
UPRAWA I WYKORZYSTANIE SOI 

Soja jest jedną z najbardziej wartościowych roślin, wykorzystywana jako pokarm dla 
zwierząt. Soja może być uprawiana na cele paszowe wykorzystywana jako nasiona na śrutę, 
kiszonkę lub zielonkę dla różnych grup zwierząt. Główną jej zaletą jest wysoka zawartość 
białka i jego wartość pokarmowa czyli doskonały skład aminokwasowy. Z tego względu 
wykorzystywana jest w produkcji mieszanek średnio białkowych i koncentratów. W paszach 
dla drobiu i trzody chlewnej jej udział może być stosunkowo wysoki i sięgać nawet do 30%. 
W szerokim zakresie może być również stosowana jako składnik pasz dla bydła, cieląt oraz 
owiec. Obecnie postęp hodowlany i rozwój odmianowy pozwala na uprawę soi w Polsce z 
dość dużym powodzeniem. Soja odznacza się dużą wiernością plonowania wówczas gdy 
zapewni się jej odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju. Zarówno zadawalające są plony 
nasion jak i zawartość w nich białka (33-45%) i tłuszczu (18-22%) w skład którego wchodzą 
nienasycone kwasy tłuszczowe. Ponadto nasze odmiany soi są niemodyfikowane genetycznie 
i mogą być również uprawiane w gospodarstwach ekologicznych. 

WYMAGANIA SIEDLISKOWE 

Soja jest rośliną ciepłolubną, dlatego stosunkowo łatwo bywa uszkadzana przez 
przygruntowe przymrozki. Doświadczenia wskazują jak duży wpływ na rozwój soi i w 
końcowym efekcie na plon ma cały przebieg pogody w okresie wegetacyjnym. Ze względu na 
duże wymagania termiczne wyróżnia się w jej rozwoju dwa krytyczne okresy. Pierwszy z 
nich występuje w okresie od siewu do pełni wschodów. Nasiona soi dobrze kiełkują w 
temperaturze 10-15oC. Niska temperatura w tym czasie może przedłużyć okres kiełkowania 
nawet do 45 dni. W tym czasie znaczna część nasion gnije i nie wschodzi. Drugim okresem 
krytycznym w rozwoju soi jest faza kwitnienia. Gdy temperatura spada poniżej 10oC, nie 
wchodzi ona w fazę kwitnienia, a utrzymywanie się przez dłuższy czas niższych temperatur 
opóźnia kwitnienie. Optymalna temperatura do prawidłowego rozwoju rośliny w tym okresie 
powinna wynosić 15-19oC, a minimalna która nie zagraża rozwojowi soi 10-17oC. 

Największe zapotrzebowanie na wodę przypada na okres kiełkowania, kwitnienia i 
wypełniania strąków. Soja nie jest wrażliwa na suszę gdyż oszczędnie gospodaruje wodą i jest 
przystosowana do jej przetrzymywania. Sprzyja temu dobrze rozwinięty system korzeniowy, 
który umożliwia pobieranie wody z głębszych warstw. Jednak najbardziej krytycznym 
okresem pod względem zapotrzebowania na wodę dla soi jest okres kwitnienia, który na ogół 
występuje na przełomie maja i czerwca oraz dwa tygodnie później w okresie zawiązywania 
strąków. 

Soja nie ma dużych wymagań i udaje się na większości gleb w Polsce z wyjątkiem 
gleb ciężkich, podmokłych i zlewnych oraz kwaśnych i bardzo lekkich. Powinny to być gleby 
w wysokiej kulturze, żyzne i o prawidłowej strukturze oraz pH zbliżonym do obojętnego. 
Bardzo ważna jest temperatura gleby w czasie siewu która powinna wynosić 12-14oC. Chodzi 
o to aby nasiona soi mogły szybko skiełkować, a siewki miały dobre warunki do szybkiego 
wzrostu i rozwoju. Dlatego gleba nie powinna być zaskorupiona, a nasiona umieszczone na 
głębokości 3-4 cm. Dobre plony uzyskuje się na glebach dobrych i żyznych, ale można ją 



uprawiać również na glebach lżejszych, ale pod warunkiem, że będzie dobrze odżywiona i 
opady występują w większej ilości. Zwięzłe podglebie umożliwia uprawę soi na glebach 
przewiewnych, zabezpieczając roślinę przed niekorzystnym wpływem suszy. Najbardziej 
odpowiednie dla soi są gleby zaliczane do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, 
które zaliczane do klas bonitacyjnych I-IIIa. Przy odpowiednim nawożeniu ograniczno-
mineralnym soję można z dobrym skutkiem uprawiać na glebach kompleksu pszennego 
wadliwego i żytniego bardzo dobrego. Soja nie znosi gleb kwaśnych. Najbardziej 
odpowiednie pH gleby do jej uprawy wacha się w przedziale 6-7. 

NAWOŻENIE 

Soja ma duże wymagania pokarmowe, gdyż pobiera znaczne ilości składników 
pokarmowych z gleby, dlatego powinna być intensywnie nawożona za wyjątkiem azotu. 
Ponadto dobrze wykorzystuje składniki pokarmowe z gleby. Standardowo przed siewem na 
hektar stosuje się 60-80 kg fosforu (P2O5), 120-160 kg potasu (K2O) i 30 kg azotu (N) jako 
dawkę startową. Fosfor i potas najlepiej zastosować jesienią przed orką zimową lub możliwie 
najwcześniej wiosną przed rozpoczęciem prac wiosennych. Pogłówne nawożenie azotem 
zależy od tego, czy gleba była zaszczepiona nitraginą i czy na korzeniach wytworzyły się 
brodawki. Brak brodawek korzeniowych i jasny kolor liści na początku kwitnienia soi 
oznacza niedobór azotu. Wtedy trzeba stosować azot mineralny. Przedsiewnie trzeba wnieść 
do gleby 30-60 kg N/ha z którego rośliny mogą korzystać w początkowym okresie wzrostu. 
Dawki do 30 kg N/ha stosuje się w całości jednorazowo przed siewem, a większe dzieli się na 
dwie równe części. Pierwsza wysiewa się przed siewem, a drugą na początku kwitnienia soi. 
Zbyt wysokie dawki azotu maja niekorzystny wpływ na efektywność współżycia roślin z 
bakteriami brodawkowymi, mogą powodować wyleganie oraz opóźniają dojrzewanie. Soja 
korzystnie reaguje na niektóre mikroskładniki, między innymi na bor, molibden i mangan. W 
przypadku niedoboru mikroskładników można je uzupełnić, dokarmiając dolistnie rośliny w 
fazie tworzenia pąków kwiatowych. Stosowanie mikroelementów powinno mieć charakter 
profilaktyczny. 

MATERIAŁ SIEWNY I SIEW 

Do siewu należy używać kwalifikowanego materiału siewnego, którego znamy 
wartość użytkową tj. o znanej zdolności kiełkowania, zdrowe i dojrzałe oraz dobrze 
doczyszczone nasiona. Spełnienie tego wymogu jest jednym z podstawowych warunków 
uzyskania dobrych, wyrównanych wschodów, mniejszego zachwaszczenia, zdrowych roślin, 
które warunkują wysoki i dobrej jakości plon. 

Soję wysiewa się do ogrzanej gleby, gdy średnia dobowa temperatura gleby na głębokość 
wysiewu wynosi 12-14oC. Wybierając termin siewu należy brać pod uwagę stan wilgotności 
gleby. Głębokość wysiewu przy wilgotnej glebie wynosi 3-4 cm, ale już przy bardziej 
przesuszonej górnej jej warstwy należy ją zwiększyć do 5-6 cm. Ponadto przy niskim 
poziomie wilgotności gleby należy po siewie zastosować wałowanie, aby zwiększyć podsiąk 
gleby. Nasiona powinny być zasiane tak, aby były w warstwie gleby wilgotnej - również nad 
nimi 0,5-1 cm. Wysiew soi zaleca się od 20 kwietnia do 5 maja. Siew zbyt wczesny w 
niedostatecznie ogrzaną glebę opóźnia i pogarsza wschody oraz zwiększa ryzyko uszkodzenia 



przez przymrozki. Późniejszy siew przedłuża dojrzewanie roślin na okres niższych temperatur 
jesiennych oraz większej wilgotności powietrza, a ponadto zmniejsza plony nasion. 

W Rejestrze Doboru Odmian COBORU zarejestrowane są dwadzieścia dwie odmiany. 
W ostatnich latach tych odmian wyhodowano dużo więcej przez co ich dobór może być 
bardziej precyzyjny do warunków uprawy. 

Odmiany soi wpisane do Krajowego Rejestru (COBORU)  
 

Nazwa odmiany  Data wpisu  Data wygaśnięcia  

Abelina 02.03.2016 31.12.2026 

Adessa 12.03.2019 31.12.2029 

Aldana 05.03.1992 01.11.2020 

Aligator 25.02.2015 31.12.2025 

Annushka 12.03.2019 31.12.2029 

Antigua 12.03.2019 31.12.2029 

Augusta 13.03.2002 31.12.2022 

Aurelina 12.03.2019 31.12.2029 

Coraline 02.03.2018 31.12.2028 

Erica 03.03.2017 31.12.2027 

ES Comandor 02.03.2018 31.12.2028 

ES Favor 12.03.2019 31.12.2029 

GL Melanie 03.03.2017 31.12.2027 

Madlen 25.02.2015 31.12.2025 

Maja 03.03.2017 31.12.2027 

Mavka 06.03.2013 31.12.2023 

Oressa 02.03.2018 31.12.2028 

Paradis 03.03.2017 31.12.2027 

Petrina 03.03.2017 31.12.2027 

Regina 02.03.2018 31.12.2028 

Sculptor 03.03.2017 31.12.2027 

Viola 02.03.2018 31.12.2028 
 

Źródło: dane COBORU 

Optymalna obsada soi wynosi 60-80 roślin/m2, co uzyskujemy po wysiewie 80-100 
nasion/m2. Wysiewa się wówczas 150-200 kilogramów nasion na hektar. W optymalnych 
warunkach glebowych należy stosować rozstawę rzędów 20-25 cm, a gdy siew jest nieco 
zwiększony to można zmniejszyć ją do 15 cm. Odległość miedzy roślinami w rzędzie 
powinna wynosić około 5 cm. Wysiew nasion można wykonać za pomocą siewnika do siewu 
punktowego, siewnika z kołeczkowym zespołem wysiewającym do wysiewu nasion grubych 
lub siewnika z roweczkowym zespołem wysiewającym z zastosowaniem wysiewu górnego. 
Nasiona umieszczone na tej samej głębokości mają dobre warunki do kiełkowania, a siewki 
do rozwoju systemu korzeniowego. Pozwala to uzyskać lepszą strukturę i architekturę łanu. 
Po siewie należy pole zabronować broną lekką chyba, że siewnik jest wyposażony w 
urządzenie zastępujące bronę. 



OGRANICZANIE ZACHWASZCZENIA 

Należy zaznaczyć, że soja rozwija się początkowo bardzo wolno i z tego powodu jest 
bardzo wrażliwa na zachwaszczenie oraz zaskorupienie gleby. Wpływ zachwaszczenia na 
ilość i jakość plonu zależy od gatunku chwastu, przebiegu pogody, stanu plantacji i wigoru 
roślin soi. Obniżenie plonu nasion soi spowodowane przez chwasty może sięgać do 90%. 
Najbardziej uciążliwymi są komosa biała, ostrożeń polny, rdestówka powojowata, szarłat 
szorstki oraz chwastnica jednostronna i perz właściwy. Chwasty można zwalczać stosując 
metody agrotechniczne, a przy braku ich skuteczności zabiegi chemiczne. Bronowanie należy 
wykonać w fazie 3-5 liścia właściwego (maksymalnie 7 liścia) bronami sprężynowymi lub 
zębatymi (soja w fazie liścieni jest bardzo wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne). Zabieg ten 
wpływa korzystnie na przewietrzanie gleby, a także stwarza dobre warunki do wytwarzania 
brodawek korzeniowych. Po wschodach soi należy przeprowadzać go ostrożnie, przede 
wszystkim, po południu, gdy wierzchnia warstwa gleby jest dostatecznie sucha, a rośliny soi 
maja mniejszy turgor. W zasiewach soi w szerokie rzędy, niezależnie od bronowania, 
wykonuje się zabiegi w międzyrzędziach. Przy ewentualnym ponownym pojawieniu się 
chwastów powinno przeprowadzić się kultywację międzyrzędową w terminie i ilości 
odpowiadającej intensywności wystąpienia oraz okresu pojawienia się chwastów. Pielęgnacja 
mechaniczna zalecana w uprawie soi jest najczęściej niewystarczająca. Wówczas należy 
zastosować ochronę herbicydową zarejestrowanych i dopuszczonych herbicydów. 

OGRANICZANIE CHORÓB 

Wiele gatunków z grupy roślin strączkowych jest porażane przez te same choroby 
grzybowe i wirusowe. W uprawie soi pojawiają się różnego rodzaju choroby, które obecnie 
nie występują w dużym nasileniu chociaż wpływają na jakość i wysokość plonu. Porażenie 
roślin zależy w dużym stopniu od pogody, odporności odmian oraz od właściwie i terminowo 
przeprowadzonych zabiegów agrotechnicznych. W latach wilgotnych obserwuje się 
zwiększone nasilenie występowania chorób grzybowych. Do siewu należy używać zdrowego, 
wolnego od grzybów chorobotwórczych materiału siewnego. W przypadku przekroczenia ich 
ekonomicznego progu szkodliwości wówczas należy zastosować ochronę chemiczną 
zarejestrowanych i dopuszczonych fungicydów. 

OGRANICZANIE SZKODNIKÓW 

Szkodniki w uprawie soi w Polsce maja mniejsze znaczenie z uwagi na niewielki areał 
jej uprawy. Zagrożenie ze strony szkodników będzie się nasilało ponieważ zainteresowanie 
producentów jak i powierzchnia jej uprawy w ostatnich latach znacząco wzrasta. Ponadto 
wiele gatunków z grupy roślin strączkowych jest atakowane przez te same szkodniki. W 
przypadku przekroczenia ekonomicznego progu szkodliwości wówczas należy zastosować 
ochronę chemiczną zarejestrowanych i dopuszczonych zoocydów. 

ZBIÓR I WYKORZYSTANIE 

Zbiór soi przeprowadza się w fazie pełnej dojrzałości nasion. Strąki są wówczas 
żółtobrązowe, a liście poczynając od dolnej części rośliny żółkną i zaczynają opadać. Nasze 



odmiany soi dojrzewają w zależności od rejonu od końca sierpnia do połowy września. Zbyt 
wczesny zbiór obniża wielkość plonu nasion, a także pogarsza jego jakość. Zbyt późny zbiór 
może powodować większe straty, ponieważ przedojrzałe strąki pękają i osypują się nasiona. 
Ponadto nasiona mogą ulec porażeniu przez choroby grzybowe, co obniża ich jakość. Zaleca 
się, aby zbioru soi dokonywać jednoetapowo kombajnem w fazie pełnej dojrzałości roślin. 
Zbiór tą metodą jest zalecany wtedy, gdy rośliny są równomiernie zaschnięte, a dolne strąki 
osadzone dostatecznie wysoko. Kombajnowy zbiór nasion soi najlepiej przeprowadzać w 
godzinach popołudniowych. Wilgotność nasion soi po zbiorze jest zazwyczaj wyższa i 
dlatego po omłocie należy je dosuszyć. Maksymalna zawartość wody w przechowywanych 
nasionach powinna wynosić nie więcej niż 15%, aby nie dopuścić do strat w czasie 
przechowywania. Pomieszczenie do przechowywania nasion soi powinno być suche i dobrze 
wietrzone. 

W obrocie towarowym dużą rolę odgrywa poekstrakcyjna śruta, która stanowi dobry 
wysokobiałkowy komponent mieszanek paszowych i koncentratów. Wykorzystywana jest w 
paszach prawie dla wszystkich grup zwierząt: drobiu, trzody chlewnej oraz bydła mlecznego i 
owiec. Tłuszcz jest drugim ważnym składnikiem nasion soi, a jego zawartość zależy od 
właściwości genetycznych odmian oraz od warunków przyrodniczych. Stosunek kwasów 
tłuszczowych jest korzystny, a dzięki dużej zawartości kwasu linolowego olej sojowy nadaje 
się do spożywania przede wszystkim w stanie surowym. Zawartość białka i tłuszczu w 
nasionach soi oraz skład aminokwasowy białka zależą od jakości gleby i zmieniają się w 
miarę dojrzewania nasion. Ponadto nasiona soi są bardzo bogatym źródłem lecytyny, witamin 
i soli mineralnych. 

Soja korzysta z azotu atmosferycznego dzięki symbiozie bakterii brodawkowych 
znajdujących się na jej korzeniach przez co zmniejsza potrzebę nawożenia jej azotem oraz 
wzbogaca glebę w ten pierwiastek. Spełnia ważną rolę ponieważ wykazuje działania 
fitosanitarne ograniczając choroby i szkodniki m.in. roślin zbożowych, a ponadto wykazuje 
oddziaływania fitomelioracyjne. Poprawia właściwości fizyczne i żyzność gleby. 

Rośliny soi można przeznaczyć na zieloną paszę od momentu wytwarzania pierwszych 
strąków do czasu żółknięcia liści. Ponadto niedobory białka w paszach objętościowych można 
również uzupełniać komponentem uprawy w mieszankach soi. Najskuteczniejszym sposobem 
zwiększenia produkcji białka roślinnego jest zwiększenie obszarów zasiewów mieszanych, 
takich jak uprawa soi razem z kukurydzą na kiszonkę. 

W nasionach soi występują również substancje niepożądane z punktu widzenia ich 
przydatności żywieniowej. Należą do nich inhibitory proteaz, lektyny, czynniki wolotwórcze i 
związki o charakterze antywitamin. Niekorzystne działanie inhibitorów proteaz polega na 
częściowej inaktywacji enzymów przewodu pokarmowego zwierząt. Innym czynnikiem nie 
żywieniowym są lektyny, które maja zdolność do aglutynacji czerwonych ciałek krwi ludzi i 
zwierząt. 
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