo 

Soja jest jedną z czołowych roślin uprawnych w świecie. Z punktu 
widzenia botanicznego należy do grupy bobowatych grubonasiennych, 
ale pod kątem jej przeznaczenia gospodarczego jest użytkowana jako 
roślina oleista, ze względu na dużą zawartość tłuszczu w nasionach (około 
23 proc. m.s.). Natomiast sojowa śruta poekstrakcyjna wykorzystywana jest 
jako cenny produkt białkowy w przemyśle paszowym. 
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Soja i jej potencjał na podstawie 
wyników  doświadczeń PDO

Nasiona tuż przed wykonaniem siewu 
trzeba inokulować żywymi kulturami bakterii 
brodawkowych. Stosowanie specyfi cznego 
dla tego gatunku inokulantu  ma szczególne 
znaczenie, zwłaszcza gdy na danym polu soja 
pojawia się po raz pierwszy lub po bardzo 
długiej przerwie.
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że w przeszłości podejmowano już 
próby jej spopularyzowania. Wpływ 
na to miało wiele czynników, a jed-
nym z nich były problemy aklimaty-
zacyjne tego nierodzimego gatunku 
ciepłolubnego. Soja wymaga gleb 
żyznych (KRP 2–4) w dobrej kultu-
rze, gdzie większa jest gwarancja 
zapewnienia jej sprzyjających warun-
ków wodnych. Gatunek ten, jak 
wszystkie inne bobowate grubona-
sienne, może reagować na okresowy 
niedostatek opadów, zwłaszcza 
w fazach krytycznych (kwitnienie 
i wiązanie strąków), poprzez zrzuca-
nie kwiatów i zawiązków strąków 
(tzw. aborcja), co prowadzi do obni-
żenia plonu. Lubi stanowiska 

o odczynie gleby jak najbardziej zbli-
żonym do obojętnego (6,5–7,0); 
w gorszych warunkach można ją 
uprawiać, pod warunkiem, że pH nie 
jest niższe niż 5,5. Nie toleruje gleb 
zaskorupiających się, ze względu na 
utrudnienie wschodów. Ze względu 
na swoje duże wymagania termiczne, 
soję należy wysiewać stosunkowo 
późno (ostatnie dni kwietnia i począ-
tek maja) w ciepłą glebę. Nasiona tuż 
przed wykonaniem siewu trzeba 
inokulować żywymi kulturami bakte-
rii brodawkowych (Hi Stick, Nitragi-
na) dla prawidłowego przebiegu pro-
cesu syntezy azotu atmosferycznego 
za sprawą symbiozy z tymi specy-
ficznymi szczepami (brodawkowanie 

na korzeniach). Stosowanie właści-
wego dla tego gatunku inokulantu ma 
szczególne znaczenie, zwłaszcza gdy 
na danym polu soja pojawia się po 
raz pierwszy lub po bardzo długiej 
przerwie. Na początku wegetacji 
należy zabezpieczyć stanowisko 
przed rozwojem chwastów, gdyż soja 
w początkowym etapie rośnie wolno 
i potrzeba czasu do zakrycia między-
rzędzi. Ważne jest zarówno mecha-
niczne, jak i chemiczne zwalczanie 
chwastów, stosując preparaty zgodne 
z zaleceniami IOR. Optymalna obsa-
da roślin to około 70 szt./m2. W nawo-
żeniu podstawą są nawozy fosforo-
wo-potasowe (40–50 kg P2O5; 60–80 
kg K2O) stosowane jesienią. Nieduże 
ilości azotu (około 30 kg N) w formie  
nawozu należy dostarczyć wiosną 
przedsiewnie, głównie jako dawkę 

startową. Na dalszym etapie rozwoju 
rozpoczyna się synteza azotu atmos-
ferycznego za sprawą bakterii sym-
biotycznych. Pole pod uprawę soi 
musi być wolne od kamieni, gdyż 
zbiór przeprowadza się, ustalając 
wysokość cięcia kombajnu jak najni-
żej. Ma to związek z niskim zawiązy-
waniem pierwszego strąka (korelacja 
tej cechy z całą grupą czynników) 
i potrzebą zminimalizowania ewen-
tualnych strat plonu. 

Odmiany soi wykorzystywane na 
świecie stanowią bardzo dużą i zróż-
nicowaną grupę, zarówno pod wzglę-
dem cech botanicznych, jak i użytko-
wych. Kluczową cechą warunkującą 
powodzenie uprawy, poza poziomem 
i stabilnością plonowania, jest dłu-
gość okresu wegetacji. Trzeba pamię-
tać, że odmiany soi, które w innych 
krajach świata są uznawane za wcze-
sne, po zmianie strefy klimatycznej 
mogą wydłużać wegetację. Także 
odmiany ze Wspólnotowego Katalogu 
odmian roślin rolniczych (CCA), 
pochodzące z różnych rejonów Euro-
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Podejmując decyzję o uprawie soi, należy 
dołożyć starań, by uzyskiwać jak największą 
stabilność plonowania, która bywa niełatwa 
do osiągnięcia, podobnie jak u innych 
bobowatych grubonasiennych.



ERICA 
– odmiana wczesna 
Plon nasion i białka wyraźnie powyżej odmian o podob-
nej wczesności. 
Termin kwitnienia roślin bardzo wczesny, okres kwitnie-
nia średni. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej 
i żniwnej wczesny. Rośliny średnie do niskich. Osadzenie 
najniższych strąków średnie do niskiego. Odporność na 
wyleganie w końcu kwitnienia i przed zbiorem średnia. 
Odporność na bakteryjną ospowatość i na zgorzelową 
plamistość średnia. Równomierność dojrzewania śred-
nia. Odporność na pękanie strąków średnia. 
Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego 
w nasionach, tłuszczu surowego i włókna surowego 
średnia. 
Optymalna obsada roślin około 70–80 szt./m2. 

PARADIS  
– odmiana wczesna  
Plon nasion i białka powyżej odmian o podobnej wcze-
sności.
Termin kwitnienia roślin bardzo wczesny, okres kwitnie-
nia dość krótki. Termin osiągniecia dojrzałości technicz-
nej i żniwnej wczesny do bardzo wczesnego. Rośliny 
dość niskie. Osadzenie najniższych strąków średnie do 
dość niskiego. Odporność na wyleganie w końcu kwit-
nienia duża, przed zbiorem dość duża. Odporność na 
bakteryjną ospowatość średnia i zgorzelową plamistość 
średnia. Równomierność dojrzewania średnia do małej. 
Odporność na pękanie strąków średnia. 
Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogól-
nego w nasionach duża, tłuszczu surowego dość duża, 
włókna surowego średnia. 
Optymalna obsada roślin około 70–80 szt./m2. 

MAJA  
– odmiana średnio wczesna 
Plon nasion nieco poniżej wzorca, plon białka duży. 
Termin kwitnienia roślin średni, okres kwitnienia krót-
ki. Termin osiągniecia dojrzałości technicznej i żniw-
nej średni. Rośliny wysokie. Osadzenie najniższych 
strąków dość wysokie. Odporność na wyleganie 
w końcu kwitnienia mała, przed zbiorem dość mała. 
Odporność na bakteryjną ospowatość i na zgorzelową 
plamistość średnia. Równomierność dojrzewania śred-
nia. Odporność na pękanie strąków średnia do małej. 
Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego 
w nasionach bardzo duża, tłuszczu surowego średnia 
do dużej, włókna surowego mała do bardzo małej. 
Optymalna obsada roślin około 70–80 szt./m2. 

SCULPTOR  
– odmiana średnio wczesna 
Plon nasion i białka średni. 
Termin kwitnienia roślin i okres kwitnienia średni. 
Termin osiągniecia dojrzałości technicznej i żniwnej 
średni. Rośliny wysokie. Osadzenie najniższych strą-
ków średnie. Odporność na wyleganie w końcu kwit-
nienia i przed zbiorem średnia. Odporność na bakteryj-
ną ospowatość i zgorzelową plamistość średnia. Rów-
nomierność dojrzewania średnia. Odporność na pęka-
nie strąków średnia do małej. 
Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogól-
nego w nasionach, tłuszczu surowego i włókna suro-
wego średnia. 
Optymalna obsada roślin około 70–80 szt./m2. 

GL MELANIE  
– odmiana późna 
Plon nasion duży, plon białka bardzo duży. 
Termin kwitnienia roślin i okres kwitnienia średni. 
Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej 
późny. Rośliny średniej wysokości. Osadzenie najniż-
szych strąków średnie. Odporność na wyleganie 
w końcu kwitnienia i przed zbiorem dość duża. 
Odporność na bakteryjną ospowatość i na zgorzelową 
plamistość średnia. Równomierność dojrzewania 
średnia. Odporność na pękanie strąków średnia. 
Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego 
w nasionach duża, tłuszczu surowego i włókna suro-
wego średnia do małej. 
Optymalna obsada roślin około 70–80 szt./m2. 

PETRINA  
– odmiana bardzo późna 
Plon nasion i białka duży.
Termin kwitnienia roślin i okres kwitnienia średni. 
Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej 
bardzo późny. Rośliny średniej wysokości. Osadzenie 
najniższych strąków średnie. Odporność na wyleganie 
w końcu kwitnienia duża, przed zbiorem średnia. 
Odporność na bakteryjną ospowatość średnia do dużej, 
na zgorzelową plamistość średnia. Równomierność 
dojrzewania dość mała. Odporność na pękanie strąków 
średnia do dość małej. 
Masa 1000 nasion dość mała. Zawartość białka ogólne-
go w nasionach mała, tłuszczu surowego dość duża, 
włókna surowego średnia. 
Optymalna obsada roślin około 70–80 szt./m2. 

Charakterystyka odmian soi 
wpisanych do Krajowego rejestru w roku 2017
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Plonowanie i cechy rolniczo-użytkowe odmian soi (wyniki średnie z lat 2015–2016)
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bardzo wczesne i wczesne 

Aldana 1992 87 87 36,6 23,2 8,8 73 8,7 8,1 182 122 129 8,3 1,4

Augusta 2002 87 88 36,7 22,2 8,0 75 10,1 6,6 141 121 128 8,2 2,0

Erica 2017 99 101 36,9 22,8 8,3 78 9,6 7,8 182 122 129 8,1 3,5

Paradis 2017 96 99 37,4 23,5 8,2 75 10,1 8,0 201 121 129 7,8 4,5

średnio wczesne i średnio późne

Abelina 2016 112 110 35,8 24,2 8,5 93 12,0 7,6 171 128 136 7,8 3,9

Maja 2017 97 107 38,9 23,2 7,4 89 11,9 6,9 181 127 135 7,8 3,8

Mavka 2013 104 101 35,6 23,3 8,3 95 12,4 7,6 186 130 138 7,9 4,5

Sculptor 2017 101 102 36,6 23,0 8,5 90 11,0 7,6 198 129 136 7,9 2,5

późne i bardzo późne

Aligator 2015 111 109 35,8 23,9 8,4 82 11,4 8,3 192 132 139 7,8 5,5

GL Melanie 2017 108 113 37,7 22,5 7,8 83 11,4 8,2 179 133 140 7,9 1,6

Madlen 2015 93 94 36,6 20,6 7,8 73 10,7 6,8 173 131 139 7,5 10,1

Petrina 2017 104 101 35,2 23,2 8,1 83 10,8 7,6 169 134 143 7,6 7,1

Wzorzec: plon nasion - 25,2 dt z ha; plon białka – 772 kg z ha;

py, posiadają odmienne charaktery-
styki i mogą różnie reagować na 
warunki klimatyczne. Podejmując 
uprawę soi w Polsce należy poszuki-
wać odmian, które nie będą wykazy-
wały tendencji do opóźnionego doj-
rzewania.

Rosnące zainteresowanie uprawą 
soi jest związane z szybkim wzro-
stem liczby odmian funkcjonujących 
na polskim rynku nasiennym. Z racji 
przynależności do UE, rolnik może 
uprawiać zarówno odmiany z KR jak 
i z CCA oferowane w handlu, należy 
jednak pamiętać że wybór właściwej 
do uprawy odmiany wymaga szcze-
gólnej rozwagi, zwłaszcza w przy-
padku gatunków nierodzimych, 
jakim jest soja. COBORU dąży do 
poszerzania doboru odmian w KR, 
wykorzystując zainteresowanie 
hodowców rejestracją w Polsce 
odmian soi, których rodowód 
hodowlany jest związany z naszym 
krajem, bądź mają one potencjał do 
aklimatyzacji w warunkach przy-
rodniczych klimatu przejściowego. 
Jednym z kluczowych zadań COBO-
RU jest także jak najlepsze scharak-
teryzowanie odmian, proponowa-
nych rolnikom do uprawy, zwłasz-

cza jeżeli pochodzą one z CCA 
i znajdują się w obrocie handlowym 
lub w kwalifikacji polowej. W związ-
ku ze znaczącym udziałem w pro-
dukcji materiału kwalifikowanego 
odmian z CCA (64 proc.), a także 
obrotem nasionami tych odmian, 
które reprodukowane są w innych 
krajach europejskich, podjęto decy-
zję o tymczasowym ich dołączeniu 
do szerokiej sieci doświadczeń pore-
jestrowego doświadczalnictwa 
odmianowego (PDO), lokalizowa-
nych w rożnych warunkach agro-
techniczno-przyrodniczych naszego 
kraju. Cenne będzie poznanie ich 
właściwości, sprawdzenie możliwo-
ści przystosowania między innymi 
pod kątem terminu osiągnięcia doj-
rzałości żniwnej, pozwalającej na 
uzyskanie oczekiwanych plonów 
z plantacji. Według dotychczasowej 

wiedzy, rejony szczególnie przydat-
ne do uprawy soi są ściśle określone 
i stanowią mniejszą część naszego 
kraju (rejon południowo-wschodni 
i południowo-zachodni). Ważne 
natomiast jest sprawdzenie możli-
wości uprawy tego gatunku i weryfi-
kacja przydatności odmian w innych 
rejonach kraju. 

W opracowaniu zamieszczono 
średnie wyniki plonowania i cech rol-
niczo-użytkowych dla odmian zareje-
strowanych w Polsce. Stan KR 
z początkiem roku 2017 uległ podwo-
jeniu, gdyż zarejestrowano sześć 
nowych odmian, pochodzących 
zarówno z hodowli zagranicznych, jak 
i krajowych, różniących się między 
innymi długością okresu wegetacji.

Agnieszka Osiecka 
(COBORU)

Według dotychczasowej wiedzy, rejony 
szczególnie przydatne do uprawy soi są ściśle 
określone i stanowią mniejszą część naszego kraju 
(rejon południowo-wschodni 
i południowo-zachodni)

43



Do bezdyskusyjnych korzyści, 
wynikających z uprawy soi należą:
• wzbogacenie wysyconych zbożami 

płodozmianów przez dostarczenie 
ok. 0,35 t/ha materii organicznej 
i 50–80 kg N/ha dla roślin następ-
czych

• 4–5 krotnie mniejsze zużycie wody 
w stosunku do głównych roślin 
uprawnych

• ograniczenie lub zaniechanie, przy 
odpowiedniej zasobności gleby, 
nawożenia P, K, Mg

• bardzo małe dawki lub rezygnacja 
z nawożenia azotem

• ograniczone zużycie pestycydów, 
a zwłaszcza fungicydów, insekty-
cydów i regulatorów wzrostu

• przyrost plonu pszenicy ozimej 
uprawianej po soi w stosunku do 
przedplonów, rzepak ozimy, psze-
nica ozima, kukurydza na ziarno 
(w latach 2015–2016 o 0,46–2,97 t/
ha, tj. 4,0–32,6 proc.).
Przedstawione fakty należy 

uwzględnić w kalkulacji opłacalności 
uprawy soi. Główną pozycję kosztową 
stanowią materiał siewny i herbicydy. 

Przychód zależy od uzyskanego plonu 
nasion i uzyskanej ceny sprzedaży. 
Materiał siewny dobrych odmian, któ-

rych nasiona są prawidłowo zaszcze-
pione odpowiednią szczepionką bak-
teryjną, w dobrej technologii, jest 

Uprawa się opłaca

Soja jest gwarantem wielu zalet, w przypadku kwestii płodozmianowych. 
Trzeba jednak sobie powiedzieć, że praktyczną podstawą oceny danej 
uprawy jest jej fi nalny wynik fi nansowy, czyli opłacalność. 

Tab. 1. Kalkulacja opłacalności poszczególnych upraw – gospodarstwo na 
Opolszczyźnie – r. 2016

Soja Jęczmień 
jary

Pszenica 
ozima

Rzepak 
ozimy

Plon t/ha 2,6 6,2 7,5 3,8
Cena zł/t 1500 650 620 1600
Przychód zł/ha 3900 4030 4650 6080
Herbicydy 330 50 125 160
Fungicydy - 90 180 130
Insektycydy 30 25 25 70
Regulatory wzrostu - 70 95 5
Inne - 5 5 25
Razem pestycydy zł/ha 360 240 430 390
Nawożenie P, K, Mg - 10 260 800
Nawożenie N 125 235 495 535
Nawożenie Mikro 20 20 20 45
Razem nawozy zł/ha 145 265 775 1380
Nasiona 520 135 150 140
Mechanizacja 1405 1105 1405 1480
Razem koszty zł/ha 2430 1745 2760 3390
Zysk przed dotacjami zł/ha 1470 2285 1890 2690
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kosztowny lecz jego użycie w produk-
cji jest podstawą uzyskania wysokich 
plonów. Warto korzystać z prawidło-
wo przygotowanego kwalifikowanego 
materiału siewnego, który można 
zakupić w przygotowanych jednost-
kach siewnych. W miarę wchodzenia 
na rynek nowych herbicydów i więk-
szego zapotrzebowania na nie przez 
rolników, również ich ceny zaczną 
spadać. W normalnych warunkach 
pogodowych soję można zbierać przy 
odpowiedniej wilgotności nasion, co 
pozwala na uniknięcie kosztów dosu-
szania.

Uzyskanie plonu nasion 3 t/ha 
w przeciętnych warunkach pogodo-
wych w gospodarstwie rolnym jest 
zupełnie realne, na co wskazują wyni-
ki plonowania soi uzyskiwane 
w doświadczeniach.

Analizę opłacalności uprawy soi 
przedstawiono w oparciu o kalkulację 
przychodów i kosztów w roku 2016 
w jednym z większych gospodarstw 
rolnych na Opolszczyźnie i doświad-
czeniach przeprowadzonych przez 
Katedrę Szczegółowej Uprawy Roślin 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
cławiu (Roczniki Naukowe tom XVIII, 
zeszyt 4) oraz w Stacji Doświadczalnej 
Oceny Odmian w Głubczycach.

W dużym gospodarstwie rolnym 
na Opolszczyźnie w roku 2016, przy 

uzyskanych plonach poszczegól-
nych upraw i uzyskanych cenach 
sprzedaży, najwyższy przychód uzy-
skano z uprawy rzepaku ozimego, 
a najniższy z soi. W kosztach soja 
uplasowała się na trzecim miejscu 
po rzepaku ozimym i pszenicy ozi-
mej. Najwyższą pozycję kosztową 
w uprawie soi stanowiły nasiona 
i herbicydy. Jednak najistotniejszym 
jest fakt, że soja wykazała tu wysoki 
zysk nawet bez uwzględnienia 
dopłat, mocno zbliżony do pszenicy 
ozimej, która jest uprawą wysokona-
kładową. Przy mniejszym przycho-
dzie z hektara, niskie koszty uprawy 
zadecydowały o dobrym wyniki 
finansowym soi.

W przypadku kalkulacji opartej na 
wynikach doświadczeń uzyskanych 
w roku 2016  w Stacji Doświadczalnej 
Oceny Odmian w Głubczycach, przy 
takich samych cenach i kosztach 
j/w opłacalność przedstawiałaby się 
następująco:

Przy tak wysokim plonie nasion 
soi, jaki uzyskano w SDOO Głubczyce 
w roku 2016 byłaby ona najbardziej 
opłacalną rośliną uprawną w stosun-
ku do jęczmienia jarego, rzepaku ozi-
mego i pszenicy ozimej. 

W tabeli 3. przedstawiono porów-
nanie opłacalności kilku ważniejszych 
roślin uprawnych. Opracowanie kosz-
tów oparto o dane uzyskane z gospo-
darstw wysokotowarowych, Ośrod-

Tab. 3. Porównanie opłacalności 5 gatunków roślin uprawnych
Kukury-

dza
na ziarno

Rzepak
ozimy

Soja Jęczmień
jary

Pszenica
ozima

Plon t/ha 9 3,5 3 5 7

Cena zł/t 600 1650 1400 600 650

Przychód zł/ha 5400 5775 4200 3000 4550

Materiał siewny 500 250 900 240 360

Nawożenie N 520 670 - 290 300

Nawożenie P, K, Mg 800 900 300 515 350

Nawożenie Mikro 50 50 20 - 20

Herbicydy 290 300 300 60 130

Fungicydy - 160 - 90 200

Insektycydy 45 100 30 15 100

Regulatory wzrostu - 70 - 50 70

Inne 1300 75 - - -

Mechanizacja 1000 1400 1200 1200 1400

Koszty zł/ha 4505 3975 2750 2460 2930

Zysk bez dotacji zł/ha 895 1800 1450 540 1620

Tab. 2. Kalkulacja opłacalności poszczególnych upraw na podstawie plonów 
uzyskanych w SDOO Głubczyce w roku 2016 

Soja Jęczmień 
jary

Pszenica 
ozima

Rzepak 
ozimy

Plon t/ha 4,71 8,46 11,24 4,51
Cena zł/t 1500 650 620 1600
Przychód zł/ha 7065 5499 6969 7216
Razem koszty zł/ha 2430 1745 2760 3390
Zysk przed dotacjami zł/ha 4635 3754 4209 3826

Materiał siewny dobrych odmian, których 
nasiona są prawidłowo zaszczepione szczepionką 
bakteryjną, w dobrej technologii, jest kosztowny 
lecz jego użycie w produkcji jest podstawą 
uzyskania wysokich plonów.
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Odmiana PARADIS MERLIN ABELINA SG ANSER AMANDINE LISSABON MALAGA

wczesność b. wczesna wczesna wczesna średnio wcze-
sna średnio późna średnio poźna późna

grupa 
wczesności 0000 000++ 000++ 000+ 000 000 000-

potencjał 
plonowania wysoki wysoki bardzo wysoki bardzo wysoki wysoki bardzo wysoki wybitny

kolor 
znamienia ciemny ciemny ciemny jasny jasny jasny jasny

kolor kwiatu fi oletowy fi oletowy fi oletowy fi oletowy fi oletowy fi oletowy fi oletowy
wczesny wigor wysoki bardzo wysoki wysoki bardzo wysoki wysoki wysoki średni
tolernacja 
na chłody wysoka bardzo wysoka bardzo wysoka wysoka wysoka bardzo wysoka średnia

wysokość 
roślin

nieduża 
– ok. 80 cm

przeciętna 
– ok. 87 cm

wysoka 
– ok. 103 cm

średnia 
– ok. 98 cm

wysoka 
– ok. 104 cm

nieduża 
– ok. 79 cm

przeciętna 
– ok. 89 cm

odporność 
na wyleganie b. wysoka wysoka średnia wysoka wysoka wybitna wysoka

MTN b. wysoka 
– ok. 210 g

średnia ok. 
– 165 g

wysoka 
– ok. 180 g

b. wysoka 
– ok. 215 g

wysoka 
– ok. 185 g

wysoka 
– ok. 180 g

wybitna 
– ok. 225 g

wysokość 
osadzenia 
najniższego 
strąka

przeciętna
ok. 10 cm

przeciętna
ok. 10 cm

wysoka
ok. 13 cm

bardzo wysoka
ok. 15 cm

bardzo wysoka
ok. 14 cm

przeciętna
ok. 10 cm

nieduża
ok. 9 cm

liczba strąków 
na roślinie 20 31 34 24 36 33 41

zawartość 
białka b. wysoka wysoka wysoka wysoka wybitna wysoka średnia

zawartość 
tłuszczu wybitna średnia wybitna wysoka średnia bardzo wysoka bardzo wysoka

ków Doradztwa Rolniczego oraz Izb 
Rolniczych. Przy przedstawionych 
plonach i cenach zbytu, w przycho-
dach soja znalazła się na przedostat-
nim miejscu po rzepaku ozimym, 
kukurydzy na ziarno i pszenicy ozi-
mej, natomiast koszty przy jej uprawie 
były najniższe. Dzięki temu soja znala-
zła się w grupie upraw o najwyższym 
finalnym wyniku – zysku bez dotacji.

W tabeli 4. znajduje się porówna-
nie opłacalności łubinu żółtego, bobi-
ku i soi na podstawie doświadczeń 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
cławiu. Przy uzyskanych plonach 2,44 

t/ha łubinu żółtego, 4,40 t/ha bobiku 
i 2,5 t/ha soi, najwyższy przychód – 
4075 zł/ha – uzyskano przy produkcji 
soi. Koszty były najwyższe dla bobiku, 
a najniższe dla soi. Zysk bez dopłat 
wyniósł dla soi 1429 zł/ha, a dla łubinu 
żółtego i bobiku zanotowano stratę. 

Powyższe kalkulacje dowodzą, że 
soja od strony ekonomicznej może 

konkurować nawet z najpopularniej-
szymi gatunkami uprawianymi w Pol-
sce. Dobierając odpowiednie odmiany 
i stosując odpowiednią agrotechnikę, 
z produkcji soi można wypracować 
satysfakcjonujący zysk. Dodatkowy 
profit stanowi świetne stanowisko 
pod względem strukturalnym i zdro-
wotnym dla roślin następczych. 

Ponadto soja to roślina wysokobiałko-
wa, więc do produkcji przysługuje 
dopłata z ARiMR, a jej uprawa może 
rozwiązywać temat stosowania dywer-
syfikacji upraw (zazielenienia) 
w gospodarstwie. Jednak najważniej-
szym wnioskiem stricte ekonomicz-
nym, przy uwzględnieniu faktu zwięk-
szającej się liczby odbiorców i rosną-
cego popytu na ten gatunek, jest final-
na liczba pojawiająca się w każdej 
kalkulacji w punkcie Zysk bez dotacji 
– uprawa soi się opłaca.

Dr Kazimierz Pyziak
Przewodniczący Opolskiego Zespołu 

Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego

Tab. 4. Porównanie opłacalności 3 gatunków roślin bobowatych
Łubin żółty Bobik Soja

Plon t/ha 2,44 4,40 2,50

Cena zł/t 1167 900 1630

Przychód zł/ha 2847 3960 4075

Uprawa roli 564 564 564

Materiał siewny 448 765 742

Nawożenie mineralne 890 1109 334

Środki ochrony roślin 210 242 83

Koszty bezpośrednie zł/ha 2112 2680 1723

Koszty pośrednie zł/ha 2052 2805 923

Zysk przed dopłatami zł/ha -1317 -1525 1429

Soja od strony ekonomicznej może konkurować 
nawet z najpopularniejszymi gatunkami 
uprawianymi w Polsce

Porównanie odmian
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NASIONA SAATBAU
W gruncie najlepsze!

ABELINA
Niepodważalny potencjał!

MERLIN
Pierwszy raz tylko z MERLIN!

LISSABON
Dopracowana do perfekcji!

AMANDINE
Dobre strąków rozłożenie, 
łatwiejsze koszenie!

SG ANSER
Białko z wigorem!

MUNGO stanowi doskonałą roślinę poplo-
nową. Generuje szybki i duży przyrost masy 
zielonej praktycznie na każdym stanowisku. 
Rozwija głęboki system korzeniowy i dobrze 
radzi sobie również na terenach, gdzie wystę-
pują deficyty wody. Jest to dokonały przeryw-
nik płodozmianu, gdyż nie należy do rodziny 
roślin krzyżowych. MUNGO to roślina jara, 
o bardzo dużej podatności na wymarzanie, 
dzięki czemu na wiosnę otrzymujemy pole 
użyźnione zielonym nawozem.

PARADIS
Najwcześniejsza!

www.saatbau.com/pl

SOJA

NOWOŚĆ

Rejestracja
Polska
2017 r.

* * *

* * *

MALAGA
Perła południa!

MUNGO
POPLON

NOWOŚĆ

Termin siewu/obsada [nasion/m²]

ilość:
termin:
głębokość:

8 - 10 kg/ha
lipiec - początek sierpnia            
1 - 2 cm



Jednak czynniki zewnętrzne, takie 
jak utrzymujące się na rynkach 

światowych względnie wysokie ceny 
soi i śruty sojowej, stałe zapotrzebo-
wanie na soję i nowelizacja Ustawy 
o paszach, w której mowa jest o zaka-
zie wytwarzania i wprowadzania do 
obrotu oraz stosowania w żywieniu 
zwierząt pasz genetycznie zmodyfiko-
wanych oraz organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych przeznaczonych 
do użytku paszowego przemówiły za 
tym, aby wzrost zainteresowania 
uprawą tego gatunku stał się coraz 
większy. Nie tylko czynniki zewnętrz-
ne, ale także czynniki wewnętrzne 
sprzyjają rozwojowi uprawy tej rośli-
ny. Do tych czynników zaliczamy 
między innymi poszerzenie się oferty 
odmianowej o odmiany z hodowli 
polskiej, program zazielenienia, 
w ramach którego możemy siać rośli-
ny bobowate grubonasienne, w tym 
soję, dopłaty do uprawy roślin bobo-
watych oraz dopłaty do materiału 
siewnego, jak również zwiększenie 

produkcji kwalifikowanego materiału 
siewnego.

Wg danych PIORIN, w roku 2013 
było 597 ha kwalifikowanych plantacji 
nasiennych soi, w roku 2014 powierzch-
nia ta zwiększyła się do ponad 2000 
ha, zaś w roku 2015 powierzchnia ta 
wynosiła już 4164 ha.

Czym jest ta soja, której 
areał uprawy w Polsce tak 
szybko wzrasta?

To roślina o unikalnym składzie 
chemicznym nasion. W suchej masie 
zawiera jednocześnie dwa bardzo 
ważne składniki białko (33–45 proc.) 
i tłuszcz (18–22 proc.) oraz włókno 
surowe (4–5 proc.), popiół (około 
6 proc.), bezazotowe związki wycią-
gowe (26–34 proc.), lecytynę tłuszczu 
(1,5–2,5 proc.) oraz izoflawony (427–
2743 μg/g). Dzięki temu znajduje sze-
rokie zastosowanie w żywieniu zwie-
rząt oraz jest surowcem dla wielu 
gałęzi przemysłu. Oprócz tego upra-
wa soi w gospodarstwie może przy-

nieść wiele innych korzyści, jak na 
przykład wzbogacenie płodozmianu, 
użyźnienie gleby, poprawienie struk-
tury gleby, dzięki temu że współżyje 
z bakteriami brodawkowymi gatunku 
Bradyrhizobium japonicum, które 
wiążą wolny azot z powietrza i dostar-
czają dla soi średnio około 100 kg N/
ha, ograniczając tym samym wydatki 
na nawozy azotowe. Uprawa soi 
powoduje redukcję chorób i szkodni-
ków występujących na zbożach i rze-
paku. Soja jest również proekologicz-
na, choroby i szkodniki nie wyrządza-
ją jej szkód więc nie wymaga kosztow-
nej chemicznej ochrony.

Ponieważ jest to gatunek jeszcze 
raczkujący w Polsce, to mam nadzieję, 
że za kilka lat soja, podobnie jak rów-
nież ciepłolubna kukurydza, będzie 
w Polsce uprawiana na dużą skalę, 
tylko trzeba opracować nowoczesną 
i dostosowaną do warunków Polski 
technologię uprawy konwencjonal-
nych odmian soi i wdrożyć ją do prak-
tyki rolniczej.

Z polskich pól
Alternatywa dla importowanej 
poekstrakcyjnej śruty sojowej

Z polskich pól
Alternatywa dla importowanej 
poekstrakcyjnej śruty sojowej

Obecnie soja jest jedną z najważniejszych roślin białkowych na świecie, 
której uprawa systematycznie wzrasta. Do czołowych producentów, 
a równocześnie eksporterów należą Stany Zjednoczone, Brazylia 
i Argentyna. W Polsce do roku 2012 areał uprawy soi był nieznaczny, 
wręcz symboliczny.
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Agrotechnika soi jest prosta i mało 
kosztowna ale wymaga staranności 
i nauczenia się jej, ponieważ podczas 
uprawy jest kilka punktów krytycz-
nych, w których popełnione błędy 
wyraźnie przekładają się na wielkość 
plonu.

W niniejszym artykule obok 
danych z literatury podam Państwu 
własne spostrzeżenia z prowadzo-
nych badań polowych.

Wymagania termiczne 
i glebowe

Soja, tak samo jak wspomniana 
wcześniej kukurydza, jest rośliną cie-
płolubną o krótkim okresie wegetacji. 
Do prawidłowego wzrostu i rozwoju 
potrzebuje sumy temperatur w prze-
dziale 2000–3000°C. Dobre kiełkowa-
nie i równomierne wschody osiągnie-
my wówczas, gdy będziemy ją siać 
w nagrzaną glebę o temperaturze wyż-
szej niż siew kukurydzy. Temperatura 
gleby do siewu soi powinna oscylo-
wać na  poziomie 10o C, zaś tempera-

tura powietrza powinna być o 5o C 

wyższa. Optymalny termin siewu 
przypada pod koniec III dekady kwiet-
nia i początek I dekady maja. Nasiona 
wysiane zbyt wcześnie do niedogrza-
nej gleby nie kiełkują, butwieją i giną. 
Z obserwacji przeprowadzanych 
w różnych regionach Polski wynika, 
że soja może być uszkadzana przez 
wiosenne przymrozki, kiedy znajduje 
się w fazie liścieni, a przymrozek jest 
wyższy niż -4o C. W okresie intensyw-
nego wzrostu soja potrzebuje dzien-
nych temperatur rzędu 20–25o C, zaś 
w okresie dojrzewania temperatura 
nie powinna być mniejsza niż 13o C.

Do uprawy soi potrzebujemy gleby 
znajdującej się w dobrej kulturze, 
przewiewnej i zasobnej w składniki 
pokarmowe oraz wodę gruntową. Naj-
odpowiedniejszym kompleksem do 
siewu jest kompleks pszenny bardzo 
dobry i dobry oraz żytni dobry. Siew 
soi na słabszym kompleksie jest 

dopuszczalny, ale plon jest silnie uza-
leżniony od ilości opadów. Soja bar-
dzo źle znosi niskie pH gleby, które 
wpływa na proces brodawkowania, 
poprzez nadmierną koncentrację 
jonów glinu, manganu oraz deficyt 
jonów wapnia i fosforu. Optymalny 
dla tej uprawy odczyn gleby wynosi 
6,3–6,5.

Przedplon
Najlepszym przedplonem dla soi 

są zboża, które pozostawiają po sobie 
stanowisko wolne od uciążliwych 
chwastów i są  niezbyt zasobne w azot. 
Dobrym przedplonem jest również 
kukurydza, na której nie zastosowano 
herbicydów zawierających substancję 
aktywną mezotrion (pozostałości 

w glebie hamują wzrost soi) ponieważ 
przyorana słoma rozluźnia glebę 
i przy swojej dużej suchej masie 
zawiera znaczne ilości składników 
pokarmowych.  Nie należy uprawiać 
soi po rzepaku z uwagi na ryzyko 
wystąpienia zgnilizny twardzikowej. 
Również stanowiska bogate w azot, 
nawożone obornikiem i gnojowicą są 
nieodpowiednie do uprawy soi ze 
względu na słabe brodawkowanie, 
wybujałość i wyleganie roślin.

Uprawa gleby
Po zbiorze przedplonu, którym 

były zboża należy wykonać pełny 
zestaw uprawek pożniwnych, a przed 
zimą orkę na głębokość 25 cm. Jeżeli 
przedplonem była kukurydza, należy 
wykonać orkę z przedpłużkiem, 
w celu dobrego przykrycia słomy 
i korzeni. Wiosną, jak tylko rola obe-
schnie, pole należy zwłókować. Jest 
to podstawowy zabieg uprawowy 
wyrównujący i ograniczający paro-
wanie wilgoci z gleby. Wałowanie 
zasiewów będzie zależało od struktu-
ry gleby i warunków wilgotnościo-
wych. Na polach dobrze uwilgotnio-
nych jest niewskazane bowiem może 
to być przyczyną zaskorupienia po 
deszczach.

Soja źle znosi ubitą glebę. Dlatego 
liczbę zabiegów uprawowych należy 
ograniczyć do minimum aby uniknąć 
zagęszczenia gleby przez koła ciągni-
ka. Ze względu na to, że soja ma 
nisko osadzone strąki, przed zastoso-
waniem zabiegu herbicydem należy 
wyzbierać kamienie bowiem ułatwi 
to późniejszy zbiór.

Nawożenie mineralne
Za dużą zaletę soi uważa się 

niskie wymagania pokarmowe. Pod-
stawowym nawożeniem azotowym 
jest startowa dawka tego pierwiast-
ka, w ilości 20 kg N/ha, która wpły-
wa pozytywnie na kiełkowanie. 
W latach o niekorzystnych warun-
kach klimatyczno-wilgotnościo-
wych, przy słabym brodawkowaniu 
soi, pogłównie możemy zastosować 

Optymalny termin siewu przypada pod koniec 
III dekady kwietnia i początek I dekady maja. 
Nasiona wysiane zbyt wcześnie do niedogrzanej 
gleby nie kiełkują, butwieją i giną.

Soja to roślina o unikalnym składzie chemicznym 
nasion. W suchej masie zawiera jednocześnie 
dwa bardzo ważne składniki białko (33–45 proc.) 
i tłuszcz (18–22 proc.)
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nawożenie azotowe w dawce 30 kg 
N/ha. Należy ją wysiać w fazie 
początku kwitnienia i w formie szyb-
ko działającej, pamiętając również 
o tym, że duże dawki azotu hamują 
rozwój bakterii wiążących ten pier-
wiastek. Nawożenie fosforem i pota-
sem należy wykonać w oparciu 
o analizę glebową i o właściwości 
agronomiczne gleb. Literatura poda-
je, że P2O5 stosujemy od 40–70 kg/ha, 
zaś K2O od 70–120 kg/ha. Soi nie 
należy nawozić mikronawozami 
zawierającymi miedź i mangan, 
ponieważ pierwiastki te działają tok-
sycznie na bakterie. Z mikroelemen-
tów, dla soi ważny jest cynk i molib-
den, gdy wysiana jest na glebach 
lżejszych. Niedobór tych pierwiast-
ków uzupełniamy nawozami dolist-
nymi, gdy soja wytworzy drugą 
i trzecią parę przylistków. 

Dobór odmian
Według COBORU, w roku 2017 

w Krajowym Rejestrze znajduje się 
12 odmian soi w pięciu grupach 
wczesności, która podawana jest 
w kodzie trzyzerowym. Z praktyki 
wynika, że w warunkach klimatycz-
nych Polski, odpowiednimi odmia-
nami do uprawy są te, które charak-
teryzuje okres wegetacji wynoszący 
120–135 dni (000 i 00+). Trzyzero-
we są to odmiany bardzo wczesne, 
dwuzerowe z plusem – odmiany 
wczesne. Odmiana 000 wymaga 
w okresie wegetacji sumy tempera-
tur efektywnych około 1500o C. Prak-
tycy porównują soję z odmianami 
mieszańcowymi kukurydzy o FAO 
240–250, uprawianej na ziarno 
i twierdzą, że jeżeli kukurydza doj-
rzewa na początku października, to 
można w tym rejonie uprawiać soję 
000 i 00+.

Do roku 2016 uważano, że najbar-
dziej odpowiednie rejony uprawy soi 
występują w południowo-wschod-
niej części kraju, na terenach północ-
no-wschodniej części woj. dolnoślą-
skiego, północnym rejonie opolskie-
go oraz środkowo-południowej części 
woj. lubelskiego. W roku 2016 Stacja 
Doświadczalna Oceny Odmian 
w Krzyżewie rozpoczęła badania 
odmianowe z soją w ramach progra-
mu Porejestrowego Doświadczalnic-
twa Odmianowego. Celem podjętych 
badań było poszerzenia wiedzy 
o możliwości rozszerzenia uprawy 

tego gatunku w Polsce oraz określe-
nie przydatności odmian znajdują-
cych się na polskim rynku nasien-
nym i rekomendacji ich do praktyki 
rolniczej. Przeprowadzone doświad-
czenie dowiodło, że uprawa soi 
w warunkach woj. podlaskiego jest 
możliwa, tylko do siewu należy 
wybierać odmiany o krótszym okre-
sie wegetacji. Czy soja zagości na 
podlaskich polach, będzie w dużej 
mierze zależało od dostępności 
nasion, wysokości dopłat i podmio-
tów zainteresowanych skupem 
i przetwórstwem nasion soi.

Siew
Kilka dni przed siewem nasiona 

soi powinny zostać zaprawione 

zaprawą fungicydową przeciwko 
zgorzeli siewek, a bezpośrednio przed 
siewem nasiona należy zaszczepić 
Nitraginą zawierającą bakterie Bra-
dyrhizobium japonicum. Bakterie te 
nie występują w stanie naturalnym 
w środowisku naszych gleb, a zwięk-
szają plon o 30 proc. 

Siew wykonujemy w glebę 
o dobrej  strukturze i  niezaskoru-
pioną. Nasiona wysiewamy na głę-
bokość 3–4 cm, o szerokościach mię-
dzyrzędzi 15–30 cm. Norma wysie-
wu soi zależy od typu nasion. 
Odmiany polskie i ukraińskie nie 
rozgałęziają się i wymagają wyższych 
norm wysiewu od 60–100 szt/m2. 
Wysiewając odmiany, które rozgałę-
ziają się, obsada na m2 powinna 
wynosić 60–70 szt. Siew soi wyko-
nujemy siewnikami zbożowymi, jak 
również siewnikami punktowymi. 
Ten pierwszy jest mniej zalecany 
z uwagi na to, że rośliny rosną 
wtedy kępkami, wzajemnie się 
zagłuszają, zawiązują mniej strąków 
i nasion w strąkach oraz wydłużają 
łodygi, które stają się skłonne do 
wylegania. Soja wysiana punktowo 
lepiej wykorzystuje przestrzeń 
życiową, co odzwierciedla większą 
liczbę zawiązanych strąków trójna-
siennych o wyższej MTN.

Zwalczanie chwastów 
i szkodników

Z racji powolnego początkowego 
wzrostu, soja jest wrażliwa na 
zachwaszczenie. Zwalczanie chwa-
stów dwuliściennych przeprowadza 
się przedwschodowo i nalistnie 
w fazie 1–2 pary trójlistków. Zwal-
czanie chwastów jednoliściennych 
wykonujemy w fazie 5–7 liści. Oprysk 
przedwschodowy przeprowadzamy 
najlepiej w trzecim dniu po siewie, 
gdy rola osiądzie. Gdy siew wykona-
ny był w suchą glebę, oprysk może-
my opóźnić o kilka dni, aż do momen-
tu pękania okrywy nasiennej soi. 
Z przeprowadzonych badań wynika, 
że soja jest wrażliwa na uboczne 
działanie wszystkich herbicydów 
nalistnych. Ostrożnie należy postę-
pować i przestrzegać dawek herbicy-
dów, zwłaszcza na glebach lekkich, 
gdyż mogą powodować długo utrzy-
mującą się fitotoksyczność. Obecnie 
do odchwaszczania soi zalecane są 
następujące środki chwastobójcze: 
Sencor Liquid 600 SC, Afalon Dys-
persyjny 450 SC, Boxer 800 EC, 
Stomp Aqua 455 CS i Corum 502,4 
SL, które zwalczają chwasty dwuli-

W roku 2017 w Krajowym Rejestrze 
znajduje się 12 odmian soi w pięciu 
grupach wczesności.
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ścienne. Z kolei do zwalczania chwa-
stów jednoliściennych i samosiewów 
zbóż zaleca się Agil 100 EC, Fusilade 
Forte 150 EC, Targa Super 05 EC.

Choroby i szkodniki nie stanowią 
większego zagrożenia dla soi. Może na 
niej wystąpić mozaika soi, bakteryjna 
ospowatość soi, mączniak rzekomy, 
septorioza, a w warunkach wilgotnej 
i ciepłej pogody w trakcie dojrzewania 
może wystąpić zgnilizna twardzikowa. 
Do głównych szkodników zaliczamy 
przędziorka chmielowca, oprzędzika 
pręgowatego i śmietkę kiełkówkę. Ze 
względu na małą powierzchnię upra-
wy soi w Polsce zagrożenie z ich strony 
jest znikome. Do ochrony soi przed 
zachwaszczeniem, chorobami i szkod-
nikami zaleca się stosowanie Środków 
Ochrony Roślin zarejestrowanych dla 
tego gatunku i opublikowanych w Zale-
ceniach Ochrony Roślin lub dostęp-
nych na stronie internetowej Minister-
stwa Rolnictwa.

Dojrzewanie soi i zbiór 
nasion

Dojrzewanie odmian soi uzależ-
nione jest ściśle od warunków pogo-
dowych, rejonu upraw i wczesności 

odmian. Dojrzewanie przypada na 
okres od III dekady sierpnia do końca 
września. Dojrzewanie soi obserwuje 
się u większości odmian żółknięciem 
liści i takim ich opadaniem, że nad-
ziemna część rośliny w pełnej dojrza-
łości pozostaje tylko rozgałęzioną 
łodygą ze strąkami. Zbiór powinien 
być wykonany wówczas, gdy wszyst-
kie strąki są brązowe, nasiona wybar-
wione, twarde i uwalniają się w strą-
kach pod wpływem potrząsania, 
a nasiona soi w roślinie osiągają wil-
gotność 12–16 proc. Osiągnięcie 
takiej wilgotności wskazuje na opty-
malny termin zbioru. Soja powinna 
zejść z pola w drugiej połowie wrze-
śnia lub do połowy października. 

Nasiona w strąkach muszą oddać 
wilgoć do połowy października. Jeże-
li to nie nastąpi do tej pory, dalsze 
oddawanie wody nie będzie już moż-
liwe. Zbioru dokonuje się kombaj-
nem zbożowym wyposażonym 
w adapter do bezpośredniego zbioru 
nasion soi, przy maksymalnie opusz-
czonym zespole żniwnym. Obroty 
bębna kombajnu powinny wynosić 
od 400–600 na minutę, a wysokość 
cięcia 6 cm .

Na plantacji niezachwaszczonej 
prędkość jazdy kombajnu powinna 
wynosić maksymalnie 4–5 km/
godz., co pozwala ścinać rośliny 
bardzo nisko, ograniczając tym 
samym straty nasion. Na planta-
cjach wylęgniętych zaleca się stoso-
wać odpowiednie podbieracze. 
W latach o niekorzystnych warun-
kach pogodowych w fazie dojrze-
wania odmian soi i słabego dosy-
chania nasion, po zbiorze nasiona 
należy dosuszyć do wilgotności 14 
proc. Dosuszanie nasion powinno 
odbywać się w temperaturze nie 
przekraczającej 35o C.

Należy pamiętać, że nasiona soi 
bezpośrednio po zbiorze nie nadają 
się spożycia. 

Warunkiem stosowania nasion soi 
jako dodatku do paszy jest ich ter-
miczna obróbka.

Proces ten poprawia strawność 
białka, włókna i tłuszczu poprzez 
usuwanie aktywności trypsynu 
(zawartość w nasionach ok. 6 proc.), 
gwarantując przy tym czystość mikro-
biologiczną paszy.

Termiczna obróbka dla poszcze-
gólnych grup zwierząt powinna wyno-
sić: dla drobiu 140° C, bydła 130° C, 
trzody chlewnej 120° C. 

Opracowanie:
Mgr inż. Jolanta Puczel

kierownik Działu 
Badawczo-Doświadczalnego

COBORU SDOO w Krzyżewie

Zbiór powinien być wykonany, gdy wszystkie 
strąki są brązowe, a nasiona wybarwione, 
twarde i uwalniają się w strąkach pod wpływem 
potrząsania, a nasiona soi w roślinie osiągają 
wilgotność 12–16 proc.
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Jakość nasion poznasz po zielonym 

ŚLIWIŃSKI Marek
Gospodarstwo rolne, Przedsiębiorstwo usługowo - wykonawcze 
SOLIDEX Sp. z o.o., Rosochata
 
„Technologia FIX FERTIG sprawdza się na moich polach
 i mogę ją polecać".

„Firma saatbau polska, jako jedyna na polskim rynku 
zaoferowała mi nasiona soi gotowe do siewu – szczepione bakteriami 
brodawkowymi. Technologia FIX FERTIG zastosowana przez 
saatbau polska pozwoliła mi zaoszczędzić czas, a przede wszystkim 
dała mi gwarancję jakości nasion dzięki temu uzyskałem wysokie plo-
ny i wspaniałe stanowisko dla roślin następczych.”

saatbau polska Sp. z o.o. 55-300 Środa Śląska ul. Żytnia 1, tel.: +48 71 399 55 00, 
fax: +48 71 317 37 99, polska@saatbau.com, www.saatbau.com/pl

SAATBAU POLSKA
Jedyne nasiona szczepione na rynku!!!

  oszczędność czasu 
- gotowe do siewu

  gwarancja precyzyjnej 
aplikacji szczepionki

 intensywny rozwój
 bakterii

 doskonałe zaopatrzenie
 w azot

pewność równomiernego
 dojrzewania

gwarancja żywotności
 bakterii do momentu siewu

bakterie + polimer = FIX FERTIG

Tel: +48 71 399 55 00
Szczegółowa technologia uprawy opracowana przez saatbau oraz dane przedstawiciela na Twoim rejonie
znajdziesz na www.saatbau.com/pl

wolne od
GMO - pewny zbyt

MASZ PYTANIE?
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Ze względu na dynamiczny rozwój 
areału tego gatunku w Polsce coraz 

więcej rolniczych instytutów badaw-
czych włącza się w programy, których 
celem jest zdobycie jak największej 
liczby informacji na temat soi. 
W doświadczeniach wieloletnich 
sprawdzane są różne elementy agro-
techniki jak: normy wysiewu, gęstość 
siewu, terminy siewu , efektywność 
herbicydów ale również wartość 
odżywcza i możliwość przerobu 
nasion soi w polskich warunkach. 
Coraz szersza wiedza płynąca zarów-
no z opracowań naukowych, jak 

i z coraz bogatszego doświadczenia 
rolników przekłada się na wzrastającą 
i stabilniejszą efektywność uprawy 
soi. W zmiennych warunkach klimatu 
Polski rolnicy coraz celniej podejmują 
dobre decyzje związane z optymalną 
agrotechniką. Duże ułatwienie, a także 
potwierdzenie rosnącego znaczenia 
soi, stanowi fakt, że w roku 2016 zare-
jestrowano aż 9 nowych herbicydów 
i 1 insektycyd do stosowania w tej 
uprawie. Efektywne zwalczanie chwa-
stów jest jednym z najistotniejszych 
elementów agrotechniki soi, przez 
wielu określanych nawet mianem 
„punktu krytycznego”, ponieważ jest 
to roślina bardzo źle reagująca na kon-
kurencję ze strony chwastów. Obecnie 

tak szerokie spektrum substancji 
aktywnych zarejestrowanych do zasto-
sowania w soi ułatwia indywidualne 
podejście do każdej plantacji i wybór 
najbardziej korzystnego rozwiązania, 
skutecznie usuwającego chwasty, bez 
efektu fitotoksycznego dla soi. 

Doświadczeni rolnicy, stosujący 
prawidłową agrotechnikę, uzyskują 
bardzo stabilne w wieloleciu plony 
między 2,5 a 3 tony z hektara. Coraz 
częściej pojawiają się też gospodar-
stwa, gdzie dużo lepsze wyniki na 

poziomie 3,5 a nawet 4 ton z hektara 
nie należą do rzadkości. W roku 2016 
zdecydowanie ustabilizowała się rów-
nież cena soi w skupie. Jesienią rol-
nik, w przypadku sprzedaży ilości 
min. 24 tony, mógł uzyskać średnio 
1300–1500 zł/t. Przy plonie rzędu 
3 t/ha daje to przychód na poziomie 
prawie 4000 zł/ha. Jeżeli dołożymy do 
tego fakt, że soja pozostaje uprawą 
niskonakładową, kalkulacja ekono-
miczna wykazuje wprost, że na tej 
uprawie można osiągnąć niezły zysk.  

Soja pokazała moc!
Soja jest jedną z najcenniejszych roślin uprawnych na świecie, 
najważniejszą rośliną oleistą.  Obok nasion bogatych w wysoko 
wartościowe białko (35–42  proc.) i tłuszcz (18–22 proc.), które są 
powszechnie używane w produkcji żywności i pasz, stanowi doskonały 
element zrównoważonego płodozmianu i jest rewelacyjnym przedplonem 
pod rośliny następcze, szczególnie zbożowe. Rok 2016 potwierdził, że soja 
na dobre zadomowiła się na polskich polach. 

Soja jest doskonałym przedplonem 
dla pszenicy ozimej czy kukurydzy. 
Jej atutem jest oddziaływanie 
fi tomelioracyjne i fi tosanitarne na glebę.
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Wraz ze wzrostem areału uprawy, 
znacznie zwiększyła się również licz-
ba podmiotów zainteresowanych sku-
pem soi. Coraz częściej firmy skupo-
we dzwonią do firm oferujących 
materiał siewny soi z prośbą o wska-
zanie rejonów uprawy tej rośliny – 
poszukują możliwości zakupu więk-
szych ilości. Powoli w soi kształtuje 
się rynek sprzedającego – popyt zaczy-
na przeważać nad podażą. 

Jednym z trendów rynkowych 
wspierających te procesy jest rosnąca 
popularność i atrakcyjność żywności 
„bez GMO”. Trudno wyobrazić sobie 

produkcję takiej żywności bez soi 
niemodyfikowanej genetycznie. Na 
dziś jedyny surowiec spełniający te 
wymagania może pochodzić tylko 
z pól polskich rolników. Zastosowa-
nie w paszy i dodatkach do żywności 
polskiej soi pozwala na wytwarzanie 
produktów wolnych od GMO, pod-
nosi ich atrakcyjność i możliwości 
zbytu. Bezpośrednio przekłada się to 
na rosnące zapotrzebowanie na soję 
z rodzimej produkcji.

Należy pamiętać, że soja przynosi 
bardzo cenne korzyści nie tylko pod 
względem czysto ekonomicznym. 

Dzisiejsze rolnictwo w Polsce bardzo 
często bazuje na uproszczonym pło-
dozmianie. Rzepak – pszenica – psze-
nica, to system, który powtarza się na 
wielu polach i niesie ze sobą ryzyko 
nasilenia występowania patogenów, 
którym sprzyja taka monokultura. 
Jednym z naturalnych rozwiązań jest 
wprowadzenie do płodozmianu 
roślin innych gatunków. Warto przy 
tym wybierać te, które mają dodatko-
we zalety. Soja jest doskonałym 
przedplonem dla pszenicy ozimej 
czy kukurydzy. Cennym atutem soi 
jest jej oddziaływanie fitomelioracyj-
ne i fitosanitarne na glebę. Dzięki 
głębokiemu i dobrze rozbudowane-
mu systemowi korzeniowemu soja 
penetruje głębsze warstwy gleby 
i działa na nią rozpulchniająco. Przy 
okazji pobiera z głębszych warstw 
wypłukany potas i azot, a także uwal-
nia i pobiera związany chemicznie 
z minerałami, niedostępny dla innych 
roślin fosfor. Soja pozwala stwarzać 
warunki dla wzrostu lub utrzymania 

żyzności i biologicznej aktywności 
gleby. Oczyszcza stanowisko z cho-
rób podstawy źdźbła, a ziemia po 
takiej uprawie jest dobrze napowie-
trzona, z licznymi kanalikami. Duże 
znaczenie ekonomiczne ma również 
azot pozostały w resztkach pożniw-
nych. Soja żyje w symbiozie z bakte-
riami brodawkowymi asymilującymi 
wolny azot z powietrza, który potem 
jest dostępny dla roślin następczych. 
Szacuje się, że na skutek wszystkich 
opisanych powyżej procesów soja 
jest w stanie pozostawić po sobie ok. 
50–100 kg N/ha oraz 20–40  kg P2O5, 
70–120 kg K2O i dodatkowo 25–35 kg 
magnezu. Zwiększenie ilości próch-
nicy poprawia własności sorpcyjne 
i strukturę gleby.

Nasiona SAATBAU to produkt gotowy 
do siewu, inokulowany odpowiednim 
szczepem bakterii Bradyrhizobium 
japonicum, które dzięki zastosowanemu 
systemowi szczepienia pozostają żywe 
nawet powyżej trzech miesięcy od 
naniesienia na materiał siewny
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Finalnie najważniejszym jest fakt, 
że gospodarstwa, które wprowadziły 
soję na swoje pola, wyraźnie sygnali-
zują zwyżki plonu pszenicy, uprawia-
nej następczo. Wzrost waha się 
w przedziale od 500 kg do nawet 1000 
kg z ha. Większy plon, oszczędności 
na nawożeniu, mniejsze problemy 
z chorobami to cenne efekty prostego 
zabiegu, jakim jest wzbogacenie pło-
dozmianu.

Warto podkreślić, że firma SAAT-
BAU posiada najszerszą ofertę pod 
względem wczesności, co pozwala 
dobrać odpowiednią odmianę do 
uprawy w każdym rejonie Polski. 
Właściwa wczesność to maksymalne 
wykorzystanie potencjału plonotwór-
czego roślin bez ryzyka wysokiej wil-
gotności przy zbiorze. 

Materiał siewny przygotowywany 
jest na specjalnie do tego zbudowanej, 
jedynej tego typu linii w kraju. Wbrew 
pozorom, właściwe przygotowanie 
nasion soi nie jest procesem prostym. 
Są one bardzo wrażliwe na pękanie 
i nawet upadek z wysokości 1 m może 
spowodować mikropęknięcia uszka-
dzające zarodek, czego efektem jest 

brak kiełkowania. Większość linii do 
transportu nasion w zakładach nasien-
nych nie jest przystosowana do prze-
noszenia tak delikatnego towaru. 
Następnym elementem jest kwestia 
inokulowania nasion bakteriami bro-
dawkowymi. Nie wszystkie preparaty 
z bakteriami dostępne na rynku nada-
ją się do soi. Nie ma preparatów uni-
wersalnych, zawierających bakterie 
współżyjące z każdym gatunkiem. 
Przykładowo, groch  czy bób współży-
je z Rhizobium leguminosarum bv. 
viceae, a soja z Bradyrhizobium japo-
nicum. Nasiona SAATBAU to produkt 
gotowy do siewu, inokulowany odpo-
wiednim szczepem bakterii Bradyrhi-
zobium japonicum, które dzięki zasto-
sowanemu systemowi szczepienia 
pozostają żywe nawet powyżej trzech 
miesięcy od naniesienia na materiał 
siewny. 

W przypadku uprawy soi – jak 
w żadnym innym gatunku – ekono-
micznie najbardziej uzasadnione jest 
stosowanie kwalifikatu, przygotowa-
nego na profesjonalnej linii. Nasiona 
kupione od znajomego czy poprzez 
jakiś portal ogłoszeniowy to ryzyko 

porażki w uprawie. Kwalifikat to gwa-
rancja kiełkowania i czystości odmia-
nowej. Kwalifikat to inokulant z wła-
ściwym szczepem bakterii o długim 
czasie aktywności. Kwalifikat to moż-
liwość uzyskania wszystkich zalet 
wynikających z siewu soi, zarówno 
jako płodozmianu, jak i w produkcji 
wielkotowarowej.  

Uprawa soi jest coraz mniej 
skomplikowana ze względu na 
rosnącą dostępność nowych rozwią-
zań agrochemicznych, ułatwiają-
cych utrzymanie dobrej kondycji 
łanu. Tworzy się coraz więcej punk-
tów skupu, co wynika między inny-
mi z zainteresowania soją non-GMO 
przez producentów żywności. Rol-
nicy uzyskują coraz lepsze wyniki 
plonowania i otrzymują świetne sta-
nowisko dla roślin następczych, 
produkując przy tym roślinę towaro-
wą, którą mogą sprzedać z zyskiem. 
Wszystkie te czynniki jednoznacz-
nie wskazują, że znaczenie soi 
w Polsce będzie rosło. 

Emilia Fink-Podyma
SAATBAU POLSKA Sp. z o.o.

Biostymulatory AGRO-SORB do wszystkich upraw

tel.: +48 34 366 54 49 
e-mail: info@agro-sorb.com

Nr rej. MRiRW S518a/16www.polskieaminokwasy.pl

Rośliny z natury dążą do osiągnięcia swojego maksimum fizjolo-
gicznego, lecz podczas wegetacji występują wszelkiego rodzaju stre-
sy: biotyczne i abiotyczne, które mogą być przyczyną obniżenia 
plonu, a nawet jego całkowitej utraty.

Stosowanie aminokwasów pochodzenia naturalnego jest najsil-
niejszym antystresantem ze wszystkich obecnie znanych biostymu-
latorów.

Dzięki zastosowaniu aminokwasów można osiągnąć znakomite 
zniwelowanie tychże skutków stresowych, a w niektórych przypad-
kach ich całkowite wyeliminowanie. W efekcie uzyskanie zaskakują-
cych rezultatów w postaci: wyrównanego, zdrowego o wysokiej 
jakości oraz wielkości plonu. Oprócz powyższego, energię jaką nosi 
pożywka aminokwasowa można wykorzystać w celu polepszenia 
przyswajania mikroelementów z nawozów dolistnych oraz z powodu 
zwiększenia zdrowotności zmniejszenia zastosowania zabiegów che-
micznych np.: zmniejszenie zużycia fungicydów.

Dlaczego aminokwasy 
wygrywają z innymi biostymulatorami?
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Zaletą pełnotłustych nasion soi, 
w porównaniu z innymi nasiona-

mi roślin strączkowych, jest o wiele 
wyższa zawartość białka ogólnego 
(32–37 proc.) oraz energii metabolicz-
nej (tabela 1). Obecność w nasionach 
tłuszczu (o korzystnym profilu kwa-
sów tłuszczowych) ogranicza koniecz-
ność natłuszczania mieszanek treści-
wych dla trzody chlewnej i drobiu. 

Skład nasion i ich 
wykorzystanie w praktyce

Podstawowym składnikiem pokar-
mowym zawartym w nasionach soi 
pełnotłustej jest białko (analitycznie 
określana zawartość białka ogólnego 
wynosi od 32 do 38 proc. suchej masy) 
(tabela 2). Co ważne, jest to białko 
o wysokiej wartości biologicznej, jego 
skład aminokwasowy jest w 90 proc. 
podobny do białka jaja kurzego uzna-
wanego za wzorzec w analizie porów-
nawczej. Szczególnie ważna jest wyso-
ka zawartość lizyny jako aminokwasu 

egzogennego, którego brak w paszy 
ogranicza przyrosty zwierząt. Podob-
nie jak u innych roślin strączkowych 
soja jest niedoborowa w aminokwasy 
siarkowe (metioninę i cystynę). Zasto-
sowanie pełnotłustych nasion soi, 
podobnie jak poekstrakcyjnej śruty 
sojowej, bilansuje w dawce niedobór 
lizyny wynikający z zastosowania 
ziarna zbóż, które są  niedoborowe 
pod względem tego aminokwasu. 
W konsekwencji zmniejsza to koniecz-
ność dodatku do mieszanki krystalicz-
nej L-lizyny. 

W porównaniu z poekstrakcyjną 
śrutą sojową, pełnotłuste nasiona 
zawierają więcej tłuszczu surowego 
(16–19 proc. suchej masy), który pod-
nosi ich wartość energetyczną. 
Tłuszcz zawarty w nasionach soi 
charakteryzuje się wysokim udzia-
łem nienasyconych kwasów tłusz-
czowych z grupy omega-3 i omega-6, 
pochodnych kwasu linolowego i lino-
lenowego. 

Czynniki antyżywieniowe
Pełnotłuste nasiona soi zawierają 

w swoim składzie liczne substancje 
antyżywieniowe: inhibitory trypsyny 
i chymotrypsyny (w największym 
udziale), lektyny, oligosacharydy, biał-
ka antygenowe (glicyna, β-konglicyna) 
oraz kwas fitynowy. Substancje te 
wpływają m.in. na pogorszenie sma-
kowitości paszy, w wyniku czego 
odnotowuje się zmniejszenie jej pobra-
nia oraz zahamowanie przyrostów 
masy ciała zwierząt. Koncentracja sub-
stancji antyżywieniowych przede 
wszystkim zależy od zastosowanej 
obróbki termicznej.

Surowe nasiona soi 
w żywieniu zwierząt 
przeżuwających

Podobnie jak w przypadku innych 
zwierząt, także w żywieniu przeżuwa-
czy pełne nasiona soi są cennym źró-
dłem niezbędnych aminokwasów 
i bardzo dobrze uzupełniają większość 

Z roślin strączkowych jako komponenty paszowe wykorzystuje się 
nasiona takich gatunków, jak groch, bobik czy łubin. Stanowią źródło 
wartościowego białka, wprowadzają do dawki pokarmowej duże ilości 
energii, w tym niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe oraz składniki 
mineralne i witaminy. Ponadto za ich uprawę wypłacane są premie z tytułu 
zazieleniania terenów rolniczych. 

Tabela 1. Skład chemiczny soi odmian Cataline oraz Toliman (w kg s.m.)

Odmiana Sucha masa 
(proc.)

Popiół surowy 
(proc.)

Białko ogólne 
(proc.)

Włókno 
surowe (proc.)

Tłuszcz surowy 
(proc.) BAW Ca (g/kg) P (g/kg)

Toliman 93,51 5,18 37,22 11,12 12,38 27,41 2,25 7,09

Cataline 92,9 5,2 36,84 11,92 9,8 29,14 1,99 6,58

Analizy wykonane  w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (zbiór soi: w 2012 roku)

Soja w żywieniu zwierząt
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pasz. Jednak dla tej grupy troficznej 
stosowanie soi ma pewne specyficzne 
ograniczenia.

Pierwszym czynnikiem limitują-
cym wykorzystanie w żywieniu prze-
żuwaczy pełnych nasion jest ich cena. 
Pomijając jednak aspekt ekonomiczny, 
z punktu widzenia przydatności 
żywieniowej – w zależności od sposo-
bu ich przetwarzania – pełne ziarna 
soi mogą dostarczać wysokiej jakości 
białka, w różnym stopniu zdolnego do 
rozkładu w żwaczu, nierozpuszczal-
nego i rozpuszczalnego oraz energii 
i mniej lub bardziej dostępnej puli 
tłuszczu.

Po odpowiedniej obróbce termicz-
nej, ziarno soi może dostarczać dodat-
kowe białko nierozpuszczalne w żwa-
czu (RUP) i tłuszcz. Nasiona soi, które 
nie zostały ogrzane, są źródłem degra-
dowalnego i rozpuszczalnego białka.

Nasiona, które nie zostały poddane 
obróbce cieplnej, mogą być skutecznie 
włączane do żywienia bydła. Dostar-
czają rozkładane i rozpuszczalne 
w żwaczu białko oraz energię w posta-
ci tłuszczu. Jednak przede wszystkim 
ze względu na wysoką zwartość tłusz-
czu, bezpieczny poziom udziału tej 
paszy wynosi zaledwie  10 proc. cał-
kowitej suchej masy dawki pokarmo-
wej. Po przeliczeniu, w przypadku 
krów zalecana bezpieczna dzienna 
ilość bezwzględna nie powinna prze-
kraczać zatem 2–2,2  kg.

Surowe ziarna zawierają enzymy, 
które mogą powodować pogorszenie 
jakości części tłuszczu w nasionach. 
Enzymy te obejmują lipazę i lipoksy-
dazę (lipaza może powodować jełcze-
nie). Można je inaktywować w tempe-
raturach wyższych niż 80° C. Lipoksy-
daza sprzyja utlenianiu kwasów tłusz-
czowych i tworzeniu nadtlenków. 
Nadtlenki mogą być toksyczne dla 
mikroorganizmów w żwaczu przy 
wysokim spożyciu. Młode cielęta 
wydają się szczególnie podatne na tok-
syczne działanie nadtlenków i dlatego 
należy unikać surowych nasion soi 
w przypadku dawek pokarmowych dla 

cieląt w wieku poniżej 4 miesięcy. 
Lipoksydazy ulegają zniszczeniu 
w temperaturach powyżej 50° C.

Aby uniknąć problemów związa-
nych z jełczeniem, zaleca się przecho-
wywać surową soję w całości. Aby nie 
była ona podawana bez rozdrobnie-
nia, należy ją gnieść, lub śrutować 
bezpośrednio przed wprowadzeniem 
do mieszanki z ziarnami zbóż. Zaleca 
się, aby mieszanka z rozdrobnionymi 

ziarnami pełnej soi była przygotowy-
wana co 2 tygodnie w zimie (niska 
temperatura otoczenia) i raz tygodnio-
wo w okresie letnim.

Surowe nasiona soi zawierają rów-
nież enzym ureazę, który hydrolizuje 
amoniak z mocznika. Z tego powodu 
na ogół nie zaleca się włączania mocz-
nika do dawek pokarmowych zawiera-
jących surową soję. Mocznik, który 
ma styczność z rozdrobnionymi nasio-
nami może być przekształcany w amo-
niak w stosunkowo krótkim czasie. 
Nagłe pojawienie się dużej ilości amo-
niaku pogarsza dowolne pobranie 
suchej masy dawki pokarmowej, 
a w skrajnych przypadkach może pro-
wadzić do zatruć.

W systemie TMR, jeżeli zastosowa-
no pełną surową soję (bez wstępnego 
rozdrobnienia), wątpliwe jest, aby 
mocznik był narażony na znaczący 
kontakt z ureazą. Jednak w trakcie 
sporządzania mieszaniny kompletnej 
w wozie paszowym, w zależności od 
czynników technologicznych (jakość 
mieszadeł i noży, czas mieszania itp.) 
część ziarna może ulec rozkruszeniu, 
zwiększając aktywność ureazy. Kiszon-
ki sporządzone z mocznikiem (jako 

dodatkiem kiszonkarskim) można 
dość bezpiecznie łączyć z surowa soją, 
ponieważ w prawidłowym procesie 
konserwacji większość lub całość tego 
związku ulega rozkładowi.

Surowe ziarna soi zawierają inhi-
bitory proteaz i inne związki anty-
odżywcze, które mogą zmniejszać tra-
wienie i wykorzystanie białka przez 
zwierzęta monogastryczne. Czynniki 
te nie mają jednak tak znaczącego 

wpływu na przeżuwacze, ze względu 
na ich unikalny metabolizm w żwa-
czu (dezaktywację).

Surowe nasiona soi 
w żywieniu zwierząt 
monogastrycznych

W przypadku zastosowania pełno-
tłustych nasion w dawce pokarmowej 
dla przeżuwaczy, dużą uwagę należy 
zwrócić na samice, ponieważ proces 
obróbki i działanie temperaturą na 
surowy materiał nie niszczy zawar-
tych w nasionach soi fitoestrogenów, 
które będą miały wpływ na cykl płcio-
wy u krów i występowanie u nich rui. 
Pełnotłuste nasiona soi (niepoddane 
procesom obróbki) nie są zalecane 
także dla loch (szczególnie karmią-
cych i prośnych). 

Ponadto, zawsze należy zwracać 
uwagę na możliwość występowania 
mykotoksyn i ich negatywnego wpły-
wu na samicę i jej potomstwo. Jed-
nym z proponowanych rozwiązań 
jest połączenie procesu suszenia 
z krótkotrwałym ogrzaniem surowca 
przez 90–120 sekund w temperaturze 
160–180° C. Pozwala to na wysusze-
nie nasion, a jednocześnie ogranicza 
w nich koncentrację substancji anty-
żywieniowych bez narażenia białka 
zawartego w nasionach na denatura-
cję.

Kolejną grupą wrażliwą na obec-
ność substancji antyżywieniowych są 
prosięta (głównie ze względu na słabo 
rozwinięty przewód pokarmowy 
i układ enzymatyczny). 

Tabela 2. Porównanie średnich zawartości białka ogólnego i tłuszczu surowego 
w nasionach soi oraz w wybranych nasionach roślin strączkowych

Wyszczególnienie Białko ogólne (proc.) Tłuszcz surowy (proc.)

Soja 37,09 
(32,7–42,6)

19,21 
(17,2–23,7)

Groch 20,90 1,40

Łubin żółty 38,50 4,60

(Dane wg prac: Nowak i Wróbel, 2010; Recknagel, 2012)

Pełnotłuste nasiona soi mogą być wykorzystane 
w żywieniu świń, drobiu, przeżuwaczy i zwierząt 
domowych. W większości sytuacji są to jednak 
nasiona poddane odpowiedniej obróbce. 
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Soja może być również poddawa-
na procesowi modyfikacji enzyma-
tycznej. Uzyskuje się wtedy białko 
o obniżonym udziale oligosacharydów 
i białek antygenowych (HP 300), 
wykorzystywane w żywieniu prosiąt. 
Charakteryzuje się ono wysoką straw-
nością aminokwasów, wyższą niż 
w przypadku poekstrakcyjnej śruty 
sojowej, a porównywalną z koncentra-
tami i izolatami sojowymi. Udział 
modyfikowanego enzymatycznie biał-
ka soi u prosiąt do osiągnięcia masy 
ciała 12 kg (po odsadzeniu) może sta-
nowić 5–20 proc. mieszanki pełnopor-
cjowej. Są to jednak procesy mogące 
być przeprowadzane w wyspecjalizo-
wanych w tych kierunkach firmach.

Pełne nasiona poddane 
obróbce termicznej

Poddane obróbce termicznej ziar-
na soi, w przeliczeniu na suchą masę, 
mogą zawierać od 33 do 44 proc. suro-
wego białka, od 15 do 22 proc. tłusz-
czu, a ich przeciętna wilgotność 

wynosi ok. 12 proc,. Średnia wartość 
RUP wyrażona jako procent białka 
surowego dla prawidłowo ogrzanych 
nasion soi powinna być na poziomie 
50 proc. (zbyt wysoka wartość ozna-
cza zbytnie przegrzanie i denaturację 
białka). Dwa najczęstsze sposoby 
obróbki cieplnej to prażenie i ekstru-
zja. Zabiegi te umożliwiają zwiększe-
nie jednocześnie dostarczonej puli 
RUP i tłuszczu. Szczególnie dobre 
efekty daje włączenie tak spreparowa-
nych nasion soi do dawek pokarmo-
wych z dużym udziałem kiszonek 
i innych pasz objętościowych, któ-
rych białko jest w dużym stopniu 
rozkładane w żwaczu. W takiej sytu-
acji podgrzana soja może stanowić 
nawet do 18 proc. całkowitej suchej 
masy dawki pokarmowej (do 3,5 kg/
dz.). Jednak w wielu sytuacjach, gdy 
są stosowane równocześnie inne 
pasze treściwe, wysoki poziom RUP i/
lub tłuszczu w dawce pokarmowej 

zmniejszają zalecaną ilość nasion, 
którą można podawać (ok. 2,5 kg). 
Trzeba także pamiętać, że ekstruzja 
powoduje emulgację tłuszczu i przy-
spiesza jego uwalnianie w żwaczu, co 
może obniżać u krów ilość tłuszczu 
produkowanego w mleku.

Inaktywacja substancji 
antyżywieniowych

Soja, podobnie jak pozostałe rośli-
ny strączkowe, bez odpowiedniego 
przygotowania nie może być stosowa-
na w udziale wyższym niż 3 proc. 
w dawce przeznaczonej dla tuczni-
ków czy też kurcząt.

Nasiona soi mogą być wykorzy-
stane jako źródło białka w gospodar-
stwach, które w prosty sposób mogą 
zwiększyć swoją bazę paszową. Suro-
wiec ten należy poddać procesom 
gotowania, tostowania, ekstruzji lub 
ekspandowania, które ograniczą 
zawartość substancji antyżywienio-
wych. Wtedy tak przygotowany kom-
ponent może stanowić podstawę 

zaopatrzenia w białko trzody chlew-
nej i drobiu, a jego udział w mieszan-
kach może wynosić odpowiednio do 
15 i do 20 proc. Dla hodowców 
wymienione zabiegi wiążą się jednak 
z pewnymi kosztami.

Metodami, które w największym 
stopniu ograniczają w nasionach soi 
zawartość substancji antyżywienio-
wych są mikronizacja i ekstruzja. Poza 
ograniczeniem szkodliwego działania 
związków niepożądanych  zwiększają 
strawność składników pokarmowych 
(białka, tłuszczu) oraz poprawiają 
smakowitość surowca. Dzięki temu 
udział mikronizowanych i ekstrudo-
wanych nasion soi może być wyższy 
w mieszankach (do ok. 15–20 proc.). 
Ich udział może być jednak ograni-
czony przez wysoką cenę (tj. u star-
szych świń nasiona te nie są praktycz-
nie stosowane). 

Kolejnym zabiegiem zmniejszają-
cym głównie aktywność inhibitorów 

proteaz oraz lektyn jest toastowanie 
(polegające na działaniu parą wodną 
o odpowiedniej temperaturze przez 
odpowiedni czas). Ze względu na 
brak całkowitego ograniczenia sub-
stancji niepożądanych (oligosachary-
dów i białek antygenowych) toasto-
wane nasiona soi w mieszankach dla 
prosiąt nie powinny przekroczyć 
8 proc., dla tuczników i loch karmią-
cych – 10 proc., a dla loch prośnych 
1–2 proc. (dane wg dostępnej litera-
tury). 

Inne proponowane metody 
obróbki pełnotłustych 
nasion soi

Aby wykorzystać pełnotłuste 
nasiona soi należy do ich obróbki 
zastosować parę wodną lub suche 
gorące powietrze, dzięki którym 
poziom inhibiotora trypsyny obniży 
się poniżej 5 mg/g. Właściwe dopaso-
wanie warunków obróbki i czasu jego 
trwania ma istotne znaczenie w jako-
ści uzyskanego produktu końcowego 
stosowanego następnie jako kompo-
nent paszowy. Wysoka temperatura 
niszczy większość czynników antyży-
wieniowych. Przy czym dużą uwagę 
należy zwrócić na właściwe dobranie 
i czas działania temperatury. Zbyt 
niska temperatura i krótki czas ogrze-
wania nie wyeliminują substancji 
antyżywieniowych. Nadmierne prze-
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Metodami, które w największym stopniu 
ograniczają w nasionach soi zawartość substancji 
antyżywieniowych są mikronizacja i ekstruzja, które 
dodatkowo  zwiększają strawność składników 
pokarmowych oraz poprawiają smakowitość surowca.
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grzanie wpłynie na denaturację białek 
i wystąpienie reakcji Mailarad, której 
produkty mogą mieć działanie tok-
syczne lub kancerogenne.

W małych gospodarstwach utrzy-
mujących trzodę chlewną i stosują-
cych żywienie na mokro, najprost-
szym sposobem eliminacji substancji 
antyżywieniowych będzie wstępne 
namoczenie, a następnie gotowanie 
nasion soi w parniku. Samo namacza-
nie pełnotłustych nasion soi nie ma 
wpływu na aktywność zawartych 
w nich inhibitorów proteaz (obniże-
niu ulegają oligosacharydy głównie 
z rodziny rafinoz). Dopiero proces 
gotowania (trwający 30–120 minut) 
pozwala na ograniczenie zawartości 
substancji antyżywieniowych. Ten 
sposób przygotowania pełnotłustych 
nasion soi pozwala na zastosowanie 
ich w żywieniu na mokro.

Innym sposobem może być bezpo-
średni zakup urządzenia w postaci 
ekstrudera lub prażalnika, które są 
w stanie przetwarzać surowe nasiona. 
W zależności od wybranego modelu 
jest to koszt od kilku do kilkudziesię-
ciu tysięcy złotych. Cena jest również 
skorelowana z ilością surowca, który 
takie urządzenia są w stanie przerobić 
w ciągu godziny. Oczywiście zasad-
ność procesów obróbki pełnotłustych 
nasion soi będzie uzależniona od 
rachunku ekonomicznego. 

Jednym z prostych rozwiązań jest 
też prażenie, gdzie surowy materiał 
w postaci pełnotłustej soi poddaje się 
działaniu temp. 125° C przez 15 minut 
(w gospodarstwach indywidualnych 
zastosować można prażalniki służące 
do prażenia orzechów). Ponadto pra-
żony surowiec charakteryzuje się 
przyjemnym zapachem, co zwiększa 
jego smakowitość. Według dostępnej 
literatury dopuszczalne poziomy pra-
żonych nasion soi nie powinny prze-
kraczać 5 proc. w mieszankach prze-
znaczonych dla prosiąt, 8 proc. – tucz-
ników i loch karmiących oraz 1–2 proc. 
– loch prośnych

Dr inż. Anna Szuba-Trznadel

Soja, podobnie jak pozostałe rośliny strączkowe, 
bez odpowiedniego przygotowania nie może być 
stosowana w udziale wyższym niż 3 proc. w dawce 
przeznaczonej dla tuczników czy też kurcząt.
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Porady praktyczne
• W żywieniu zwierząt najlepiej stosować nasiona odmian o obniżonym 

poziomie składników antyżywieniowych

• Do żywienia przeznacza się wyłącznie nasiona najwyższej jakości, 
prawidłowo przechowywane – nie porażone mykotoksynami! Nasiona 
po zbiorze wymagają suszenia (do wilgotności 15 proc.)

• Pełnotłuste nasiona soi (ześrutowane) można stosować w mieszan-
kach dla warchlaków i tuczników (należy natomiast zrezygnować 
z ich stosowania w mieszankach dla loch i ich potomstwa). Należy 
pamiętać że są one jedynie uzupełnieniem dla pasz białkowych tj. 
poekstrakcyjnej śruty sojowej oraz rzepakowej 

• W mieszankach o profilu kukurydzianym należy ograniczyć stosowa-
nie nasion soi (źródło NNKT) ze względu na zwiększenie otłuszczenia 
świń i możliwość pogorszenia jakości tłuszczu

• Wysoka zawartość tłuszczu sprawia, że pełnotłuste nasiona soi 
cechują się niską trwałością (przydatność do skarmiania wynosi 
2–3 miesięcy od daty przetworzenia)

• Ze względu na małą smakowitość nasion soi zalecane jest stosowa-
nie substancji smakowo-zapachowych (celem zwiększenia pobrania 
paszy) w przypadku trzody chlewnej

• Wartość pokarmową i strawność składników pokarmowych miesza-
nek z udziałem pełnotłustych nasion soi można zwiększyć poprzez 
procesy uszlachetniania oraz dodatek enzymów paszowych

• Dla dorosłych przeżuwaczy zalecany maksymalny poziom pełnych 
nasion soi wynosi do 10 proc. s.m. dawki pokarmowej w przypadku 
nasion nieogrzewanych i do 18 proc. s.m. dla nasion wstępnie trak-
towanych termicznie. Nasion tych nie powinno się stosować w żywie-
niu cieląt do 4. miesiąca życia.


