
Wyniki plonowania soi na polu doświadczalno-wdrożeniowym w Pożogu II 

LODR w Końskowoli 

 

Technologia uprawy kolekcji soi na polu doświadczalno-wdrożeniowym LODR  

w Końskowoli 

Przedplon: kukurydza 

Nawożenie: 

Yara Mila Corn (7-20-28) 200 kg/ha – 6.11.2018 

Siew: 9.05.2018 

Ochrona herbicydowa: 

Corum 502,4 SL 1,25 l/ha + Dash  HC 0,6 l/ha – 1.06.2018 

Fusilade Forte 150 EC 1 l/ha – 11.06.2018 

Nawożenie dolistne: 

Asahi SL – 6.06.2018 

 

Tabela 1. Wyniki plonowania soi na polu DW w Pożogu II za 2018  

Kolekcję soi założono na glebie pseudobielicowej kl. III a. Soja wysiana została 9 maja.  

W dniu siewu wystąpiły krótkie ale intensywne opady deszczu, które ubiły glebę. 

Zaskorupienie gleby było przyczyną utrudnionych wschodów. Nie został również zrealizowany 

plan wykonania doglebowego zabiegu herbicydowego – w wyniku zbyt dużego wysycenia 

profilu glebowego wodą uniemożliwiony był wjazd na pole i wykonanie zabiegu. W momencie 

obeschnięcia gleby na herbicyd doglebowy było już za późno, ponieważ nasiona zaczęły 

kiełkować i mogłyby zostać uszkodzone przez substancję czynną herbicydu. 

 

Odmiana Plon nasion w dt/ha 

ABELINA 42,00 

SCULPTOR 25,33 

MAVKA 35,33 

MALAGA 55,67 

CORALINE 55,00 

ERICA 32,67 

PETRINA 56,33 

MERLIN 34,67 

SG ANSER 34,00 

SILESIA 38,00 

Średni plon 40,90 
  



 

 

 

 

 

Fot. 1 Stan pola po ulewie (9.V.2018)                        Fot. 2 Poskręcane i pożółkłe kiełki soi (14.V.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 3 Niska obsada roślin soi            Fot. 4 Efekt zastosowanie w soi graminicydu 

Wcześnie powschodowo wykonano zabieg nalistny. Niedobór wody i wysokie temperatury 

spowodowały, że na liściach osłabionych roślin  widoczne były objawy fititotoksyczności po 

zabiegu. Następnie zastosowano biostymulator Asahi SL. Do zwalczenia chwastnicy 

jednostronnej zastosowano graminicyd.  

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 5 Objawy fitotoksycznego działania herbicydu na liściach soi               

We wczesnych fazach rozwojowych soi pojawił się problem z dzikami (przedplonem była 

kukurydza), które zbuchtowały pole.  



  

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 6 Pole soi uszkodzone przez dziki 

Soja weszła w fazę kwitnienia w II połowie czerwca. Wysokie temperatury, które wystąpiły  
w tym czasie spowodowały skrócenie okresu kwitnienia, można było zaobserwować zjawisko 
opadania kwiatów. Zdarza się tak, że redukcja plonu nasion może następować pomimo 
dostatecznego zaopatrzenia roślin w wodę, gdyż znaczący wpływ na poziom plonowania ma 
również wysoka temperatura. Jej wartości w okresie kwitnienia znacznie przekraczały 
wartości średnich z wielolecia. Druga część wegetacji przebiegła bez zakłóceń. Warunki 

pogodowe panujące pod koniec wegetacji sprzyjały dosychaniu nasion w strąkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.7 Kolekcja soi na polu DW w Pożogu II 

Zbiór soi przypadł na okres pomiędzy I dekadą września  III dekadą października: 

Erica – zbiór 3 IX 

Abelina – zbiór 11 IX 

Sculptor – 20-21 IX 

Mavka – 20-21 IX 

Malaga – 28 IX 

Merlin – 28 IX  



Silesia – 28 IX 

SG Anser – 28 IX 

Coraline – 1 X 

Petrina – 1 X 

 

          Oprac. Edyta Baca 

 

 


