
Zastosowanie pełnotłustych nasion soi w żywieniu zwierząt 

Głównym składnikiem pokarmowym nasion soi pełnotłustej jest białko. Jego 

zawartość w nasionach wynosi 32-38% suchej masy. Jest to białko o wysokiej wartości 

biologicznej. Jego skład jest w 90% podobny do białka kurzego, uznawanego za wzorzec. 

Szczególnie ważna jest wysoka zawartość lizyny, której brak w paszy ogranicza przyrosty 

zwierząt. Zastosowanie pełnotłustych nasion soi lub śruty sojowej uzupełnia niedobór lizyny 

w ziarnach zbóż używanych do żywienia zwierząt. Pełne ziarno soi w porównaniu do śruty 

poekstrakcyjnej zawiera więcej tłuszczu surowego  i jest paszą znacznie bardziej 

energetyczną (tab. 1).  

Tabela 1. Porównanie składu chemicznego nasion soi i poekstrakcyjnej śruty sojowej (Dei,  

                2011) 

 

Składnik Soja pełnotłusta Śruta sojowa 

   

Sucha masa (w %) 89,4 87,6–89,8 

Białko ogólne (w %) 37,1 43,9–48,8 

Włókno surowe (w %) 5,1 3,4–6,3 

Tłuszcz surowy (w %) 18,4 1,3–5,7 

Popiół surowy (w %) 4,9 5,7–6,3 

NDF (w %) 13 10,0–21,4 

ADF (w %) 7,2 5,0–10,2 

ADL (w %) 4,3 0,4–1,2 

Skrobia (w %) 4,7 3,3–7,0 

Energia brutto (w MJ/kg) 20,93 17,22–17,41 

Lizyna (w %) 2,34 2,85–3,50 

Metionina (w %) 0,52 0,62–0,80 

Cystyna (w %) 0,55 0,68–0,77 

Tryptofan (w %) 0,49 0,56–0,74 

Wapń (w %) 0,26 0,7–0,31 

Fosfor (w %) 0,57 0,64–0,66 

Kwas linolowy (w %) 9,7 0,6–2,9 

Aktywność ureazy (wzrost pH) 2 0,05–0,5 

Inhibitor trypsyny (w mg/g) 45–50 1,0–8,0 

Glicynina (w ppm) 180 000 66 000 

Β-konglicynina (w ppm) >60 000 16 000 

Lektyny (w ppm) 3500 10–200 

Oligosacharydy (w %) 14 15 

Saponiny (w %) 0,5 0,6 



Tłuszcz sojowy występuje w formie oleju, a więc zawiera dużo nienasyconych 

kwasów tłuszczowych. Niektóre z tych kwasów (kwas linolowy i linolenowy) są niezbędne w 

żywieniu zwierząt. Dlatego pełnotłuste nasiona soi można uznać za dobre źródło tych 

związków. 

            Pełnotłuste nasiona soi można stosować w żywieniu bydła, trzody chlewnej, drobiu, 

królików, zwierząt futerkowych, psów i kotów. Zawierają one jednak szereg substancji 

antyżywieniowych (tabela 2). 

 Tabela 2. Czynniki antyżywieniowe w soi (Dei, 2011) 

 

Czynnik antyodżywczy Sposób działania Metoda detoksykacji 

łączenie z trypsyną lub 

chymotrypsyną do 

nieaktywnego kompleksu 

i niższa strawność białka 

wywoływanie hipertrofii 

trzustki 
Inhibitory proteaz 

efekt następczy inhibowania 

enzymów trzustkowych 

w postaci wzmożonej sekrecji 

trypsyny 

ogrzewanie, kiełkowanie, 

fermentacja 

Lektyny (fitohemoglutyniny) aglutynacja erytrocytów ogrzewanie 

Czynniki antywitaminowe 

(czynnik wywołujący 

rachityczność i antywitamina 

B12) 

czynniki dezaktywujące 

fizjologicznie niektóre 

witaminy (np. A, B12, D i E) 

gotowanie, uzupełnianie 

witamin 

Goitrogeny powiększenie tarczycy 
w niektórych przypadkach 

ogrzewanie, podanie jodu 

Czynniki wiążące jony metali 

(fityniany) 

czynniki obniżające 

dostępność niektórych 

pierwiastków (np. P, Cu, Fe, 

Mn, Zn) 

ogrzewanie, dodatek 

związków chelatujących, 

użycie enzymów 

Saponiny 
gorzki smak, hemoliza 

erytrocytów 
fermentacja 

Estrogeny 
wywołują przerost układu 

reprodukcyjnego 
– 

   

Związki cyjanogenne wywołują zatrucie cyjankami gotowanie 

Oligosacharydy 
pogorszenie strawności (np. 

skurcze, biegunki i wzdęcia) 
ekstrakcja etanolem/wodą 

Antygeny (glicynina i β-

konglicynina) 

wywołują tworzenie się 

przeciwciał w surowicy cieląt 

i prosiąt przeciwdziałanie 

rozwojowi, korzystnej 

mikroflory przewodu 

ekstrakcja etanolem/wodą 



pokarmowego 

Są to inhibitory trypsyny i chymotrypsyny, lektyny, fenolany, hemaglutyniny, białka o 

działaniu immunogennym (glicyna, β-konglicyna) oraz kwas fitynowy. Związki te wykazują 

działanie szkodliwie dla zwierząt monogastrycznych oraz młodych przeżuwaczy. Znacznie 

obniżają wartość pokarmową pełnotłustych, surowych nasion soi. 

           Prowadzi to do zmniejszenia przyrostu i produkcyjność zwierząt. Większość  

substancji antyżywieniowych obecnych w nasionach sojowych należy do związków 

wrażliwych na wysoką temperaturę. Dlatego surowe nasiona przed skarmieniem, w 

przypadku zwierząt monogastrycznych oraz młodych przeżuwaczy, należy poddać 

odpowiedniej obróbce. 

         Własności żywieniowe soi możemy poprawić  poddając nasiona oddziaływaniu 

wysokiej temperatury, ciśnienia oraz pary wodnej lub wody. Są to zabiegi ekstruzji, 

autoklawowania, gotowania, prażenia czy namaczanie. Zabiegi te rozkładają większość 

substancji antyżywieniowych, zwiększają jakość białka, podwyższają jego strawność oraz 

poprawiają smakowitość skarmianych nasion. Jednak zbyt wysoka temperatura obróbki  

(powyżej 180ºC), może doprowadzić do znacznego obniżenia dostępności aminokwasów 

(zwłaszcza lizyny), oraz denaturacji białka. Nasiona przed skarmieniem powinny być 

rozdrobnione poprzez śrutowanie, gniecenie lub granulowanie.  

          W gospodarstwach produkujących trzodę chlewną i stosujących żywienie na mokro 

substancje antyżywieniowe można łatwo wyeliminować poprzez namoczenie i gotowanie 

nasion w parniku. Czas gotowania powinien wynosić 30-120 minut. Można także nabyć 

specjalistyczne urządzenie – ekstruder lub prażalnik, za pomocą którego można przetwarzać 

surowe nasiona. Prażenie powinno być wykonywane w temperaturze 125 ºC przez 15 minut. 

         Nasiona ekstrudowane na mokro lub gotowane posiadają wyższą wartość energetyczną, 

w porównaniu z nasionami prażonymi lub poddanymi działaniu wysokich temperatur na 

sucho. Nasiona obrabiane termicznie, bez uprzedniego śrutowania, posiadają niższą strawność 

tłuszczu, szczególnie u zwierząt młodych, w porównaniu do nasion ześrutowanych lub 

granulowanych. 

         Wykorzystanie energii paszy wzrasta wraz z wiekiem zwierząt. Aby umożliwić jej 

dobre wykorzystanie, powinien on występować w postaci wolnej, wydzielonej z komórek. Z 

tego powodu wykorzystanie oleju zawartego w nasionach soi jest lepsze w produktach 

ekstrudowanych, gniecionych, ekspandowanych, granulowanych i śrutowanych niż w 

nasionach nierozdrobnionych. Zawarty w soi tłuszcz jest niestabilny, dlatego nie poddane 

obróbce termicznej rozdrobnione nasiona ulegają jełczeniu. Dlatego zaleca się przechowywać 

surową soję w całości.  

         Obróbka termiczna sprawia, że zawarty w nasionach soi tłuszcz jest bardziej odporny na 

utlenianie oraz jest lepiej przyswajalny przez organizm zwierząt. 

Udział pełnotłustych (nie obrobionych termicznie) nasion soi w dawkach pokarmowych dla 

krów zwiększa ich wartość energetyczną, ale ich dobowa dawka nie powinna przekraczać 2 

kg/krowę. Nie zaleca się stosowania soi do karmienia cieląt w wieku poniżej czterech 

miesięcy. Pełnotłuste nasiona soi nie są zalecane dla loch karmiących i prośnych oraz prosiąt.  

        Nasiona soi poddane zabiegom rozkładającym substancje antyżywieniow mogą być 

stosowane w mieszankach do żywienia trzody chlewnej w ilości do 15%, drobiu w ilości do 

20%, prosiąt w ilości do 8%, loch karmiących w ilości do 10%, zaś prośnych w ilości 1-2%.  

         Ziarno soi zawiera roślinne hormony żeńskie (fitoestrogeny), które mogą zaburzać cykl 

płciowy karmionych zwierząt. Substancji tych nie można usunąć poprzez opisane wyżej 

zabiegi. Dlatego w żywieniu hodowlanych samic nie należy stosować nawet spreparowanego 

ziarna soi. 

        Ograniczyć należy pełnotłustą soję do maksymalnie 20% udziału w dawkach dla kur 



niosek i w końcowym karmieniu  zwierząt rzeźnych, gdyż wysoka ilość nienasyconych 

kwasów tłuszczowych z tej paszy może niekorzystnie wpłynąć na jakość jaj i mięsa (rybi 

zapach). 
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