
 

Zasady siewu soi 

1. TERMIN I TECHNIKA SIEWU 

Termin siewu: III dekada kwietnia - I dekada maja.  

Temperatura gleby na głębokości siewu powinna wynosić powyżej 8°C. Wskaźnikiem 

fenologicznym siewu soi jest termin kwitnienia klonu zwyczajnego i koniec kwitnienia 

wiśni. 

Głębokość siewu: 3-4 cm.  

Obsada: 65-80 nasion/m². 

Szerokość międzyrzędzi:  

Siew tradycyjny 12-15 cm lub 24-30 cm,  

Siew punktowy 45 cm lub 75 cm. 

2. ILOŚĆ WYSIEWU 

Ilość wysiewu w kg/ha należy ustalić oddzielnie dla każdej odmiany na podstawie 

zalecanej obsady roślin na 1 m², masy tysiąca nasion (MTN) w gramach oraz 

zdolności kiełkowania w procentach wg. wzoru: 

 

 

Fot. 1 Nasiona dwóch różnych odmian soi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRZEDSIEWNA UPRAWA GLEBY 

Aby nie przesuszyć gleby, uprawki wiosenne powinno się ograniczyć do minimum. Przed 

samym siewem glebę zaleca się doprawić na głębokość 5-6 cm za pomocą agregatu 

uprawowego. Większość odmian soi nisko wiąże dolne strąki. Z tego względu bardzo 

            MALAGA 

MTN - 225,0 g; siła kiełkowania - 95% 

Norma wysiewu: 154 kg/ha 

CORALINE 

       MTN - 151,2 g; siła kiełkowania - 95% 

Norma wysiewu: 104 kg/ha 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Celsjusza


 

ważne jest przedsiewne wyrównanie powierzchni pola, aby umożliwić podczas zbioru 

niskie cięcie i ograniczyć straty nasion z nisko osadzonych strąków. 

4. NAWOŻENIE MINERALNE 

Soja do wytworzenia 1 tony nasion wraz z plonem ubocznym potrzebuje 68 kg N, 17 kg 

P2O5 , 33 K₂O. Jeżeli nawożenia fosforem i potasem nie zastosowano jesienią konieczne 

jest dostarczenie tych składników w terminie wiosennym, przed siewem soi. Dawkę 

fosforu i potasu należy dostosować do aktualnej zawartości przyswajalnych form tych 

składników pokarmowych w glebie oraz realnego do uzyskania na danym polu plonu. 

Przy średniej zasobności gleby dawki nawożenia fosforem i potasem wynoszą 

odpowiednio 60-80 P2O5 i 80-120 K2O. Nawożenie soi azotem jest ograniczone - w razie 

potrzeby można zastosować przedsiewnie do 30 kg N/ha. 

5. SZCZEPIENIE NASION  

Materiał siewny soi należy zaszczepić preparatem biologicznym, zawierającym bakterie 

brodawkowe Bradyrhizobium japonicum, które zaopatrują rośliny w azot. Zabieg ten jest 

niezbędny szczególnie na stanowiskach, na których soja uprawiana jest po raz pierwszy  

i najlepiej wykonać go bezpośrednio przed siewem nasion. Można także skorzystać 

z profesjonalnie przygotowanego materiału siewnego zainokulowanego bakteriami 

brodawkowymi, przygotowanego przez firmy nasienne. 

Fot. 2 Brodawki na systemie korzeniowym soi 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ZAPRAWIANIE NASION 

Aktualnie do zaprawiania nasion soi zarejestrowana jest jedna zaprawa nasienna Maxim 

025 FS (fludioksonil), którą stosuje się w dawce 240 ml/100 kg nasion. Zaprawę 

chemiczną należy zastosować co najmniej 1 dzień przed szczepieniem nasion preparatem 

bakteryjnym.  

 

Tekst i zdjęcia: Edyta Baca 

Soja korzysta przede wszystkim  

z azotu związanego w brodawkach 

korzeniowych. Dzięki temu przy jej 

uprawie możliwe jest ograniczenie 

stosowania mineralnych nawozów 

azotowych. 


