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Wstęp
Soja (Glycine Willd.) jest najwartościowszą rośliną z punktu widzenia
żywienia ludzi i zwierząt, wśród wszystkich przedstawicieli rodziny bobowatych. Częścią użytkową soi są głównie nasiona, które posiadają w swoim
składzie bardzo wysoki udział białka i tłuszczów, co sprawia, że soja znajduje się na 8 miejscu wśród gatunków, które mają najważniejsze znaczenie
w przemyśle żywnościowym na świecie. Zawartość tłuszczu na poziomie 20%,
o dużej zawartości kwasów tłuszczowych nienasyconych, plasuje ją na 2 miejscu
w światowej produkcji olejów roślinnych, tj. 31% światowej produkcji. Z drugiej strony wysoka zawartość białka (około 40%), o doskonałym składzie aminokwasowym (wartość białka sojowego jest zbliżona do wzorcowego białka
jaja kurzego) sprawia, że jest najważniejszą rośliną białkową, wykorzystywaną
w przyśle paszowym. Prawie 70% śrut roślinnych to śruta sojowa. Aż 76%
powierzchni upraw roślin bobowatych na świecie stanowi soja. Powierzchnia
uprawy na świecie tej rośliny w roku 2018 wyniosła około 125,81 mln ha.
Największymi producentami oraz eksporterami soi i śruty sojowej są Stany
Zjednoczone, Brazylia oraz Argentyna. Niestety w państwach tych uprawia się
głównie (ponad 90%) soję modyfikowaną genetycznie, która trafia również do
krajów UE, w tym Polski.
Uprawa soi ma bardzo
długą tradycję w krajach
Azjatyckich, w których jest
podstawowym produktem
żywnościowym. Soja została udomowiona ponad
3000 lat temu w północnych Chinach. Gatunek
uprawny pochodzi od dziko rosnącego Glicyne soja,
który rośnie w Chinach,
Rosji, Korei i Japonii. Ze
względu na zróżnicowane Charakterystyczne okrągłe nasiona soi ze znaczkiem
(www.pixabay.com)
warunki klimatyczne oraz
glebowe w różnych zakątkach świata, w procesie udomowienia tego gatunku powstało bardzo dużo odmiennych form uprawnych. Obecnie umożliwia to
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uprawę soi, aż w 95. państwach na całym świecie. W 2018 roku przypadła 140.
rocznica rozpoczęcia uprawy soi na kontynencie europejskim. W Polsce pierwsze próby uprawy soi były przeprowadzane już w XIX wieku. Wykorzystywano w tym celu odmiany chińskie. Jednak w warunkach klimatycznych naszego
kraju odmiany te nie mogły osiągnąć pełnej dojrzałości zbiorczej. W kolejnych
latach hodowla szła w kierunku wczesności odmian, jednak plony były wciąż
niezadowalające. Pierwsze odmiany, które były wystarczająco dostosowane do
warunków klimatycznych Polski wyhodowano w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin UP w Poznaniu oraz w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
w Radzikowie. W latach 90. wpisano kilka odmian do Krajowego Rejestru
i pomimo sukcesu hodowlanego, soi nadal nie uprawiano (zaledwie kilkaset ha)
ze względu na niskie ceny importowanej śruty sojowej. Obecnie w Polsce prowadzi się intensywne badania nad wczesnością i plennością odmian tej rośliny.
Nasz kraj bierze udział w różnych inicjatywach w skali europejskiej oraz na
polu krajowym, propagujących idee uprawy soi niemodyfikowanej genetycznie
(NON-GMO). Jedną z nich jest europejska organizacja Donau Soja, która za
cel nadrzędny postawiła sobie wsparcie regionalnych upraw soi według jasno
określonych kryteriów jakościowych, co za tym idzie zmniejszenie zależności
Europy od importowanej soi modyfikowanej genetycznie (GMO) głównie ze
Stanów Zjednoczonych i promocji soi NON-GMO.

Tofu - twarożek sojowy
otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego, według legendy
wynaleziony w Chinach
w 164 r. p.n.e. przez Liu
Ana (www.pixabay.com)
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W Polsce atmosfera dla uprawy soi jest niezwykle sprzyjająca. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt dotyczący pozyskiwania
alternatywnych źródeł białka. Kładzie się w nim szczególnie duży nacisk na
produkcję białka krajowego, jako alternatywę dla importowanego białka modyfikowanego genetycznie. Celem projektu jest poprawa bilansu paszowego
kraju. Soję genetycznie modyfikowaną mogą zastąpić m.in. rośliny bobowate,
śruta rzepakowa czy właśnie soja NON-GMO. Rynek paszowy i przetwórczy
jest otwarty na polską soję. Coraz więcej punktów na terenie kraju skupuje
nasiona soi. Agrotechnika wciąż się rozwija. Przygotowane są szczegółowe
plany integrowanej produkcji oraz ochrony soi. Dostępne są dopuszczone do
stosowania środki ochrony roślin (głównie herbicydy). Ponadto opłacalność
upraw roślin strączkowych jest bardzo wysoka, ze względu na dopłaty. Niestety w ostatnich latach uprawa soi oscylowała na poziomie około 20 tys. ha
(dla porównania w 2017 roku rzepakiem obsiano 880 tys. ha), nie mniej jednak
tendencja jest wzrostowa. Szacuje się, że w Polsce jest możliwa uprawa soi nawet na powierzchni powyżej 200 tys. ha. W niniejszej broszurze przedstawione
zostaną możliwości i zalety uprawy soi, jako źródła rodzimego białka, ponadto
opisana zostanie metodyka integrowanej ochrony soi.

Soja NON-GMO
Soja niemodyfikowana genetycznie (NON-GMO), jako rodzime białko
wolne od organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO), niesie wielkie
nadzieje w zakresie uniezależnienia się od importu poekstrakcyjnej śruty sojowej GMO, głównie w produkcji pasz i w przemyśle drobiarskim. Istotny jest
również fakt, że wkrótce zostanie wprowadzony zakaz obrotu na terytorium
Polski paszami pochodzącymi z roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Wymaga to znalezienia zastępczych, wysokobiałkowych składników.
Polska importuje rocznie około 2-3 mln ton śruty sojowej, czyli 1-1,5 mln ton
czystego (100%) białka. W tym kontekście warto uświadomić sobie jak niezwykle wartościowe są nasiona soi oraz jakie korzyści wynikają z uprawy tego
gatunku i spożywania produktów wolnych od GMO.
Obecnie nie ma jednoznacznych badań, które potwierdzałyby szkodliwość
żywności modyfikowanej genetycznie na zdrowie ludzi czy zwierząt. Należy
jednak podkreślić, że obligatoryjnie stosowane środki ochrony roślin w uprawach roślin modyfikowanych genetycznie, wpływają negatywnie na środo5

wisko naturalne, czyli pośrednio również i na nas. Dobrym przykładem jest
herbicyd glifosat, który obecnie sprzedawany jest pod różnymi nazwami handlowymi. Opatentowany został w roku 1970 przez firmę MonsantoCompany
i początkowo sprzedawany był tylko pod nazwą handlową Roundup®. Glifosat
niszczy wszystkie rośliny, prócz roślin uprawnych, które mają w swoim DNA
gen odporności na ten herbicyd. Resztki preparatu wnikają do gleby, następnie do wód gruntowych. Początkowo producenci glifosatu zapewniali, że jest
to produkt biodegradowalny. Obecnie takiej informacji nie znajdziemy już na
opakowaniu, co powinno nam dać dużo do myślenia.
W Krajowym Rejestrze przygotowywanym rok rocznie przez Centralny
Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU),
znajdują się wyłącznie odmiany soi niemodyfikowane genetycznie, ze względu
na fakt, iż w Polsce obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego roślin
modyfikowanych genetycznie. Na terenie Unii Europejskiej dopuszczony jest
zaledwie jeden gatunek modyfikowany genetycznie–kukurydza MON810. Hodowla odmianowa jest zatem kluczowa w aspekcie uprawy soi na terenie Polski
ze względu na specyficzne wymagania klimatyczne tego gatunku. Soja wymaga długiego okresu ciepła i stałych umiarkowanych opadów. Bardzo pomocne
dla rolników są również Listy Odmian Zalecanych (LOZ) przygotowywane
przez Wojewódzkie Zespoły Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, dzięki którym można ocenić przydatność odmian zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze, a uprzednio wyhodowanych przez naszych hodowców w warunkach klimatycznych Polski. Znajdują się tam również odmiany nierodzime
zarejestrowane we Wspólnotowym katalogu odmian roślin rolniczych (CCA),
który opracowuje Komisja Europejska. W ten sposób poszukuje się najlepszej
odmiany dla danego województwa, o odpowiednich cechach odmianowych,
kluczowych dla osiągnięcia wysokiego plonu, dobrej jakości.
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Kierunki, możliwości i zalety uprawy soi
Soja niemodyfikowana genetycznie (NON-GMO), jako roślina o konkurencyjnej zawartości białka, w stosunku do innych roślin strączkowych uprawianych na terenie Polski, świetnie wpisuje się w koncepcję Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020. Jej celem jest
m. in. wzrost bezpieczeństwa żywnościowego, wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego oraz ochrona środowiska i adaptacja
do zmian klimatu na obszarach wiejskich. Uprawa soi może przynieść wiele
wymiernych korzyści rolnikowi, ale również i społeczeństwu.
Uprawa soi jest proekologiczna i w dużej mierze zgodna z zasadami integrowanej ochrony roślin. Warunki klimatyczne Polski sprzyjają uprawie soi, gdzie
nie jest ona atakowana przez groźne z punktu widzenia gospodarczego choroby
czy szkodniki. Ochrona roślin ogranicza się jedynie do stosowania herbicydów,
a w przypadku zachwaszczenia w uprawach ekologicznych w początkowej
fazie wzrostu rośliny tj. do 1/3 długości wegetacji, należy stosować wyłącznie metody agrotechniczne. Ze względu na wspomnianą już symbiozę rośliny
z bakteriami brodawkowymi, zminimalizowane jest nawożenie mineralne azotem, co wpisuje się w koncepcję Dyrektywy Azotanowej wydanej przez Radę
Unii Europejskiej. Ma ona na celu zapewnić ochronę wód powierzchniowych
i podziemnych przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego.
Azot mineralny w uprawie soi stosujemy tylko w dawce startowej. W efekcie
otrzymujemy zdrowy produkt żywnościowy oraz pasze, a także zmniejszamy
wydatki na nawożenie mineralne. Dodatkową zaletą uprawy soi jest stosunkowo łatwa agrotechnika. Zbiór nasion nie wymaga specjalistycznego sprzętu.
Jest on jednoetapowy i przeprowadza się go kombajnem zbożowym ustawionym na niskie ścinanie, przy fazie pełnej dojrzałości nasion.
Kluczowy dla rozwoju uprawy tego gatunku jest fakt, że na rynku nasiennym znajduje się coraz więcej odmian tej rośliny, co za tym idzie również Krajowy Rejestr Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi
Wielkiej (COBORU) się poszerza. Daje to większe możliwości dostosowania
odmiany dla konkretnego rejonu Polski oraz warunków i celów uprawy. Ponadto COBORU podjął tzw. Inicjatywę Białkową, mającą na celu zwiększenie
upraw roślin bobowatych. W COBORU zwiększono znacznie ilość doświadczeń z roślinami bobowatymi oraz prowadzona będzie szeroka rekomendacja
odmian dla różnych rejonów kraju. Te zmiany mogą być dla rolników zachętą
do uprawy soi. Powstały nasze nowe, plenniejsze odmiany o skróconym okre7

sie wegetacji (120-130 dni). Dostępność nasion o dobrych cechach odmianowych daje możliwość rozszerzenia upraw soi na terenie naszego kraju.

Uprawa soi (fot. SDOO w Węgrzcach)

Zachętą dla rolników są również dopłaty do uprawy roślin strączkowych.
Dodatkowo łatwiej jest sprostać wymogom w ramach programu zazielenienia
Wspólnej Polityki Rolnej, w obrębie którego można uprawiać właśnie soję.
Ponadto przysługują dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału kwalifikowanego, a tylko takie nasiona mogą gwarantować satysfakcjonujący plon.
W gospodarstwach ekologicznych, w których nie można stosować soi
modyfikowanej genetycznie, soja NON-GMO powinna być znacznie szerzej
uprawiana z przeznaczeniem na paszę. Uprawa soi jest zdecydowanie proekologiczna. Odpowiednia agrotechnika skutecznie zapobiega zachwaszczeniu oraz ogranicza występowanie agrofagów. Dzięki uprawie soi rolnik może
zaopatrzyć się we własne pełnowartościowe białko, bezpieczne dla zwierząt.
Wychodząc naprzeciw świadomym rolnikom, którzy chcą utrzymać glebę
w dobrej kulturze oraz ograniczyć duży (70%) udział zbóż w płodozmianie,
soja wydaje się być racjonalną alternatywą.
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Soja sprawdza się, jako świetny płodozmian zbożowy, ale również jako
przedplon dla buraka cukrowego i kukurydzy. Resztki pożniwne poprawiają
właściwości fizyko-chemiczne gleby, zwiększając retencje gleby i jej zasobność w substancję organiczną. Dzięki uprawie soi, plon rośliny następczej jest
znacznie wyższy.
Soja jest cenną paszą, ale również produktem żywnościowym. Nasiona
soi stanowią najważniejsze źródło pełnowartościowego białka roślinnego, które łatwo się przyswaja. Ze względu na bardzo korzystny skład aminokwasów,
soja zajmuje czołowe miejsce w diecie wegetariańskiej. Roślina ta dostarcza
również spore ilości węglowodanów, soli mineralnych oraz fitoestrogenów
m. in. izoflawonów korzystnie wpływających na gospodarkę hormonalną kobiet, zapobiegających chorobom układu krążenia i mających zastosowanie
w profilaktyce chorób nowotworowych. Soja jest dobrym źródłem tłuszczów
głównie nienasyconych kwasów tłuszczowych. Olej sojowy zawiera do 2,5%
lecytyny, która stosowana jest w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.
Czynnikiem wpływającym na prozdrowotność soi jest świadomy wybór nasion
wolnych od organizmów genetycznie modyfikowanych. Nasiona modyfikowane genetycznie mogą zawierać pozostałości po chemicznych środkach ochrony
roślin, w efekcie ich stosowanie może przynieść katastrofalne skutki.

Biologia soi
Soja jest rośliną jednoroczną, zielną należącą do rodziny bobowatych, zwyczajowo nazywanych strączkowymi ze względu na charakterystyczny typ owocu. Strąki są cylindryczne, proste lub wygięte, przewężone między nasionami.
Zawierają one wewnątrz 1-5 nasion, które są owalne, rzadziej kuliste. Łodyga soi jest sztywna, owłosiona i rozgałęziona, o wysokości od 50 do 120 cm,
w zależności od odmiany i warunków wegetacji. Motylkowate, samopylne
kwiaty zawiązują się na łodydze w kątach liści, w formie gron liczących od
kilku do kilkunastu kwiatów. Są one bardzo drobne i w zależności od odmiany
mogą być koloru fioletowego lub białego. Liście również o typowej budowie
dla rodziny bobowatych, złożone są z trzech listków (rzadziej z większej ich
liczby) oraz z drobnych, szybko opadających przylistków.
Dobra kondycja korzeni soi ma korzystny wpływ zarówno na plon roślin,
jak i na glebę. Soja ma palowy system korzeniowy z licznymi korzeniami bocznymi. Korzeni się ona na głębokość ponad 1 m, ale główna ich masa znajduje
9

Kwiaty i strąki soi (www.pixabay.com)

się w warstwie ornej. Po wschodach korzenie rosną szybciej niż część nadziemna. Uprawa soi bardzo dobrze wpływa na właściwości fizyczne gleby poprzez
tworzenie struktury gruzełkowatej, ale również chemiczne, gdyż dzięki długim
korzeniom bocznym dostarcza ona składniki odżywcze z głębszych warstw
gleby do warstwy ornej. Soja jest zatem wspaniałym przedplonem m. in. dla
zbóż ozimych i jarych, ponieważ uruchamia nieprzyswajalne dla nich formy
fosforu i potasu. Soja jako typowa roślina strączkowa, współżyje z bakteriami brodawkowymi Bradyrhizobium japonicum, które wiążą azot z powietrza.
Brodawki zaczynają pojawiać się w pierwszych dniach czerwca, a ich intensywny wzrost następuje w ostatnich dniach tego miesiąca i na początku lipca,
w trakcie kwitnienia. Zamierają one wraz z żółknięciem liści. Aby przyspieszyć
czas tworzenia się brodawek, wykonuje się inokulację nasion soi szczepionkami bakteryjnymi. Dzięki temu plon nasion szczepionych wzrasta w stosunku
do nasion nieszczepionych nawet o 30%. Bakterie są w stanie dostarczyć do
100 kg N/ha. Część niewykorzystanego azotu pozostaje na polu wzbogacając
stanowisko dla rośliny następczej, dzięki czemu można ograniczyć nawożenie
mineralne.
Soja jest typową rośliną krótkiego dnia – aby zakwitnąć i wydać nasiona,
wymaga długiej nocy i krótkiego dnia. Dlatego prace hodowlane nad odmianami skupione są głównie w kierunku wczesności odmian.
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Integrowana ochrona soi
Od 1 stycznia 2014 roku w Polsce oraz na terenie całej UE obowiązkowe stało się stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Użytkownik
profesjonalny to osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin (ŚOR)
w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie. W integrowanej ochronie pierwszeństwo nad metodami chemicznymi
mają niechemiczne metody ochrony roślin tj. agrotechniczne, mechaniczne,
fizyczne, biologiczne, hodowlane. W momencie, gdy powyższe metody nie
są skuteczne można zastosować środki chemiczne, ale według ściśle określonych wytycznych. Idea integrowanej ochrony skupia się głównie wokół
ochrony środowiska naturalnego. Ponadto odpowiednia agrotechnika np.
stosowanie płodozmianu przyczynia się oprócz ograniczenia populacji organizmów szkodliwych, również do znacznego polepszenia środowiska glebowego.

Klimat oraz gleba
Soja nie jest naszym rodzimym gatunkiem, zatem konieczne jest przystosowanie jej odmian do naszych warunków klimatycznych. Hodowla odmianowa skupia się m. in. nad skróceniem okresu osiągnięcia przez daną odmianę
dojrzałości zbiorczej, ponieważ soja jest rośliną tzw. krótkiego dnia. W Polsce
uprawia się odmiany soi o nieprzekraczającym 140 dni okresie wegetacji, przy
czym na północy kraju pożądane są odmiany bardzo wczesne (ok. 120 dni),
a im dalej na południe można stosować rośliny o dłuższym okresie wegetacji.
Oprócz tego, że soja jest rośliną krótkiego dnia, dodatkowo ma ona bardzo
wysokie wymagania termiczne. Zatem nie bez znaczenia jest dla niej przebieg
warunków pogodowych. W uprawie soi są dwa krytyczne okresy rozwoju,
w których soja ma bardzo wysokie potrzeby cieplne tj. okres od siewu do pełni
wschodów (niska temperatura może przedłużyć okres kiełkowania, a wiosenne
przymrozki mogą uszkadzać siewki) oraz okres w fazie kwitnienia. Nasiona
wysiewa się najczęściej w trzeciej dekadzie kwietnia, gdy średnia dzienna temperatura nie spada poniżej 15oC, którą przyjęto, jako optymalną temperaturę
dla rozpoczęcia wegetacji soi.
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Wymagania wodne są umiarkowane, ponieważ włoski, którymi jest pokryta ograniczają straty wody, a rozbudowany system korzeniowy może pobierać wodę z głębszych warstw gleby. Niemniej jednak w okresie kiełkowania,
kwitnienia i zawiązywania strąków roślina ma zwiększone zapotrzebowanie na
wodę.
Soja ma specyficzne wymagania glebowe. Wybierając stanowisko pod
uprawę tego gatunku musimy wziąć pod uwagę odczyn gleby, jej temperaturę
oraz tendencję do zaskorupiania się. Soja powinna być uprawiana na glebach
żyznych, o wysokiej kulturze, przepuszczalnych oraz ciepłych. Najbardziej odpowiednie są dla niej lekkie gliny, czarne ziemie od klasy bonitacyjnej I do IVa
lub IV b w dobrej kulturze i w rejonie o wystarczającej ilości letnich opadów.
Uprawa soi na stanowisku o odczynie kwaśnym, może skończyć się niepowodzeniem, ponieważ w takich warunkach symbioza pomiędzy rośliną, a bakteriami brodawkowymi na jej korzeniach przebiega w sposób nieprawidłowy.
Najbardziej odpowiednie są dla niej gleby o odczynie obojętnym. Nasiona soi
są bardzo wrażliwe na zaskorupianie się gleby, które występuje po intensywnych opadach deszczu, na glebach ciężkich i zlewnych. W takich warunkach
kiełkowanie jest bardzo utrudnione.

Pędy soi okryte włoskami
(fot. SDOO Węgrzce)

12

Stanowisko w płodozmianie
Jedną z wielu korzyści wynikających z uprawy soi jest wzbogacenie obecnych płodozmianów poprzez poprawę właściwości fizyko-chemicznych gleby
i wzrost zawartości próchnicy. Soja z powodzeniem może być uprawiana po
zbożach, ale również sama jest bardzo dobrym przedplonem dla tych roślin.
Podobnie jak wszystkie rośliny strączkowe, soja może być rośliną przerywającą następstwo zbóż po sobie. Warunki glebowe jakie pozostają po uprawie soi,
wpływają bardzo korzystnie na zdrowotność i plonowanie zbóż, ponieważ gleba jest mniej zachwaszczona, wzbogacona w azot oraz ograniczona jest w niej
liczba patogenów chorobotwórczych. Soję można uprawiać po zbożach, które
również pozostawiają stanowisko wolne od chwastów, a glebę średnio zasobną
w azot. Duża zawartość azotu w glebie nie jest korzystna dla prawidłowego
przebiegu symbiozy z bakteriami brodawkowymi oraz mogłaby powodować
wyleganie roślin. Z tej przyczyny, należy zwracać również uwagę na uprzedni
termin i stosowane dawki obornika. Najlepiej uprawiać soję w 3 roku po oborniku. Stanowisko po roślinach okopowych nie jest dla soi korzystne, ponieważ
przedłużony zostaje okres wegetacji rośliny i jest ryzyko, że rośliny mogą nie
osiągnąć pełnej dojrzałości zbiorczej. Soję można uprawiać po kukurydzy, ale
tylko pod warunkiem, że stosowane w jej uprawie herbicydy uległy rozpadowi.
Natomiast soja jest bardzo dobrym przedplonem dla kukurydzy, buraka cukrowego, roślin warzywnych, rzepaku oraz wspomnianych roślin zbożowych. Soi
nie powinno się uprawiać na tym samym polu rok po roku, również po innych
roślinach strączkowych, a przerwa powinna wynosić 4 lata. Soja ze względu
na krótki okres wegetacji oraz dobry wpływ na stanowisko glebowe dla rośliny
następczej, zawsze powinna brać udział w płodozmianie rolniczym.

Uprawa i nawożenie
W uprawie soi bardzo ważne jest staranne przygotowanie gleby dla kiełkujących nasion. Główne cele uprawek to: odchwaszczenie gleby oraz zatrzymanie w niej jak największej ilości wody. Tak naprawdę kumulacja uprawek
przypada na okres jesienny. Wiosną należy ograniczyć je do minimum, aby
nie ubijać roli i nie powodować strat jej wilgotności. Kiełkowanie nasion soi
jest dla niej najbardziej krytyczną fazą, zatem należy zadbać o to, aby nasiona mogły wzrastać równomiernie w ciepłej, dobrze przygotowanej glebie. Tuż
po zbiorze przedplonu, w roku poprzedzającym uprawę soi należy wykonać
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uprawkę pożniwną. Jej celem jest rozkład materii organicznej pozostałej po
skoszeniu zboża oraz zwalczenie chwastów nasiennych i rozłogowych. Ten
zabieg przygotowuje glebę do kolejnej uprawki, jaką jest orka przedzimowa głęboka. Ma ona za zadanie zwiększenie pojemności wodnej gleby oraz
zmniejszenie ryzyka jej przesuszenia w okresie wiosennym. Pomaga również
w walce z niektórymi szkodnikami. Wczesną wiosną wykonywane jest włókowanie, łącznie z wysiewem nawozów PK. Ta płytka uprawka wyrównuje pole,
ogranicza parowanie wody z gleby oraz niszczy kiełkujące chwasty. Tuż przed
siewem wykonuje się uprawę przedsiewną. Glebę doprawia się na gł. 5-6 cm
za pomocą agregatu uprawowego. Należy zadbać o to, aby pole było wyrównane oraz bez kamieni i grudek. Soja bardzo nisko wiąże strąki bardzo dobrej
jakości, więc już na tym etapie należy przygotować dobre warunki do niskiego
koszenia. Ostatnia uprawka to wałowanie przedsiewne, wykonywane tylko na
glebach lekkich i średnich. Na glebach ciężkich jest niewskazane, ponieważ
mogłoby przyczyniać się do zaskorupiania się gleby po intensywnych opadach,
w efekcie kiełkowanie nasion byłoby utrudnione.
Nawożenie soi powinno być ukierunkowane na stworzenie jak najlepszych
warunków dla rozwoju bakterii brodawkowatych żyjących w symbiozie z rośliną. Soja jest bardzo wrażliwa na zakwaszenie gleby. W niskim odczynie
gleby utrudniony jest również rozwój bakterii brodawkowatych. Dlatego też
jesienią w roku poprzedzającym uprawę soi, należy zastosować wapnowanie
gleby, najlepiej w formie wapna magnezowego. Magnez bezpośrednio wpływa
na pobudzenie systemu korzeniowego. Gdy występują braki tego pierwiastka,
rośliny należy dokarmiać siarczanem magnezu. Wymagania pokarmowe soi są
stosunkowo duże. Jednak rzeczywiste potrzeby nawozowe, zależą od zasobności gleby w składniki pokarmowe. Soja uprawiana na glebach o wysokiej
zasobności w fosfor oraz potas nie wymaga nawożenia tymi składnikami. Na
glebach o średniej zawartości fosforu i potasu zaleca się wysiać jesienią około 40–50 kg/ha P2O5 oraz 60–80 kg/ha K2O. Na glebach o niskiej zasobności
dawki należy zwiększyć do 70 kg/ha P2O5 oraz 120 kg/ha K2O. Nawożenie
azotem mineralnym ogranicza się często do nawożenia startowego w dawce
30 kg/ha. W przypadku widocznych oznak niedoboru azotu, należy zastosować
drugą dawkę azotu. Należy staranie przebadać glebę pod kątem jej zasobności w azot, ponieważ przenawożenie przynosi katastrofalne skutki. Co prawda
w początkowej fazie, roślina dobrze się rozwija, ale w późniejszych etapach
rozwoju, masa brodawek może ulec obniżeniu, rośliny mogą mieć tendencję
do wylegania, a okres wegetacji może się wydłużać. W uprawie soi warto za14

stosować cynk, molibden, bor, siarkę i magnez, które bardzo mocno wspierają
system korzeniowy oraz żyjące z nimi w symbiozie bakterie. Powyższe mikroskładniki nazwozi się dolistnie. Z drugiej strony należy unikać nawozów
zawierających miedź i mangan, które bardzo niekorzystnie wpływają na rozwój
części podziemnej rośliny. Dodatkowo mangan jest toksyczny dla bakterii Bradyrhizobium.
Nawożenie powinno być zrównoważone, a wszystkie decyzje z nim związanie, winny być oparte o szczegółową analizę gleby.

Dobór odmian
Obecnie najskuteczniejszą metodą ochrony roślin przed agrofagami jest
uprawa odmian odpornych lub tolerancyjnych. Korzyści z tego wynikające
są szerokie. Z jednej strony ograniczamy stosowanie środków ochrony roślin,
chroniąc przy tym środowisko naturalne. Z drugiej strony ograniczenie ich stosowania, przyczynia się do zmniejszenia kosztów uprawy soi. Hodowla odmianowa zajmuje się również innymi czynnikami np. długością okresu wegetacji.
W naszym kraju pożądane są odmiany wczesne o max. 140. dniowym okresie wegetacji. Odmiany mogą różnić się między sobą cechami biologicznymi
np. pokrojem i wysokością roślin, typem wzrostu, osadzeniem dolnego strąka,
kształtem liścia, barwą owłosienia, kwiatu, okrywy nasiennej oraz znaczka.
Z punktu widzenia osoby uprawiającej soję bardzo ważne są także wskaźniki
gospodarcze, a wśród nich: wspomniana grupa wczesności, masa 1000 nasion,
potencjał plonowania oraz zawartość białka i tłuszczu.
Soja nie jest naszą rodzimą rośliną, zatem odmiany powinny być dobierane dla konkretnego rejonu Polski w sposób bardzo ostrożny. W roku 2019 na
Liście Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze wszystkich województw w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO)
opracowanego przez Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej (COBORU) zakwalifikowano 20 odmian soi, w tym 9 odmian
pochodzenia polskiego oraz 11 odmian ze Wspólnotowego katalogu odmian
roślinnych rolniczych (CCA). Udział tych odmian w poszczególnych województwach jest różny. Województwo warmińsko-mazurskie nie brało udziału
w doświadczeniach. W momencie, gdy określona odmiana nie jest zalecana
w danym województwie, nie oznacza to, że jest ona zupełnie nieprzydatna na
danym terenie. Może to świadczyć jedynie o tym, że nie brała ona do tej pory
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udziału w doświadczeniach PDO. Należy jednak wziąć pod uwagę, że odmiana, która nie jest na LOZ w danym województwie, może się tam nie sprawdzić
i ryzyko niepowodzenia uprawy jest duże.
Zakwalifikowane odmiany polskie to: Abelia, GL Melanie, Aligator, Erica,
Mavka, Sculptor, Viola, ES Comandor, Petrina. Odmiany z CCA są następujące: Sirelia, Lissabon, Merlin, Sultana, Naya, Brunensis, Kofu, Moravians,
Bohemians, Adsoy i Protina. Odmiany zalecane do uprawy na terenie województwa małopolskiego to Abelina, Merlin (CCA), Sirelia (CCA), Lissabon
(CCA), Protina (CCA). Lista ta w roku 2019, została opracowana dla soi po
raz pierwszy na podstawie badań w ramach PDO w latach 2016-2018, w trzech
punktach doświadczalnych w województwie małopolskim.
Odmiany soi można podzielić m. in. ze względu na długość okresu wegetacji. Odmiany bardzo wczesne, wczesne, średniopóźne, późne oraz bardzo późne. W północnej części kraju, u wybrzeży Morza Bałtyckiego, zastosowanie
mają odmiany bardzo wczesne. Im dalej na południe można stosować odmiany
o dłuższym okresie wegetacji. W opisie odmian uwzględniono głównie cechy
ważne z punktu widzenia gospodarczego oraz przydatności do uprawy.

Odmiany wczesne:
ERICA – odmiana zalecana do uprawy na terenie 6. województw, głównie na
północy i w środkowej części kraju. Odmiana plenna oraz średnio odporna na
wyleganie. Masa 1000 nasion średnia. Osadzenie najniższych strąków średnie
do niskiego. Średnia odporność na pękanie strąków i osypywanie się nasion.
Średnia zawartość białka oraz tłuszczu. Dobra odporność na choroby, zwłaszcza na zgniliznę twardzikową.
ADSOY (CCA) - plenna odmiana, zalecana do uprawy na terenie województwa pomorskiego. Najniższe strąki osadzone wysoko. Niska tendencja na wyleganie. Dojrzewanie równomierne. Masa 1000 nasion dość wysoka. Duża zawartość białka i tłuszczu.

Odmiany średnio wczesne:
ABELINA – bardzo plenna odmiana zalecana do uprawy niemal w całym kraju
(z wyjątkiem województwa opolskiego, pomorskiego i zachodnio-pomorskiego). Najniższe strąki osadzone dość wysoko. Niska tendencja na wyleganie.
Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków dość mała. Masa
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1000 nasion średnia. Wysoka zawartość białka i tłuszczu. Odporność na bakteryjną ospowatość powyżej średniej.
SIRELIA (CCA) – odmiana bardzo plenna, zalecana do uprawy na terenie
9. województw, w różnych częściach Polski. Najniższe strąki osadzone dość
nisko. Niska tendencja na wyleganie. Dojrzewanie równomierne. Skłonność
do pękania strąków dość mała. Masa 1000 nasion niska do średniej. Wysoka
zawartość białka i tłuszczu.
MAVKA – jedna z pierwszych odmian wpisanych do Krajowego Rejestru, która znalazła zastosowanie głównie na północy kraju w trzech województwach:
zachodnio-pomorskim, pomorskim i lubuskim. Odmiana plenna, odporna na
osypywanie się i wyleganie. Wysoko osadzony pierwszy strąk. Masa 1000 nasion średnia. Wysoka zawartość białka i tłuszczu. Zastosowanie w przemyśle
spożywczym.
MERLIN (CCA) – odmiana zalecana do uprawy na terenie 4. województw,
głównie na południu Polski. Odmiana plenna, odporna na osypywanie się
i wyleganie. Równomiernie dojrzewająca. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka wysoka, a tłuszczu bardzo duża. Osadzenie dolnych strąków dość
niskie. Odmiana tolerancyjna na chłody, posiada zdolność do regeneracji po
uszkodzeniach.
SCULPTOR – średnio plenna odmiana zalecana do uprawy na terenie dwóch
województw: śląskiego i kujawsko-pomorskiego. Średnia odporność na wyleganie. Równomierność dojrzewania średnia. Osadzanie dolnych strąków średnie. Odporność na pękanie strąków średnia do małej. Masa 1000 nasion bardzo
duża. Zawartość białka i tłuszczu średnia. Odporność na bakteryjną ospowatość i zgorzelową plamistość średnia.

Odmiany późne:
GL MELANIE – bardzo plenna odmiana uprawiana w 9. województwach
głównie w środkowej i południowej Polsce. Dość duża odporność na wyleganie. Równomierność dojrzewania średnia. Osadzanie najniższych strąków oraz
odporność na pękanie średnia. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka
duża, tłuszczu średnia do małej. Odporność na bakteryjną ospowatość i zgorzelową plamistość średnia.
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ALIGATOR – bardzo plenna polska odmiana, odporna na wyleganie. Zalecana do uprawy w 6. województwach: podkarpackim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim. Masa 1000 nasion duża do
bardzo dużej. Wysoka zawartość białka i tłuszczu. Osadzanie dolnych strąków
średnie. Mała skłonność do pękania strąków.
LISSABON (CCA) – odmiana zalecana do uprawy na terenie 5. województw,
głównie na południu Polski. Odmiana bardzo plenna, odporna na osypywanie
się i wyleganie. Równomiernie dojrzewająca. Masa 1000 nasion duża. Wysoka
zawartość białka i tłuszczu. Najniższe strąki osadzone nisko.
SULTANA (CCA) – plenna odmiana zalecana do uprawy na terenie 4. województw, głównie na południu Polski. Odporna na pękanie strąków i osypywanie nasion. Wysoka odporność na wyleganie. Osadzenie strąków niskie. Masa
1000 nasion średnia. Wysoka zawartość białka i tłuszczu.
BRUNENSIS (CCA) - plenna odmiana zalecana do uprawy na terenie dwóch
województw: lubelskiego oraz podkarpackiego. Masa 1000 nasion średnio wysoka. Wysoka zawartość białka i tłuszczu. Osadzanie dolnych strąków średnie.
Mała skłonność do pękania strąków. Odporna na wyleganie.
MORAVIANS (CCA) – plenna odmiana zalecana do uprawy na terenie dwóch
województw: zachodnio-pomorskiego i opolskiego. Średnia odporność na wyleganie. Równomierność dojrzewania duża. Osadzanie dolnych strąków wysokie. Masa 1000 nasion duża. Zawartość białka i tłuszczu duża.
VIOLA – odmiana zalecana do uprawy na terenie dwóch województw: śląskiego i wielkopolskiego. Odmiana plenna, odporna na osypywanie się i wyleganie. Równomiernie dojrzewająca. Masa 1000 nasion średnia. Wysoka zawartość białka i tłuszczu. Osadzenie dolnych strąków dość wysokie.
BOHEMIANS (CCA) - odmiana zalecana do uprawy na terenie województwa
pomorskiego. Osadzenie najniższych strąków średnie do niskiego. Odporność
na wyleganie średnia. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków średnia. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego
średnia.
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ES COMANDOR – plenna odmiana zalecana do uprawy na terenie województwa wielkopolskiego. Osadzenie najniższych strąków wysokie. Odporność na
wyleganie duża. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie
strąków średnia do dość dużej. Masa 1000 nasion średnia do dużej. Zawartość
białka ogólnego w nasionach średnia do dużej, tłuszczu średnia do małej.
PROTINA (CCA) – odmiana zalecana do uprawy na terenie województwa
małopolskiego. Plon średni. Osadzenie najniższych strąków średnie. Odporność na wyleganie duża. Równomierność dojrzewania duża. Odporność na
pękanie strąków duża. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego
w nasionach bardzo wysoka, tłuszczu średnia.

Odmiany bardzo późne:
NAYA (CCA) – odmiana bardzo plenna zalecana do uprawy na terenie trzech
województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Odporność na
wyleganie bardzo duża. Masa 1000 nasion duża. Osadzanie dolnych strąków
dość niskie. Odporność na bakteryjną plamistość bardzo duża.
KOFU (CCA) – odmiana bardzo plenna zalecana do uprawy na terenie dwóch
województw: świętokrzyskiego i lubelskiego. Odporność na wyleganie bardzo
duża. Masa 1000 nasion duża. Osadzanie dolnych strąków dość niskie. Odporność na bakteryjną plamistość dość duża.
PETRINA – bardzo plenna odmiana zalecana do uprawy na terenie województwa opolskiego. Średnia podatność na wyleganie. Równomierność dojrzewania
dość mała. Osadzanie dolnych strąków średnie. Odporność na pękanie strąków
średnia do dość małej. Masa 1000 nasion dość mała. Zawartość białka mała,
tłuszczu duża.
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Siew
Zanim przystąpimy do siewu bardzo ważne jest to, aby odpowiednio przygotować glebę oraz wybrać nasiona dobrej jakości. Problemem, który może
dotknąć uprawę soi w Polsce są przymrozki wiosenne. Soję wysiewany stosunkowo późno, bo pod koniec kwietnia lub na początku maja. Związane jest to
z wysokimi wymaganiami termicznymi soi. Gleba powinna być ciepła, o temperaturze powyżej 8oC. Do połowy maja istnieje w Polsce, wspomniane ryzyko
przymrozków, jednak siew opóźniony nie jest najlepszym rozwiązaniem. Może
on wydłużać okres wegetacji, na tyle, że rośliny nie są w stanie osiągnąć pełnej dojrzałości zbiorczej. Jedynym logicznym uzasadnieniem opóźnienia siewu nasion soi jest ryzyko wystąpienia silnych opadów deszczu, głównie gdy
mamy do czynienia z glebami ciężkimi. Soja w okresie kiełkowania jest bardzo
wrażliwa na zaskorupienie gleby. Ponadto nie powinno się jej siać do nadmiernie wilgotnej gleby. Kolejnym czynnikiem warunkującym udany siew soi jest
podłoże. Gleba pod siew powinna być odchwaszczona, wyrównana, wilgotna
i bez kamieni. Gdy gleba będzie niedostatecznie przygotowana, wschody mogą
być słabe i niewyrównane.
Nie bez znaczenia jest również jakość materiału siewnego. Zaleca się
korzystać z nasion kwalifikowanych, które są dobrze oczyszczone, o znanej zdolności kiełkowania oraz dobrej zdrowotności i dojrzałości. Nasiona
te mogą być dodatkowo zaprawiane. W otoczce znajdują się m. in. składniki
odżywcze uwalniane w procesie kiełkowania i środki wzmacniające rośliny.
Ponadto nasiona powinny być zaprawione fungicydami chroniącymi głównie
przed patogenami powodującymi zgorzel siewek. Zakup materiału siewnego
kwalifikowanego wydaje się być jedyną słuszną decyzją, w celu uzyskania
wyrównanych i szybkich wschodów, a w efekcie roślin o wysokim potencjale
plonotwórczym.
Bardzo dużym błędem w uprawie soi, jest zaniechanie lub nieumiejętne
zaprawienie nasion soi tuż przed siewem szczepionkami bakteryjnymi (np.
Nitriginą). Zawierają one żywe kultury bakterii brodawkowatych Bradyrhizobium japonicum, które wiążą wolny azot atmosferyczny. Szczepionki stosujemy głównie w sytuacji, gdy, na danym polu soja nie była uprawiana wcale lub
przez kilka ostatnich lat, oraz gdy nastąpił wyraźny spadek plonów. Nasiona
można zaprawiać samodzielnie tuż przed siewem lub skorzystać z profesjonalnego materiału siewnego oferowanego przez firmy nasienne. Gdy chcemy ten
zabieg wykonać ręcznie bądź w zaprawiarkach mechanicznych samodzielnie,
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Rozstawa roślin soi na polu
uprawnym (www.pixabay.com)

należy pamiętać o tym, że bakterie giną w kontakcie z promieniami słonecznymi i należy wykonać go tuż przed samym siewem.
Plon nasion z hektara jest silnie skorelowany z gęstością siewu. Optymalna obsada soi powinna wynosić 60-70 roślin/m2, przy rozstawie siewu 15-25
cm. Im mniejsza rozstawa pomiędzy rzędami, tym wyżej osadzone są najniższe strąki, co znacznie ułatwia późniejszy zbiór. Łatwiejsza jest wtedy również
walka z chwastami, gdyż rośliny szybciej zakryją im dostęp światła swoimi liśćmi. Z drugiej strony rośliny uprawne, które mają ograniczony dostęp światła,
charakteryzują się większą tendencją do wylegania, niezależnie od odmiany.
Można również uprawiać soję w rozstawie 45 cm, a w rzędach co 4-5 cm. Wtedy obsada roślin wynosi 44,4 roślin m2. Wówczas może wystąpić problem ze
zwiększonym zachwaszczeniem. Dla soi zalecane są siewniki zbożowe, które
stosuje się w przypadku mniejszej rozstawy. Natomiast, gdy odległość pomiędzy roślinami wynosi 45 cm, stosuje się wtedy siewniki punktowe np. do buraków. Norma wysiewu nasion soi zależy od masy 1000 nasion oraz ich czystości
i zdolności kiełkowania, ze względu na zróżnicowanie tych parametrów. Ilość
wysiewu na hektar należy wyliczyć ze wzoru:
			obsada nasion na m2 x masa 1000 nasion
ilość wysiewu w kg/ha = -----------------------------------------------------------				
zdolność kiełkowania
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Termin siewu jest uzależniony nie tylko od odpowiedniej temperatury gleby, ale również od jej wilgotności. Zalecana głębokość siewu w wilgotnej glebie to 3-4 cm, ponieważ zbyt głęboki siew utrudnia wchody roślin. Jednak,
gdy górna warstwa gleby wysycha, należy ją zwiększyć do 5-6 cm. Po siewie
konieczne jest wałowanie pola, w celu zwiększenia podsiąku wody, lecz tylko
wtedy, gdy mamy do czynienia z glebą średnią lub lekką. Na glebach ciężkich
jest ono niewskazane, ponieważ mogłoby się przyczyniać do problemów z kiełkowaniem nasion, ze względu na zaskorupianie się gleby.

Regulacja zachwaszczenia soi NON-GMO
Odchwaszczanie stanowi największe wyzwanie w uprawie soi, głównie
w jej początkowym okresie wzrostu. Krytyczne są pierwsze 3-4 tygodnie, czyli
w fazie kiełkowania oraz kiedy wzrost części nadziemnej jest jeszcze ograniczony. Ważne jest zarówno odchwaszczanie mechaniczne, jedyne dopuszczone
w uprawach ekologicznych, jak i chemiczne. Środki ochrony roślin stosuje się
zgodnie z zaleceniami integrowanej ochrony roślin. Należy dołożyć wszelkich
starań, aby plantacje soi były możliwie wolne od zachwaszczenia. W przypadku soi niemodyfikowanej w integrowanej ochronie, nie dąży się do całkowitej
likwidacji chwastów, ale do ich ograniczenia.
Występowanie poszczególnych gatunków chwastów zależy od wielu czynników m. in. regionu kraju, typu gleby, przebiegu pogody, stanu fitosanitarnego
plantacji oraz przygotowania gleby pod uprawę. Są jednak gatunki, które wy-

Zachwaszczona uprawa soi
(www.pixabay.com)
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Ostrożeń polny – wysoki chwast konkurujący
z soją o światło, wodę i składniki pokarmowe
(fot. Ilona Maczek)

jątkowo zagrażają soi, ze względu na silną konkurencję czy podobne wymagania glebowo-klimatyczne. Najczęściej występujące gatunki chwastów jednorocznych to komosa biała, rdestówka powojowata, szarłat szorstki, chwastnica
jednostronna. Wieloletnie rośliny niepożądane w uprawie soi to ostrożeń polny
i perz właściwy. Każdy gatunek charakteryzuje się specyficznym rodzajem zagrożenia dla soi.
Rdestówka powojowata jest bardzo groźna, gdy występuje masowo
w okresie wchodów. Jest również szczególnie niebezpieczna w okresach suszy. Chwastnica jednostronna oraz szarłat szorstki są to gatunki ciepłolubne.
Stanowią one bardzo duże zagrożenie przy późnym siewie, ponieważ kiełkują
późną wiosną lub latem. Gatunki, które konkurują z soją o wodę, światło oraz
składniki pokarmowe to komosa biała i ostrożeń polny. Komosa biała jest
ponadto rośliną szybko rosnącą, osiągającą nawet do 150 cm wysokości, zatem
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może znacznie zacieniać soję. Może być również żywicielem pośrednim agrofagów soi. Natomiast ostrożeń polny (wieloletni chwast osiągający również
50-150 cm wysokości) utrudnia zbiór rośliny uprawnej. Ostrożeń bardzo łatwo się rozmnaża poprzez odrosty korzeniowe, owoce oraz fragmenty korzeni
czy pędów. Najgroźniejszym chwastem jest wieloletni perz właściwy. Jest to
trawa, której długie podziemne rozłogi utrudniają rozwój systemu korzeniowemu soi. Podobnie jak soja nie toleruje on niskiego odczynu gleby. Ponadto ma
działanie alleopatyczne, czyli jego substancje czynne działają niekorzystnie na
wzrost i rozwój soi.
Rośliny zielne, które są niepożądane w uprawie soi, często tworzą bardzo duże ilości nasion, które zachowują żywotność nawet do kilkunastu
lat. Zatem bardzo istotna jest prawidłowa agrotechnika, aby jak najszybciej
zwalczyć pojawiające się siewki chwastów. Jesienią wykonuje się uprawki
pożniwne, w celu zwalczenia chwastów nasiennych i rozłogowych. Płytkie

Perz właściwy – niebezpieczny
chwast, o silnym działaniu
alleopatycznym
(fot. Ilona Maczek)
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spulchnianie pola wczesną wiosną niszczy kiełkujące chwasty. Po wschodach rośliny uprawnej można zastosować bronowanie, ale dopiero w momencie, gdy soja ma wysokość około 15 cm. Wcześniej w fazie liścieni jest
ona bardzo wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne. W przypadku nasilenia
zachwaszczenia można zastosować opielacze w międzyrzędziach. Najważniejsza jest jednak profilaktyka. Oprócz wspomnianej agrotechniki, nie bez
znaczenia jest wybór stanowiska pod uprawę soi. Również istotne jest stosowanie nasion kwalifikowanych, które gwarantują nam szybkie i równomierne wschody, a w efekcie największą broń samej rośliny w walce z chwastami – dużą masę liści, w krótkim okresie, która zakrywa powierzchnię gleby
i skutecznie ogranicza rozwój chwastów. Efekt ten można wzmocnić przez wysiew nasion soi w małej rozstawie rzędów około 15 cm oraz poprzez zwiększenie obsady roślin na metrze kwadratowym (80-100 roślin). Zmianowanie może
pomóc w momencie, gdy mamy do czynienia z problemem głęboko korzeniących się chwastów wieloletnich.
W integrowanej ochronie roślin w momencie, gdy próg szkodliwości dla
chwastów zostanie przekroczony, dopuszczona jest ochrona chemiczna. Zagrożenie stanowi już 1-2 roślin na 1 m2, dotkliwie zmniejszając plony. W Polsce dopuszczonych do stosowania jest kilka substancji czynnych, skutecznych
w ochronie przed różnymi rodzajami chwastów. Aby zastosowanie herbicydu było skuteczne oraz nie wpłynęło niekorzystnie na środowisko naturalne,
należy prawidłowo rozpoznać gatunki chwastów, dobrać odpowiedni środek
oraz terminowo wykonać zabieg. Dawkę środka ochrony roślin należy dobrać
zgodnie z zaleceniami producenta w oparciu o etykietę, biorąc pod uwagę fazę
rozwojową rośliny uprawnej, jej kondycję oraz warunki pogodowe. Dwa podstawowe terminy stosowania środków ochrony roślin dla soi to: oprysk herbicydem doglebowym 3 dni po siewie, a w momencie wtórnego zachwaszczenia
zaleca się stosować herbicyd nalistny w fazie rozwiniętego pierwszego liścia
trójdzielnego. Wykonuje się je tylko w tzw. krytycznym okresie konkurencji,
gdy część nadziemna nie jest jeszcze wystarczająco rozrośnięta. Należy pamiętać, że ochronę chemiczną stosuje się, wyłącznie w momencie, gdy inne
metody niechemiczne zawiodą.
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Ochrona roślin przed chorobami, szkodnikami
oraz innymi zwierzętami
Ochrona soi przed agrofagami ogranicza się jedynie do niechemicznych
metod ochrony roślin. W warunkach klimatycznych Polski soja nie jest atakowana przez żadne groźne z punktu widzenia gospodarki, choroby grzybowe,
bakteryjne, wirusowe czy szkodniki. W miarę wzrostu areału upraw soi możliwe jest, że w przyszłości wzrośnie zagrożenie ze strony chorób bądź szkodników. Póki co, soja jest rośliną niezwykle użyteczną dla upraw ekologicznych,
ze względu na ograniczoną ochronę chemiczną.
Walka z chorobami występującymi na roślinach soi, ogranicza się do stosowania odpowiedniej agrotechniki, w tym zmianowania. Należy również zwracać uwagę na niepokojące objawy porażenia na powierzchni nasion. Z nasionami mogą być przenoszone niektóre wirusy np. SMV (Soybean Mosaic Virus)
i bakterie np. bakteryjna ospowatość soi i bakteryjna plamistość soi. Bardzo
ważne jest zatem stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, bo również większość patogenicznych grzybów jest przenoszona właśnie z nasionami.
SMV objawia się zmianami barwy na liściach i strąkach oraz ich deformacją.
Wirusy są przenoszone głównie przez mszyce. Bakteryjna ospowatość soi atakuje siewki, a następnie całe rośliny. Objawami choroby są żółtozielone plamy
z czerwono-brunatnym środkiem. Natomiast w przypadku bakteryjnej plamistości soi na częściach nadziemnych pojawiają się jasnobrunatne, połyskujące
plamy otoczone brunatną obwódką.
W różnych fazach rozwojowych soi, obserwuje się wiele chorób powodowanych przez grzyby. Na początku, tuż po wysiewie nasion może wystąpić
zgorzel siewek powodowana przez wiele gatunków grzybów chorobotwórczych. Może być spowodowana zbyt głębokim wysiewem nasion, przedłużającymi się wschodami powodowanymi niską temperaturą, zaskorupieniem gleby,
a także zbyt wysoką wilgotnością gleby. Odpowiednia agrotechnika oraz używanie materiału kwalifikowanego, dodatkowo zaprawionego kulturami bakterii brodawkowatych, pomaga zapobiec rozwojowi tej choroby.
Kolejnym newralgicznym momentem rozwoju soi jest faza kwitnienia.
Wczesnym latem w momencie, gdy utrzymuje się ciepła i wilgotna pogoda,
pojawiają się objawy cerkosporiozy (chwościk soi). Źródłem zakażenia są porażone resztki roślinne. Na młodych liściach najbardziej narażonych na infekcję, ciężko jest zaobserwować widoczne objawy. Plamy początkowo drobne,
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z czasem zlewają się w większe. Otoczony czerwonobrunatną, ciemniejącą
obwódką, szary środek, z czasem staje się biały. Objawy występują także na
łodygach i strąkach. Zapobiegać chorobie można podobnie jak w przypadku
zgorzeli siewek. Wysoka temperatura powietrza oraz wysoka wilgotność gleby
może przyczyniać się do fuzaryjnego więdnięcia. Część grzybów z gatunku
Fusarium wnika w wiązki przewodzące, powodując zahamowanie wzrostu rośliny oraz jej więdnięcie. Rozwojowi tej choroby sprzyja również obecność
nicieni w glebie. Aby zapobiec fuzariozie, należy stosować kwalifikowany materiał siewny i odpowiednią agrotechnikę. Ważne jest również zmianowanie
i unikanie upraw na glebach zakażonych nicieniami. W czerwcu pojawiają się
pierwsze objawy mączniaka rzekomego. Na górnej powierzchni blaszek liściowych widoczne są małe, żółtozielone plamki, które mogą się szybko powiększać. Na spodniej stronie liści, w miejscu plam, kiedy jest duża wilgotność powietrza, może być widoczny szary nalot (grzybnia patogena). Ponieważ
najmłodsze liście są najbardziej wrażliwe na porażenie przez grzyba, objawy
choroby najczęściej pojawiają się na liściach w wierzchołkowej części rośliny.
Silne porażenie roślin może prowadzić do opadania liści. Pierwotnym źródłem
patogena są resztki pożniwne oraz porażone nasiona. Powstawaniu choroby
sprzyja wysoka wilgotność gleby, temperatura powietrza 10-27oC oraz wiatr.
Aby zapobiegać mączniakowi należy wybierać odmiany odporne, stosować
zdrowy materiał siewny i odpowiednią agrotechnikę.
W momencie zawiązywania strąków mogą nasilić się objawy purpurowej cerkosporiozy soi, której przyczyny oraz zapobieganie są takie same jak
w przypadku chwościka soi. Choroba pojawia się późno i często mylona jest ze
zbyt wczesnym dojrzewaniem roślin. Na liściach od ich szczytów pojawiają się
purpurowobrązowe cętkowania. Na strąkach i nasionach występują purpurowe
plamistości. Choroba, która objawia się w postaci suchej zgnilizny na strąkach
z początkiem sierpnia to fuzaryjne brązowienie strąków. Przyczyny i sposób
zwalczania jest analogiczny jak w przypadku fuzaryjnego więdnięcia.
Na każdym etapie rozwoju soi mogą pojawić się następujące choroby grzybowe: antraknoza, askochytoza, septorioza oraz fuzarioza zgorzelowa. Fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi jest rodzajem fuzariozy
zgorzelowej. Zmiany chorobowe widoczne są na szyjce korzeniowej i podstawie łodygi w postaci ciemnobrązowych i czerwonawych przebarwień. Rośliny
porażone przez grzyby z rodzaju Fusarium, mają zahamowany wzrost i są słabsze. Przyczyny i zapobieganie są podobne do fuzaryjnego więdnięcia, jednak
tej chorobie sprzyja niska temperatura.
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Antraknozę, askochytozę oraz septoriozę zwalczamy jak w przypadku
zgorzeli siewek, jednak przyczyny ich powstawania znacznie różnią się
między sobą. Antraknozie sprzyja wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz duże zagęszczenie i zachwaszczenie uprawy. Pierwsze objawy widoczne są już na siewkach w postaci brunatnoczerwonych plamek.
Najbardziej charakterystyczne objawy występują na strąkach. Ich rozwój
jest zahamowany, są one zniekształcone, okrągławe, nieco wklęsłe i brunatnego koloru. Askochytoza rozwija się w warunkach wysokiej temperatury oraz wilgotności powietrza (około 90%). Objawy wstępują zarówno
na liściach, jak i na strąkach. Plamy są ciemnobrunatne na początku małe,
z czasem powiększające się. Gdy plamy są większe, na ich już jaśniejszej
powierzchni widoczne są czarne, okrągłe owocniki grzyba. W nich rozwijają są zarodniki służące do rozprzestrzeniania się choroby. Uprawa na
terenach mało przewiewnych lub w zagłębieniach, w warunkach dużego
zagęszczenia uprawy może skutkować pojawieniem się septoriozy, czyli
brunatnej plamistości liści soi. Gdy grzyb przezimuje w resztkach roślin
oraz gdy utrzymuje się wysoka temperatura i wilgotność powietrza, pojawiają się pierwsze objawy choroby. Plamy są nieregularne, ciemnobrązowe
z żółtą otoczką, Następnie liście żółkną, zasychają i opadają. Rośliny słabo
plonują i przedwcześnie zamierają.
W przypadku chorób grzybowych niekorzystne jest duże zachwaszczenie oraz wilgotne i obfitujące w mgły, mało przewiewne tereny upraw. Jednak
odpowiednia agrotechnika oraz dobór kwalifikowanego materiału siewnego
skutecznie ogranicza rozwój chorób. Nie bez znaczenia jest też hodowla odpornościowa odmian. Stosując odmiany wczesne można również rozminąć się
z etapami rozwoju patogenów. Pomocne jest także stosowanie szczepionek
bakteryjnych, dzięki którym rośliny są zdrowsze i bardziej odporne na czynniki chorobotwórcze. Należy usunąć źródła zakażeń, w tym resztki pożniwne,
w których zimują patogeny oraz chwasty będące żywicielami pośrednimi, pomiędzy nimi, a rośliną uprawną.
Szkodniki soi stanowią dla niej bardzo małe zagrożenie. Warto jednak stosować odpowiednią agrotechnikę, w celu ograniczenia ich populacji. Zagrożeniem dla soi są gatunki wielożerne oraz te, które chętnie żerują na innych
gatunkach roślin bobowatych. Są to głównie mszyce, omacnica prosowianka,
oprzędziki, rolnice, strąkowce, śmietki, tarczówkowate oraz zmienniki.
We wczesnych fazach rozwojowych soi może pojawić się śmietka kiełkówka. Larwy tej muchówki uszkadzają kiełki soi lub nieco później uszkadza28

ją stożek wzrostu, powodując szybkie zamieranie roślin. Opóźnione wschody
przy niskich temperaturach sprzyjają rozwojowi tego szkodnika.
Mszyce oraz inne pluskwiaki z rodziny tarczówkowatych i zmiennik lucernowiec wysysają soki z tkanek roślinnych, powodując deformacje
różnych części roślin. Mszyce i zmiennik lucernowiec częściej występują
w suchą i ciepłą pogodę, dodatkowo mszycom sprzyja wysokie nawożenie
azotem. Nie stwierdzono w Polsce masowego występowania tych szkodników. Pluskwiaki mogą być jednak szkodliwe pośrednio. Są one wektorami
chorób wirusowych. Ponadto w miejscach nakłuć ułatwione jest wnikanie
do tkanek roślin bakterii i zarodników grzybów. Występują one głównie od
momentu kwitnienia, aż do końca okresu wegetacji soi.
Oprzędziki i rolnice mogą pojawić się w uprawie soi na każdym etapie rozwoju rośliny uprawnej. Chrząszcze oprzędzików mogą zagrażać uprawom soi szczególnie w początkowych fazach rozwoju, niszcząc
kiełki wschodzących roślin. Natomiast żerujące w glebie i w brodawkach
korzeniowych larwy, wpływają niekorzystnie na procesy wiązania wolnego azotu atmosferycznego. Mogą się one przyczyniać do spadku plonu.
Liczba strąków może być mniejsza, z gorzej wypełnionymi nasionami.
Larwy rolnic bytują w glebie i tam żerują na korzeniach. Nocą wychodzą na powierzchnię i podgryzają rośliny, które następnie się przewracają.
Rozwojowi rolnic sprzyja ciepła i sucha pogoda w maju oraz zachwaszczenie plantacji. Licznie występują na glebach lekkich. Rolnice zimują
w resztkach pożniwnych.
W ostatniej fazie rozwoju soi żerują na niej omacnica prosowianka oraz
strąkowce. Omacnica powoduje wyleganie roślin. Gąsienica tego motyla
wgryza się do pędu głównego, osłabiając jej właściwości mechaniczne
i łodygi się łamią. Motyl ten zimuje w resztkach pożniwnych. Strąkowce uszkadzają strąki w czasie wegetacji oraz nasiona w czasie przechowywania. Chrząszcze te składają jaja na strąkach. Następnie larwy wgryzają
się do wspomnianych strąków oraz nasion. Po wyjściu owadów dorosłych
z nasion pozostają regularne, okrągłe otwory. Uszkodzone nasiona nie
posiadają wartości gospodarczej oraz nie kiełkują.
Aby ograniczyć masowe pojawy szkodników należy przestrzegać zasad prawidłowej agrotechniki. W uprawkach pożniwnych należy uwzględnić głęboką orkę. Również stosowanie właściwego płodozmianu ogranicza
występowanie większości szkodników. Bardzo ważne jest zrównoważone
nawożenie.
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Soja może być narażona także na żerowanie dzikich zwierząt. Jednak ze
względu na owłosienie i goryczkę, soję niechętnie obgryzają zające, sarny czy
jelenie. Dziki i myszy polne również nie wyrządzają w uprawach soi szkód.
Lokalnie, problemem w uprawie soi mogą być ptaki i zwierzyna łowna. W takim przypadku można stosować ogrodzenia, lokować uprawy z dala od lasów
i innych miejsc ostojowych dla zwierzyny lub stosować różnego rodzaju repelenty, które odstraszają i zniechęcają roślinożerców do spożywania soi.

Zbiór i przechowywanie
Odpowiedni termin oraz sposób zbioru jest bardzo ważny, aby zebrany
plon był satysfakcjonujący. Częstymi błędami popełnianymi przez rolników
jest niedokładny zbiór kombajnem oraz zbiór zbyt wilgotnych nasion. Soję
zbiera się kombajnami zbożowymi w fazie pełnej dojrzałości strąków i nasion.
Gdy liście opadną, strąki są żółtawobrązowe, a nasiona nabierają barwy żółtej,
są twarde i grzechoczą w strąkach, to znak, że można rozpocząć zbiory. Wypada to najczęściej w okresie od końca sierpnia do połowy września. Termin
zbioru w głównej mierze zależy jednak od odmiany, warunków pogodowych

Strąki soi w fazie
dojrzałości zbiorczej
(www.pixabay.com)
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i terminu siewu. Zbyt wczesny zbiór obniża wielkość plonu, ale również spada
jego jakość. Zbyt późny może powodować spore straty, związane z pękaniem
strąków i osypywaniem się nasion. Jednak są również odmiany o zwiększonej
odporności na pękanie strąków.
Zbiór soi jest jednorazowy. Ze względu na wczesne dojrzewanie odmian
nie ma konieczności przeprowadzania desykacji. Pole powinno być wyrównane i bez kamieni. Kombajn powinien być ustawiony na niskie ścinanie (6-8
cm), tak aby ograniczyć straty, które przy niedokładnym zbiorze mogą wynieść
nawet do 30%. Heder (nagarniacz) powinien być jak najwęższy, odpowiednio przystosowany do zbioru soi, tak aby na skłonach bocznych nie unosił się
w górę i nie kosił zbyt wysoko. Najniższe strąki mają bowiem największą wartość gospodarczą. Również ta cecha, czyli wysokość osadzenia najniższych
strąków, jest przedmiotem hodowli odmianowej. Zbiór wykonuje się przy wilgotności nasion 14-16%.
Po zbiorze nasiona powinny być przechowywane w suchym i dobrze wietrzonym pomieszczeniu. Konieczne jest, aby były w razie potrzeby dosuszone
do poziomu wilgotności około 15% oraz oczyszczone z gleby i innych zanieczyszczeń.
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Zakończenie
Na zakończenie warto zadać sobie pytanie: Czy warto uprawiać soję?
A może pytanie powinno brzmieć nieco inaczej: Dlaczego warto uprawiać soję?
Korzyści wynikające z uprawy soi są szerokie. Soja jest bardzo wartościowym produktem żywieniowym. Ponadto soja niemodyfikowana genetycznie,
która była przedmiotem powyższej broszury, jest pokarmem bezpiecznym dla
zdrowia ludzi i zwierząt. Idealnie wpisuje się ona w koncepcje integrowanej
ochrony roślin oraz upraw ekologicznych. Uprawa soi wpływa korzystnie
na urozmaicenie płodozmianu. Poprawia właściwości gleby, wzbogacając ją
o azot pochodzenia organicznego. Do jej uprawy nie potrzebujemy intensywnego nawożenia oraz ochrony chemicznej przed chorobami i szkodnikami.
Ponadto powstają coraz to nowsze programy związane z uprawą roślin białkowych m. in. Inicjatywa białkowa. Rolnicy otrzymują różne dopłaty do uprawy
soi, co sprawia, że jej uprawa jest opłacalna.

Poletka uprawne soi (fot. SDOO w Węgrzcach)
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Być może początki upraw soi w Polsce, będą mieć podobny przebieg do
upraw kukurydzy, której również nie wróżono świetlanej przyszłości. Tak jak
kiedyś w przypadku kukurydzy, a obecnie soi, kluczowa jest hodowla odmian
przystosowanych do naszych warunków klimatycznych. Okazało się, że odmiany kukurydzy wyselekcjonowane w Polsce świetnie odnalazły się w naszym klimacie i obecnie jest ona jednym z wiodących gatunków uprawianych
w naszym kraju. Hodowcy wciąż poszukują nowych, plenniejszych i bardziej
odpornych odmian soi. Wraz z ich sukcesami hodowlanymi, areał uprawy tej
strączkowej rośliny na gruntach Polski rośnie. Być może w przyszłości soja, ze
względu na wysoką zawartość pełnowartościowego białka, będzie uprawiana
bardzo powszechnie na terenie naszego kraju, na setkach tysięcy hektarach jak
obecnie uprawiane są kukurydza czy rzepak.
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