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Soja jako jedna z najbardziej wartościowych roślin uprawnych, ze względu na 
wysoką zawartość białka (35-44%) i tłuszczu (18-22%) w nasionach, jest cennym 
surowcem do produkcji pasz i żywności. Do największych producentów tej rośliny na 
świecie należą: USA, Brazylia, Argentyna i Paragwaj oraz Indie i Chiny. 
Zapotrzebowanie na nasiona soi wciąż wzrasta. Polska importuje ok. 2 mln ton 
poekstrakcyjnej śruty sojowej rocznie. W celu ograniczenia importu białka 
paszowego pochodzącego spoza UE, trwają prace nad zwiększeniem wartości 
biologicznej i użytkowej białka roślinnego pochodzącego z krajowych surowców w 
ramach programu wieloletniego pn.: „Ulepszenie krajowych źródeł białka roślinnego, 
ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”.  
 
W polskich warunkach klimatycznych i przy doborze odpowiednich odmian soja 
nadaje się do uprawy w naszym kraju, a areał jej uprawy zwiększa się. z roku na rok 
Powierzchnia zasiewów w 2011 r. wynosiła 300 ha, a w ciągu kilku następnych lat 
zwiększyła się ponad dwudziestokrotnie. Agrotechnika uprawy soi nie jest 
skomplikowana, a wprowadzenie jej do płodozmianu daje wiele korzyści. Warto 
podkreślić, że w nowej perspektywie WPR na lata 2014-2020 za rośliny 
wysokobiałkowe rolnicy będą mogli uzyskać płatność zarówno w ramach dopłat 
bezpośrednich, jak i w ramach pakietów PROW. 
 
Soja należy do rodziny roślin bobowatych, które dzięki symbiozie z bakteriami 
brodawkowymi, wykazują zdolność wiązania azotu atmosferycznego, co znacznie 
obniża koszty nawożenia azotowego. Ponadto, jest doskonałym przedplonem dla 
roślin następczych tj.: zboża, rzepak, kukurydza czy warzywa, pozostawiając resztki 
pożniwne zasobne w składniki pokarmowe. Poprawia też fizyko-chemiczną strukturę 
gleby ze względu na silnie rozbudowany system korzeniowy oraz wykazuje działania 
fitosanitarne i fitomelioracyjne, wpływa na ograniczenie chorób i szkodników w 
uprawach roślin zbożowych.  
 

1. Dobór odmian  

Soja jest rośliną ciepłolubną i dnia krótkiego, dlatego do uprawy w polskich 
warunkach nadają się odmiany bardzo wczesne i wczesne, których okres wegetacji 
nie przekracza 140 dni.  Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 5 odmian soi 
niemodyfikowanych genetycznie tj.: Aldana, Augusta, Mavka oraz wpisane w 2015 r.: 
Aligator i Madlen. Augusta jest oryginalną odmianą wyhodowaną w Katedrze 
Genetyki i Hodowli Roślin UP w Poznaniu o zawartości ok. 35% białka i 20% 
tłuszczu. Należy do odmian wczesnych, dojrzewa na przełomie sierpnia i września. 
Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania powyżej 3 t/ha. Zalecana do 
uprawy w centralnej i południowej Polsce. 



W Polsce uprawia się także inne odmiany soi wpisane do Wspólnotowego Katalogu 
Roślin Odmian Rolniczych (CCA) tj.: 

• Annushka:  ukraińska odmiana, najczęściej uprawiana w Polsce w latach 
2012-2014 r., rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju. Wyróżnia 
się bardzo wczesnym okresem dojrzewania.  

• Simona:  odmiana zarejestrowana w Bułgarii, rekomendowana do uprawy w 
centralnej, południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej 
części Polski. Charakteryzuje się wysokoplennością oraz dużą odpornością na 
wyleganie i osypywanie.  

• Smuglyanka:  odmiana zarejestrowana w Słowenii, rekomendowana do 
uprawy na terenie południowej, południowo-zachodniej i południowo-
wschodniej części Polski. Charakteryzuje się wysoką odpornością na 
osypywanie i wyleganie.  

• Violetta:  odmiana zarejestrowana na Litwie, rekomendowana do uprawy na 
terenie całej Polski. Charakteryzuje się równomiernym dojrzewaniem, wysoką 
odpornością na suszę, osypywanie oraz choroby.  

• Viorica:  odmiana zarejestrowana w Rumunii, rekomendowana do uprawy w 
centralnej, południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej 
części Polski. Charakteryzuje się równomiernym dojrzewaniem oraz wysoką 
odpornością na wyleganie i osypywanie. 

• Atlanta:  odmiana zarejestrowana na Węgrzech, rekomendowana do uprawy 
na terenie południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej 
części Polski.  
 

Tabela 1 
Wskaźniki gospodarcze wybranych odmian soi 

 

 

Odmiana 

 

Grupa 
wczesności 

Okres 
wegetacji 

[dni] 

Potencjał 
plonowani

a 

[t/ha] 

Masa 1000 
nasion 

[g] 

Zawartoś
ć białka 

[%] 

Zawartość 
tłuszczu 

[%] 

Annushka bardzo 
wczesna 

100-130 4 110-155 36-40 17,5-21 

Mavka wczesna 125-135 � 4 ok. 180 36-40 18-22 

Simona wczesna 125-135 4 170-200 41-43 20-21 

Smuglyanka średnia 145-150 > 4 160-180 40-42 20-22 

Violetta wczesna 120-125 > 4 180-185 41-44 18-21 

Viorica wczesna 125-135 4 170-200 41-43 20-21 

Atlanta średnia 135-140 > 4 180-185 40-44 17,4-19 

 

Źródło: www.agroyoumis.pl 
 
2. Wymagania glebowe i przedplonowe 
 
Soja udaje się na większości gleb w Polsce z wyjątkiem gleb ciężkich, podmokłych, 
zlewnych, kwaśnych i bardzo lekkich. Najlepiej plonuje na glebach żyznych 
kompleksu pszennego, ciepłych utrzymanych w wysokiej kulturze o dobrych 



właściwościach powietrzno-wodnych i pH 6-6,5. Przy pH poniżej 5,5 należy 
zastosować wapnowanie. Dobrymi przedplonami dla soi są zboża ozime i jare, 
kukurydza, trawy wieloletnie oraz okopowe w 3 roku po oborniku. Niewskazany jest 
siew po innych roślinach strączkowych, wieloletnich roślinach motylkowych 
drobnonasiennych i kapustowatych. Soja nie powinna być uprawiana częściej niż co 
4 lata na tym samym polu. Soję uprawia się w plonie głównym lub wtórym po 
mieszankach ozimych zbieranych w maju.  
 
3. Uprawa roli  

Przygotowanie gleby pod uprawę soi powinno być przeprowadzone bardzo starannie, 
by stworzyć odpowiednie warunki pod siew i na okres wegetacji. Jesienią wykonuje 
się jedną lub dwie podorywki na głębokość 8-10 cm, a następnie orkę na głębokość 
22-25 cm po przedplonach zbożowych. Po kukurydzy zaleca się talerzowanie oraz 
orkę na głębokość 25-30 cm. Wiosną zabiegi ogranicza się do włókowania na 
przełomie marca i kwietnia i kilkakrotnego bronowania w celu ograniczenia 
zachwaszczenia, przy czym należy zapewnić odpowiednią wilgotności gleby nie 
dopuszczając do zbytniego przesuszenia jej wierzchniej warstwy. Biorąc pod uwagę, 
że soja nisko osadza dolne strąki, powierzchnię pola trzeba dobrze wyrównać, co 
ułatwi zbiór kombajnem i zmniejszy straty nasion. 

4. Nawożenie mineralne  
 

Uprawa soi nie wymaga wysokiego nawożenia, szczególnie azotowego. Dawkę 
nawozową określa się na podstawie analizy gleby na zawartość składników 
pokarmowych oraz ilości spodziewanego plonu. Na wytworzenie 1 dt nasion soja 
potrzebuje 7,5 kg azotu, 2,5 kg fosforu, 3,5 kg potasu, 1 kg magnezu, 2 kg wapnia, 
0,4 kg siarki. Roślina dobrze wykorzystuje pozostałości po nawożeniu mineralnym i 
organicznym, w symbiozie z bakteriami brodawkowymi przyswaja azot cząsteczkowy 
(60-70% zapotrzebowania).  
Nawożenie fosforowe i potasowe należy stosować przed orką przedzimową lub 
wiosną pod agregat uprawowy w ilości 60-80 kg P2O5 /ha i 80-120 kg K2O/ha w 
zależności od zasobności gleby. Ważne jest też nawożenie magnezem w ilości 40 
kg/ha. Natomiast, nawożenie azotem stosuje się przedsiewnie w jednej dawce 25-30 
kg N/ha oraz na początku kwitnienia – ok. 30 kg N/ha. Należy pamiętać, że 
nadmierne nawożenie azotem przedłuża okres wegetacji i opóźnia dojrzewanie. Do 
ważniejszych mikroelementów należą: cynk, bor i molibden. Przy stwierdzeniu 
objawów niedoboru tych mikroelementów na roślinach można zastosować nawożenie 
dolistne w fazie tworzenia pąków kwiatowych.  

5. Siew  

Bezpośrednio przed siewem nasiona soi należy zaprawić szczepionką bakteryjną 
(Nitragina), która sprzyja lepszemu przyswajaniu azotu atmosferycznego i 
zwiększeniu jego ilości na korzeniach soi. Wysiew wykonuje się, w zależności od 
rejonu uprawy, w terminie od 20 kwietnia do 5 maja, gdy kwitną wiśnie, przy średniej 
dobowej temperaturze gleby na głębokości siewu wynoszącej 12-14oC. Głębokość 
siewu powinna wynosić 3-4 cm – przy wilgotnej glebie, a gdy jest bardziej sucha – 5-
6 cm, w rozstawie rzędów 20-25 cm. Przy niskiej wilgotności po siewie wymagane 
jest wałowanie pola, co powoduje lepsze podsiąkanie wody i wyrównanie pola. 



Obsada roślin powinna wynosić 80-100 roślin na 1 m2, co daje 150-200 kg nasion na 
1 ha. Norma siewu zależy od odmiany, metod zwalczania chwastów i sposobu siewu. 
Wraz ze zmniejszeniem szerokości międzyrzędzi zwiększa się norma wysiewu o 10-
20 %.  

6. Ochrona ro ślin  

Największym zagrożeniem w uprawie soi są chwasty z uwagi na powolny wzrost 
początkowy roślin. Dlatego do 3 dni po siewie stosuje się oprysk herbicydem Sencor 
Liquid 600 SC w dawce 0,55 l/ha przeciwko chwastom dwuliściennym. Zwalczanie 
chwastów po wschodach wykonuje się także poprzez bronowanie plantacji od fazy 3 
liścia do uzyskania przez roślinę 15 cm wysokości oraz poprzez stosowanie 
opielaczy w międzyrzędziach. Najczęściej występujące chwasty w uprawie soi to: 
komosa biała, perz właściwy, ostrożeń polny, chwastnica jednostronna, rdestówka 
powojowata oraz szarłat szorstki. 
 
W doświadczeniach Instytutu Ochrony Roślin w walce z chwastami dwuliściennymi 
potwierdzono skuteczność działania preparatów zawierających linuron: Afalon 
Dyspersyjny 450 SC w ilości 1,6 l/ha, Nuflon 450 SC. W przypadku zwalczania 
chwastów jednoliściennych można zastosować Dual Gold w dawce 1 l/ha. 
Powschodowo na dwuliścienne można zastosować Basagran 480 SL w dawce 2 l/ha, 
przy czym preparat należy aplikować ostrożnie, gdyż jego użycie może zahamować 
wzrost soi. W tej fazie przeciwko jednoliściennym można wykorzystać do oprysku 1,5 
l/ha Fusilade Forte 50 EC. 
 
Z uwagi na mały obszar uprawy soi w Polsce zagrożenie ze strony chorób 
grzybowych i szkodników jest niewielkie. Wśród chorób mogących pojawić się na soi 
wyróżnia się: zgorzel siewek, antraknozę, askochytozę, septoriozę – brązową 
plamistość liści soi, fuzaryjną zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi, fuzaryjne 
więdnięcie, cerkosporiozę, fuzaryjne brunatnienie strąków. W warunkach 
pogodowych sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych można zastosować 
profilaktycznie oprysk preparatem zawierającym tebukonazol 250 g/l jak np. Brasifun 
250 EC, Domnic 250 EW, Horizon 250 EW, Tarcza Łan 250 EW czy Toledo 250 EW 
w dawce 0,3-0,5 l/ha w mieszaninie z preparatem Acanto 250 SC w dawce 0,2-0,4 
l/ha. 
 
Potencjalne zagrożenie dla soi mogą stanowić mszyce, omacnica prosowianka, 
oprzędziki, rolnice, strąkowce, śmietki, tarczówkowate oraz zmieniki. Przestrzeganie 
zasad prawidłowej agrotechniki zapobiega masowemu pojawieniu się chorób i 
szkodników na plantacjach soi. 
 

7. Zbiór soi  

Soja dojrzewa w Polsce w trzeciej dekadzie sierpnia i pierwszej połowie września, a 
w rejonach północnych pod koniec września. Zbiór soi przeprowadza się 
jednoetapowo kombajnem zbożowym w fazie pełnej dojrzałości roślin, gdy wszystkie 
strąki są brązowe, a nasiona suche przy wilgotności 14-16 %. W Polsce zbiór soi 
przypada w pierwszej lub drugiej dekadzie września. W przypadku mokrego i 



zimnego lata dosychanie górnych strąków opóźnia się. Wówczas zebrane nasiona 
trzeba dosuszyć do 13% wilgotności.  
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