
PLONOWANIE SOI  

NA POLU DOŚWIADCZALNO-WDROŻENIOWYM LODR W KOŃSKOWOLI  

 

Lokalizacja pola - Pożóg II 

 

W 2020 r. w ramach kolekcji wysiano 8 odmian soi o różnej wczesności. Założono 

również doświadczenie obejmujące wysiew soi w trzech różnych terminach: T1 – 4 V, T2 – 8 V, 

T3 – 29 V. Nasiona przed siewem zostały zaszczepione Nitraginą wg. zaleceń producenta 

preparatu. Soję wysiano siewnikiem poletkowym, przyjmując obsadę 70 szt./m². Początek 

wegetacji dla soi nie był sprzyjający ze względu na zbyt niskie temperatury, które zakłócały 

prawidłowy wzrost i rozwój roślin tego gatunku. Wschody soi sianej w dwóch pierwszych 

terminach odnotowano średnio po ok. 12 dniach od siewu. Były one bardzo nierównomierne. 

Niska temperatura w tym czasie przedłużyła kiełkowanie nasion – w konsekwencji część z nich 

zgniła i nie wzeszła. Niekorzystnie na soję oddziaływały pojawiające się lokalnie przymrozki. 

Blaszki liściowe zostały przemrożone i nabrały brunatnego zabarwienia. Jednocześnie na polu 

doświadczalnym wystąpił bardzo duży problem związany z żerowaniem ptactwa, które 

uszkadzało i tak już osłabione i przyhamowane we wzroście młode rośliny soi. Poletka 

doświadczalne z soją charakteryzujące się niewielką powierzchnią w ciągu zaledwie kilku dni 

zostały „oczyszczone” z roślin przez szkodliwą działalność ptaków. Zaistniała konieczność 

zlikwidowania poletek wysianych w terminach T1 – 4 V oraz T2 - 8 V. Potwierdziła się teoria, 

odnosząca się szczególnie do terminu wysiewu tzw. ciepłolubnych gatunków roślin rolniczych 

uprawianych w Polsce, mówiąca o tym, że ważniejszy niż wczesny siew są szybkie  

i wyrównane wschody roślin. Na szybkie i wyrównane wschody soi można liczyć wtedy, gdy 

temperatura gleby na głębokości siewu wynosi min. 8°C. Dopiero w początku czerwca przyszło 

ocieplenie i znaczny wzrost temperatur, który przyśpieszył wschody soi wysianej w trzecim 

terminie T3 – 29 V. Dalszy wzrost roślin tego gatunku przebiegał bez zakłóceń. Jeżeli istnieje 

konieczność opóźnienia terminu siewu soi należy wysiewać odmiany należące do grupy 

odmian bardzo wczesnych i wczesnych, które do osiągnięcia gotowości do zbioru potrzebują 

ok. 130 dni. Należy jednak pamiętać, że soja jest rośliną dnia krótkiego, co oznacza, że terminu 

siewu soi nie powinno się zbytnio opóźniać, ponieważ w warunkach wydłużającego się dnia 

indukcja kwitnienia jest słabsza, a w związku z tym zmniejsza się potencjał plonowania 

plantacji. W skład kolekcji odmian soi wchodziły odmiany o różnej wczesności, w tym trzy 

należące do grupy odmian późnych, których dojrzewanie utrudniała deszczowa pogoda pod 



koniec wegetacji. Średni plon nasion soi w 2020 r. wyniósł 18,4 dt/ha  

i był o połowę mniejszy w porównaniu do 2019 r. (34,9 dt/ha). 

Technologia uprawy 

Rodzaj zabiegu Data zabiegu 

Uprawa: 

Zbiór przedplonu (zboża jare) 

Talerzówka 

Orka zimowa  

Agregat uprawowy  

 

01.08.2019 r. 

05.08.2019 r. 

15.11.2019 r. 

17.03.2020 

 

Nawożenie 

Rodzaj zabiegu Data zabiegu Faza 

rozwojowa  

w skali BBCH 

Nawożenie: 

Jesienne:  

1. N - 21 kg/ha; P2O5 - 60 kg/ha; K2O - 84 kg/ha w 

formie Yara Mila   

 

Wiosenne:  

1. N - 31 kg/ha w formie Saletrzaku 

 

 

13.11.2019 r. 

 

 

 

17.05.2020 r. 

 

 

Przed orką 

zimową 

 

 

Przedsiewnie 

Ochrona roślin 

Rodzaj zabiegu   Data zabiegu Faza rozwojowa 

w skali BBCH 

Ochrona roślin: 

HERBICYDY  

1. Sencor Liquid 600 SC - 0,55 l/ha 

2. Fusilade Forete 150 EC 1,0 l/ha 

 

 

29.05.2020 

26.06.2020 

 

 

BBCH – 00 

BBCH - 13 

Wyniki plonowania soi z pola doświadczalnego w 2020 r. 

Odmiany wchodzące  

w skład kolekcji  

w 2020 r. 

*Krajowy 

Rejestr 

Odmian 

(rok wpisu) 

Wczesność Firma 
 

Plon nasion dt/ha 

1. VIOLA 2018 późna Danko 17,2 

2. ERICA 2017 wczesna Danko 19,4 

3. ANTIGUA 2019 wczesna Saaten - Union 10,0 



 

           

Oprac. Edyta Baca 

   

4. ACARDIA - 
średnio-

późna 
Saaten - Union 26,7 

5. BILYAVKA - 
bardzo 

wczesna 
Agroyoumis 11,7 

6. NS DIJANA - wczesna Agroyoumis 19,4 

7. POMPEI - późna Agroyoumis 30,0 

8. KAPRAL - późna Agroyoumis 12,8 

Średni plon: 18,4 


