
Uprawa soi 

Soja uprawna w skali świata jest najważniejszą rośliną oleisto-białkową, uprawianą 
zarówno na pokarm dla ludzi, jak i paszę dla zwierząt, a w warunkach klimatu ciepłego także 

na zielonkę. Nasiona soi zawierają przeciętnie 36-40% białka i około 20% tłuszczu o dużej 

zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ponadto po zbiorze soi w glebie pozostaje 

70-150 kg/ha azotu. W bieżącym roku (2018) dodatkowa dopłata ARiMR do hektara roślin 

strączkowych, w tym także soi, wynosi 606,52 zł. 

Soja jest rośliną ciepłolubną i stosunkowo łatwo ulega uszkodzeniu przez 

przygruntowe przymrozki. Zmienne warunki termiczne są jednym z głównych czynników 

niekorzystnie wpływających na wzrost i kondycję roślin. Nasiona soi zadowalająco kiełkują 
w temperaturze 10-15

o
C. 

 
Gdy temperatura  w tym okresie jest niższa, dochodzi do gnicia 

nasion, co skutkuje brakiem wschodów. Drugim okresem krytycznym jest faza kwitnienia. 

Niskie temperatury opóźniają kwitnienie, a w temperaturze poniżej 10
o
C soja nie zakwita. 

Temperatura powietrza zapewniająca prawidłowy rozwój rośliny w tym okresie wynosi 15-

19
o
C. Najkorzystniejsze warunki przyrodnicze do uprawy soi na nasiona występują w 

południowo-wschodniej części kraju, a także na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.  

Soja powinna być uprawiana na glebach utrzymanych w wysokiej kulturze, o dobrych 

właściwościach fizycznych i dużej żyzności. Jest to typowa roślina gleb przewiewnych i 

niezlewnych. Mniej przydatne do jej uprawy są gleby zwięzłe, gdyż mogą ulegać 
zaskorupianiu, co utrudnia kiełkowanie nasion i wschody roślin. Soja dobrze plonuje na 

czarnoziemach, czarnych ziemiach, lessach, glebach brunatnych, a także na glebach lżejszych 

przy wyższym nawożeniu mineralnym i dostatecznej ilości opadów atmosferycznych w 

okresie wegetacji. Zwięzłe podglebie umożliwia uprawę soi na glebach piaszczystych, 

zabezpieczając rośliny przed niekorzystnym wpływem suszy w okresie kwitnienia. 

Najbardziej odpowiednie dla soi są gleby zaliczane do kompleksu pszennego bardzo dobrego 

i dobrego, klasy bonitacyjnej I-IIIa o odczynie zbliżonym do obojętnego. Przy odpowiednim 

nawożeniu soję można uprawiać na glebach kompleksu pszennego wadliwego i żytniego 

bardzo dobrego. Optymalne pH gleby waha się od 6,0 do 7,0. Gleby zakwaszone, o pH ok. 

5,5, nie nadają się do uprawy tego gatunku.  

W warunkach naszego kraju soję najlepiej uprawiać na stanowisku po zbożach.  Może 

również być uprawiana w trzecim roku po okopowych uprawianych na oborniku. Na tym 

samym polu może być uprawiana nie częściej niż co cztery lata. Niewskazany jest siew w 

stanowisko po strączkowych, motylkowatych drobnonasiennych oraz krzyżowych. Na 

glebach słabszych soja może być uprawiana po okopowych, w drugim roku po oborniku. W 

takim przypadku należy  bezwzględnie utrzymać optymalny termin siewu, ponieważ w 

uprawie po okopowych wegetacja tej rośliny wydłuża się i możemy mieć trudności z jej 

zbiorem. Soja jest dobrym przedplonem dla rzepaku, kukurydzy oraz roślin zbożowych. 

Ponadto roślina ta wpływa korzystnie na żyzność i strukturę gleby. Pozostawia dla roślin 

następczych 50-100 kg azotu na hektar. Rośliny soi wytwarzają mocny system korzeniowy, 

oddziałując strukturotwórczo na glebę. Jeśli soja znajdzie się w płodozmianie zbożowym, 

oczyszcza glebę z chorób atakujących podstawę źdźbła zbóż, pozostawiając po sobie bardzo 

dobre stanowisko dla pszenicy ozimej. Ma to duże znaczenie w sytuacji, gdy z powodu braku 

dobrych przedplonów, połowa areału pszenicy ozimej w Polsce uprawiana jest z konieczności 

po sobie.  

Soja wymaga bardzo starannej uprawy roli. Ma ona na celu przede wszystkim jej 

prawidłowe odchwaszczenie i stworzenie jak najlepszych warunków powietrzno-wodnych na 

okres siewu i wschodów roślin. Po zbiorze przedplonu zbożowego, należy wykonać pełny 

zespół uprawek pożniwnych oraz orkę przedzimową na średnią głębokość. Przedsiewną 
uprawę wiosną  należy ograniczyć do tych niezbędnego minimum. Zadaniem jej jest 



spulchnienie pola na głębokość 5-6 cm i wyrównanie jego powierzchni. W momencie siewu 

rola nie może być przesuszona, dlatego najlepiej doprawić ją bezpośrednio przed siewem przy 

pomocy agregatu uprawowego.   

Nawożenie mineralne soi powinno być dość obfite, ponieważ roślina ta pobiera duże 

ilości składników pokarmowych z gleby. Przede wszystkim należy ustalić właściwe pH gleby. 

Jeżeli jest konieczność wapnowania stosujemy 1-1,5 t/ha wapna magnezowego, pod 

podorywkę lub orką zimową. Jesienią lub ostatecznie wiosną przed rozpoczęciem prac 

polowych, zaleca się, w zależności od zasobności gleby, zastosowanie 60-80 kg/ha P2O5 i 

120-160 kg/ha K2O. Przed siewem należy zastosować około 30 kg azotu jako dawkę startową. 
Jeżeli przed kwitnieniem na roślinach brak jest brodawek korzeniowych, a liście posiadają 
jasny kolor, wtedy wskazane jest zastosowanie podobnej dawki azotu. Zbyt wysoki poziom 

nawożenia azotowego wpływa niekorzystnie na rozwój bakterii brodawkowych, może 

spowodować opóźnienie dojrzewania nasion i wyleganie roślin. 

Soję wysiewamy do gleby ogrzanej do temperatury powyżej 8
o
C. Głębokość siewu 

przy glebie wilgotnej wynosi 3-4 cm. Przy glebie przesuszonej głębokość siewu zwiększamy 

do 5-6 cm oraz stosujemy wałowanie posiewne. Siew soi wykonujemy w terminie od 20 

kwietnia do 5 maja. Fenologicznymi wskaźnikami terminu siewu soi jest okres kwitnienia 

klonu zwyczajnego i koniec kwitnienia wiśni. Zbyt wczesny siew opóźnia i pogarsza wschody 

oraz stwarza ryzyko uszkodzenia siewek przez przymrozki. Siew zbyt późny skutkuje obniżką 
plonu oraz opóźnia dojrzewanie. Optymalna obsada wynosi od 50 do 80 roślin/m

2
 i przy 

takiej obsadzie zalecane odmiany najlepiej plonują. Wysiewamy od 150-200 kg nasion na 

hektar, co daje zagęszczenie 80-100 nasion/m
2
. W optymalnych warunkach glebowych należy 

stosować rozstaw rzędów 20-25 cm, a gdy wysiew jest nieco zwiększony, można go 

zmniejszyć rozstawę rzędów do 15 cm. Przed siewem nasiona soi należy zaprawić zaprawą 
nasienną T 75 DS/WS, w dawce 200g + 800 H2O na 100 kg nasion, co zabezpieczy je przed 

chorobami grzybowymi w okresie kiełkowania (szczególnie przed zgorzelą siewek). Siew 

można wykonać przy pomocy uniwersalnego siewnika z kołeczkowym zespołem 

wysiewającym do grubych nasion lub siewnika do siewu punktowego.  

Na plon nasion korzystnie wpływa ich szczepienie nitraginą, która zawiera bakterie 

Bradyrhizobium japonicum, rzadko występujące w naszych glebach. Szczepienie 

przeprowadza się po zaprawieniu nasion zaprawą grzybobójczą, najlepiej bezpośrednio przed 

siewem. Szczepienie nitraginą może podnieść plon nasion nawet o 30%. 

Początkowy rozwój soi przebiega bardzo wolno, sprzyja to rozwojowi chwastów i 

zachwaszczeniu plantacji. Chwasty można zwalczać mechanicznie i chemicznie. Jeżeli mamy 

soję posianą w szerokie rzędy, niszczymy chwasty wykonując opielanie międzyrzędzi. Przy 

siewie wąskorzędowym, zwalczamy chwasty dwuliścienne chemicznie. Tabela 2 przedstawia 

wykaz herbicydów dopuszczonych obecnie do zwalczania chwastów na plantacjach soi. W 

związku z tym, że w przypadku soi mamy stosunkowo mało preparatów do zwalczania 

chwastów, jej uprawę należy lokować na polach posiadających prawidłowe warunki wodno-

powietrzne i wolne od chwastów. 

W uprawie soi pojawiają się różnego rodzaju choroby grzybowe, które zwykle nie występują 

w dużym nasileniu, jednak wpływają na jakość i wysokość plonu. Stopień porażenia zależy 

od przebiegu pogody w okresie wegetacji, odporności odmian oraz prawidłowości 

wykonanych zabiegów agrotechnicznych. Obecnie zarejestrowane są dwa fungicydy 

dopuszczone do stosowania na plantacji soi. Obydwa (Tiofan 500SC i Topsin 500SC) jako 

substancję czynną zawierają tiofanat metylowy  i służą do zwalczania antraknozy, 

askochylozy, fuzariozy i septoriozy - brązowej plamistości liści. Chorobom grzybowym 

można także zapobiegać stosując zasady prawidłowej agrotechniki, poprzez zaprawianie 

nasion i szczepienie ich nitraginą, zakładanie plantacji na odpowiednich glebach i stosowanie 



kwalifikowanego materiału siewnego.  

 Ze względu na małą ilość dopuszczonych obecnie insektycydów (tabela 2), należy 

przede wszystkim zapewnić optymalne warunki do wzrostu i rozwoju. Plantacje soi nie 

powinny znajdować się w sąsiedztwie plantacji innych wieloletnich roślin bobowatych, 

ponieważ mogą być atakowane przez te same szkodniki. Niektóre szkodniki poza stratami 

powodowanymi przez uszkodzenia mechaniczne, wyrządzają szkody pośrednio, przenosząc 

choroby wirusowe. Ponadto powodują wnikanie do tkanki roślin bakterii i zarodników 

grzybów, powodujących groźne choroby. Najczęstsze szkodniki soi to: śmietka kiełkówka, 

oprzędziki, mszyce, omacnica prosowianka, strąkowce, zmiennik lucernowiec.  

            Zbiór soi przeprowadza się w pełnej dojrzałości nasion. Dojrzałe strąki są 

żółtobrązowe, zaś liście żółkną i zaczynają opadać od dołu roślin. Nasiona w 

charakterystyczny sposób grzechoczą w strąkach. Odmiany soi dojrzewają w okresie od 

trzeciej dekady sierpnia do połowy września, zależnie od regionu, przebiegu pogody i terminu 

siewu. Zbyt wczesny zbiór obniża wielkość plony i pogarsza jego jakość. Nasiona nie w pełni 

dojrzałe mogą wymagać dosuszenia. Za późny zbiór  prowadzi do zwiększenia strat na skutek 

osypywania się nasion. Soję należy zbierać jednoetapowo, kombajnem, w fazie dojrzałości 

pełnej, najlepiej w godzinach popołudniowych – gdy rośliny są suche. Zespół tnący kombajnu 

zbożowego powinien być ustawiony możliwie nisko, tak aby w całości zbierać dolne strąki. 

Aby uniknąć rozłupywania nasion, obroty bębna młócącego nie mogą przekraczać 600 

obr/min.  Zbiór tą metodą jest możliwy, kiedy rośliny są równomiernie zaschnięte, a dolne 

strąki osadzone dostatecznie wysoko (ok. 10 cm nad powierzchnią gleby). W momencie 

zbioru, wilgotność nasion soi może dochodzić do 20%, dlatego prosto z kombajnu należy je 

wstępnie oczyścić i dosuszyć tak, aby nasiona przeznaczone do przechowywania posiadały 

wilgotność nie przekraczającą 15%. Nasiona przeznaczone do siewu dosuszamy chłodnym 

powietrzem.  

 

Tabela 1. Odmiany soi znajdujące się w krajowym rejestrze odmian COBORU 

 

L.p. Nazwa odmiany Zalecane w województwach 

1 Abelina lubuskie, łódzkie, opolskie, śląskie, wielkopolskie 

2 Aldana  

3 Aligator opolskie, podkarpackie, wielkopolskie 

4 Augusta lubuskie, wielkopolskie 

5 Erica łódzkie 

6 GL Melanie łódzkie, śląskie 

7 Madlen  

8 Maja  

9 Mavka lubuskie, opolskie, podkarpackie, śląskie 

10 Paradis  

11 Petrina śląskie 

12 Sculptor śląskie 

 

 

 

 



 

Tabela 2. Wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do używania na plantacjach soi (wg  

                 https://bip.minrol.gov.pl/) 

Nazwa handlowa produktu Nazwa substancji czynnej Rodzaj preparatu 

AcetGuard acetamipryd - 20 % Insektycyd 

Achiba 05 EC chizalofop-P etylu - 50 g Chwastobójczy 

Afalon Dyspersyjny 450 SC linuron - 450 g Chwastobójczy 

Boxer 800 EC prosulfokarb - 800 g Chwastobójczy 

Ceta 20 SP acetamipryd - 20 % Insektycyd 

Corum 502,4 SL 
bentazon - 480 g, imazamoks - 

22,4 g 
Chwastobójczy 

Cyperkill Max 500 EC cypermetryna - 500 g Insektycyd 

Dual Gold 960 EC metolachlor-S - 960 g Chwastobójczy 

Efica 960 EC metolachlor-S - 960 g Chwastobójczy 

Focus Ultra 100 EC cykloksydym - 100 g Chwastobójczy 

Fusilade Forte 150 EC fluazyfop-P butylu - 150 g Chwastobójczy 

Inigo 500 SC metobromuron - 500 g Chwastobójczy 

Kobe 20 SP acetamipryd - 200 g Insektycyd 

Lanmos 20 SP acetamipryd - 200 g Insektycyd 

Mospilan 20 SP acetamipryd - 20 % Insektycyd 

Pilot 10 EC chizalofop-P etylu - 100 g Chwastobójczy 

Plateen 41,5 WG 
flufenacet - 24 %, metrybuzyna 

- 17,5 % 
Chwastobójczy 

Proman 500 SC metobromuron - 500 g Chwastobójczy 

Sekil 20 SP acetamipryd - 200 g Insektycyd 

Select Super 120 EC kletodym - 120 g Chwastobójczy 

Sencor Liquid 600 SC metrybuzyna - 600 g Chwastobójczy 

Soleto 500 SC metobromuron - 500 g Chwastobójczy 

Stomp Aqua 455 CS pendimetalina - 455 g Chwastobójczy 

Targa Super 05 EC chizalofop-P etylu - 50 g Chwastobójczy 

Tiofan 500 SC tiofanat metylowy - 500 g Fungicyd 

Topsin M 500 SC tiofanat metylowy - 500 g Fungicyd 

Trico tłuszcz owczy - 63,96 g Repelent 

Trivko fluazyfop-P butylu - 125 g Chwastobójczy 

Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS tiuram - 75 % Fungicyd 
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