
Plonowanie soi na polu doświadczalno-wdrożeniowym w Pożogu II  

Kolekcja soi została wysiana dnia 9 maja 2019 r. precyzyjnym siewnikiem punktowym Maschio Gaspardo w rozstawie rzędów co 45 cm. 

Nasiona przed siewem zostały zaszczepione Nitraginą. Podczas siewu soi uwilgotnienie gleby było optymalne i umożliwiało wykonanie 

bezpośrednio po nim zabiegu herbicydowego. Druga dekada maja przyniosła spadek temperatury i opady deszczu, które dodatkowo obniżały 

temperaturę gleby. Pomimo dostatecznej ilości wilgoci w glebie, zabrakło ciepła. To wpłynęło na zahamowanie procesu kiełkowania ciepłolubnej 

soi. Początek III dekady maja okazał się bardzo ciepły, pojawiła się więc nadzieja, że soja nadrobi zaległości w postaci szybkich wschodów. Jednak 

w tym czasie na polu doświadczalno-wdrożeniowym wystąpiły intensywne i obfite opady deszczu, które ubiły glebę. To z kolei utrudniało wschody 

roślin. Soja jest gatunkiem, który (podobnie jak łubiny) kiełkuje epigenicznie. Oznacza to, że podczas wschodów liścienie wydostają się nad 

powierzchnię gleby. Stąd wynika wrażliwość soi na zaskorupienie gleby, które skutecznie może utrudniać wschody. Na naszym polu soję 

uprawiamy od wielu lat. Gospodarujemy na glebie pseudobielicowej kl. III a kompleksu pszennego dobrego zalegająca  na utworach lessowych, 

która dość długo utrzymuje pożądaną wilgotność i jest stosunkowo łatwa do uprawy. Jednak w latach kiedy po siewie soi wystąpią intensywne 

opady deszczu, taka gleba ma tendencję do zaskorupiania się, a wtedy wschody roślin są utrudnione. Sporo szkód na plantacji soi  

w omawianym sezonie wyrządziły zające podgryzające rośliny krótko po wschodach oraz ptaki, które wybierały nasiona soi z gleby. Bardzo duże 

braki w obsadzie roślin, których przyczyną były ww. czynniki zrodziły konieczność zaorania plantacji. Soję wysialiśmy po raz drugi dnia 31 maja, 

ale ze względów organizacyjnych zaistniała konieczność przeniesienia lokalizacji kolekcji na sąsiednie pole. Tym razem nasiona przed siewem 

zostały potraktowane szczepionką bakteryjną High Stick Soy zgodnie z załączoną instrukcją.  Ponowny wysiew został przeprowadzony siewnikiem 

zbożowym o szerokości 3 m z redlicami stopkowymi, w rozstawie rzędów co 25 cm. Koniec maja przyniósł znaczne ocieplenie oraz obfite opady 

deszczu. Taka pogoda sprzyjała szybkim i wyrównanym wschodom soi, które pojawiły się ok. 7 dnia po siewie. Dalszy rozwój roślin przebiegał bez 

zakłóceń. Soja weszła w fazę kwitnienia w początkach sierpnia. Termin zbioru soi był uzależniony od wczesności danej odmiany. Odmianę Abelina 

oraz Sculptor, które należą do grupy odmian średniowczesnych zebrano 25 września. Zbiór późnej odmiany Malaga przypadł na 3 października.  

Z kolei 8 października zebrano bardzo późne odmiany z kolekcji – Coraline i Petrina. 

Technologia uprawy soi na polu DW w Pożogu II 

Rodzaj zabiegu Data zabiegu  Faza rozwojowa w skali BBCH 

Uprawa: 
Zbiór przedplonu (jęczmień jary) 
Talerzówka 
Orka zimowa  
Agregat uprawowy  

 
2.08.2018 r. 
06.08.2018 r. 
08.11.2018 r. 
30.05.2019 r. 

- 



 

Siew:  30.05.2019 r. - 

Nawożenie: 
Jesienne:  

1. N – 21 kg/ha; P2O5 - 60 kg/ha; K2O - 84 kg/ha w formie Yara Mila   
 
Wiosenne:  
1. N - 30 kg/ha w formie saletry amonowej  
 
Ochrona roślin: 
HERBICYDY  

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

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

3. Corum 0,625 l/ha + Dash HC 0,6 l/ha  

 
 
08.11.2018 r. 
 
 
 
30.05.2019 r. 
 
 
30.05.2019 r. 
14.06.2019 r. 
21.06.2019 r. 
 

 
 
Przed orką zimową 
 
 
 
Przedsiewnie 
 
 
BBCH – 00 
BBCH – 11 
BBCH - 14 

 

Oprac. Edyta Baca 

Wyniki plonowania soi z pola doświadczalnego LODR Końskowola w Pożogu II w 2019 r. 

Odmiana Firma Wczesność Wpis do KR Plon dt/ha  

Abelina Saatbau średnio wczesna 2016 44,5 

Coraline Saaten Union bardzo późna 2018 28,1 

Sculptor Saaten Union średnio wczesna 2017 40,0 

Malaga Saatbau późna -  30,9 

Petrina Danko bardzo późna 2017 30,8 

średni plon 34,9 


