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Szanowni Państwo,
Rynek soi w Polsce stale się rozwija. Coraz więcej
zakładów paszowych i podmiotów skupowych
interesuje się soją i zaczyna poszukiwać tego surowca.
Dla wielu z Państwa soja jest jeszcze gatunkiem
nieznanym lub mało znanym, dlatego jako lider rynku
odmian soi oferujemy Państwu nie tylko najlepiej
dostosowaną do polskich warunków genetykę,
ale również doradztwo w zakresie uprawy tego
gatunku. Samodzielnie lub we współpracy z naszymi
partnerami dystrybucyjnymi prowadzimy intensywne
wdrożenia praktyczne w polskich gospodarstwach,
organizujemy
szkolenia,
prowadzimy
stronę
internetową www.polskasoja.pl. Wszystko po to, by
jak najlepiej przybliżyć Państwu soję jako najbardziej
perspektywiczny nowy gatunek uprawny w Polsce,
który ma szansę rozwinąć się tak samo, jak rozwinęła
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się kukurydza, o której kilkadziesiąt lat temu w wielu
regionach Polski nawet nie słyszano, a obecnie jest
uprawiana w całym kraju.
Chciałbym też przypomnieć, że materiał siewny
soi SAATBAU reprodukowany jest w polskich
gospodarstwach nasiennych, zaprawiany jest
w unikalnej technologii FIX FERTIG w naszym
Zakładzie Przerobu Nasion z Oławie – jedynym
polskim zakładzie wyposażonym w specjalistyczną
linię do uszlachetniania materiału siewnego soi.
Dziękujemy naszym Klientom za dotychczasową
współpracę i liczymy na dalszy jej rozwój! Wszystkim
życzymy powodzenia w sezonie 2020!
Nasiona SAATBAU – w gruncie najlepsze!

Kontakt
1. Łukasz Weimann

tel. 509 187 492

2. Jakub Narożny

tel. 504 054 762

3. Krzysztof Błędowski

tel. 501 781 002

4. Radosław Sokołowski

tel. 505 005 288

5. Mariusz Koziński

tel. 519 053 438

6. Sławomir Korytkowski

tel. 519 053 439

7. Mariusz Skowroński

tel. 509 188 079

8. Adam Świstak

tel. 508 329 882

9. Piotr Dziama

tel. 517 024 759

Nasza SOJA z myślą o
Tobie!
SOJA
WOLNA OD
GMO

NAJWYŻSZY
STANDARD
PLONOWANIA
PEWNA JAKOŚĆ
• Największa ilość strąków na roślinie bardzo dobry potencjał plonowania
• Najmniejsze straty podczas zbiorów najwyżej osadzone pierwsze strąki
• Tolerancja na pękanie

IDEALNY
PRZEDPLON
Optymalna wczesność •
- możliwość uprawy
w całej Polsce
Wzbogacenie płodozmianu •
Niski nakład pracy i finansów •
Poprawa zasobności •
gleby w azot
Poprawa struktury gleby •
- korzeń palowy

• Wysoka zawartość białka
i tłuszczy

• Intensywny wzrost początkowy
• Najlepsza odporność na wyleganie

WYTWARZAJ
AZOT NA POLU
ZAMIAST
GO KUPOWAĆ
KSZTAŁTUJ
ODPOWIEDZIALNY
PŁODOZMIAN

Dobre nasiona,
Dobre plony.
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SPIS TREŚCI

ODMIANA

MERLIN

ABELINA

SG ANSER

średniowczesna

średniowczesna

średniopóźna

grupa wczesności

000++

000++

000+

potencjał plonowania

wysoki

bardzo wysoki

bardzo wysoki

kolor znamienia

ciemny

ciemny

jasny

wczesny wigor

bardzo wysoki

wysoki

bardzo wysoki

tolerancja na chłody

bardzo wysoka

bardzo wysoka

wysoka

przeciętna - ok. 87 cm

wysoka - ok. 103 cm

średnia - ok. 98 cm

średnia

średnia

średnia

średnia ok. - 165 g

wysoka - ok. 180 g

wybitna - ok. 230 g

przeciętna
ok. 10 cm

wysoka
ok. 13 cm

bardzo wysoka
ok. 15 cm

31

34

24

zawartość białka

wysoka

wysoka

wysoka

zawartość tłuszczu

średnia

wybitna

wysoka

liczba dni od siewu
do dojrzałości żniwnej

127-132

128-135

129-135

wczesność wg. COBORU

wysokość roślin
odporność na wyleganie
MTN
wysokość osadzenia
najniższego strąka
liczba strąków na roślinie

ODMIANA

REGINA

NOWOŚĆ

AURELINA

NOWOŚĆ

BETTINA

późna

późna

bardzo późna

000

000

000-

bardzo wysoki

bardzo wysoki

bardzo wysoki

kolor znamienia

ciemny

jasny

jasny

wczesny wigor

wysoki

wysoki

wysoki

tolerancja na chłody

wysoka

wysoka

wysoka

przeciętna - ok. 86 cm

średnia - 90 cm

przeciętna - ok. 88 cm

wysoka

bardzo wysoka

wysoka

b. wysoka – ok. 217 g

bardzo wysoka - ok. 216 g

wysoka - ok. 185 g

przeciętna
ok. 11 cm

przeciętna
ok. 12 cm

przeciętna
ok. 12 cm

35

36

40

zawartość białka

wybitna

wybitna

średnia

zawartość tłuszczu

średnia

średnia

bardzo wysoka

liczba dni od siewu
do dojrzałości żniwnej

133-140

137-142

143-148

wczesność
grupa wczesności
potencjał plonowania

wysokość roślin
odporność na wyleganie
MTN
wysokość osadzenia
najniższego strąka
liczba strąków na roślinie
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STRONA 5

Soja uprawą dla całego kraju!
Soja to gatunek cieszący się w Polsce coraz większa popularnością.
Pierwszy raz pojawiła się na polskich polach w latach 80-tych.
Plany rozwoju jej uprawy zakończyły się jednak niepowodzeniem,
ze względu na to, że dostępne w tamtym czasie odmiany były zbyt
późne i miały problemy z osiągnięciem dojrzałości do zbioru. Kilka
lat temu soja powtórnie zawitała do Polski. Początkowo tylko rolnicy
w południowej, najcieplejszej, części kraju zdecydowali się na próby
jej uprawy, podchodząc do tematu bardzo sceptycznie i wybierając
najwcześniejsze odmiany. Po pierwszych doświadczeniach i sukcesach
w uprawie okazało się, że dla południowej części kraju można wybierać
dużo późniejsze odmiany, a soja stanowi równocześnie doskonały
element płodozmianu.
Dobór odpowiedniej odmiany to jeden z kluczowych warunków
uzyskania wysokiego plonu nasion. Powinna to być odmiana
przebadana w warunkach klimatu Polski, spełniająca warunek
wysokiego potencjału plonowania, ale przede wszystkim, o właściwej
wczesności do regionu uprawy i panujących w nim warunków
klimatycznych. Daje to pewność, że odmiana osiągnie gotowość do
zbioru w optymalnym terminie.
Wczesność soi określa się w skali „zerowej”. Do uprawy w centralnej
i północnej Europie nadają się odmiany 0000, 000 i 00 (4-zerowe,
3-zerowe i 2-zerowe). Odmiany „0000” charakteryzują się najkrótszym,
a odmiany „00" najdłuższym okresem wegetacji. Z jednej strony
należy pamiętać, że im późniejsze odmiany, tym wyższy potencjał
plonowania, z drugiej wybierać tak, aby zbiór soi następował do
połowy października. Soja jest dojrzała wtedy, gdy nasiona są okrągłe,
jędrne ale trudne do rozłamania i szeleszczą w strąkach. Wysoka
zawartość tłuszczu w nasionach powoduje, że soja pozostawiona na
polu w okresie niskich temperatur, krótkiego okresu nasłonecznienia
i często występującej rosy porannej i wieczornej może mieć trudności
z uzyskaniem odpowiednio niskiej wilgotności do zbioru. Generalnie
przyjmuje się, że w Polsce powinno się stosować odmiany trzyzerowe.
Jednak nawet ta grupa obejmuje odmiany o dość szerokim spektrum
terminów dojrzewania, dlatego warto opierać się na wartościach sumy
temperatur efektywnych i długości okresu wegetacji. W polskich
warunkach należy dobierać do siewu odmiany, które w okresie
rozwoju potrzebują sumy temperatur efektywnych wynoszącej
do 2000oC i okresu wegetacji nieprzekraczającego 130 – 150 dni. Na
Opolszczyźnie, w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach
odnotowano, że w okresie od 1.05-30.09 suma temperatur efektywnych
wynosiła odpowiednio 2538oC w 2014 r., 2662oC w 2015 r. i 2634oC

w 2016 r. więc możliwa jest tu uprawa soi wymagającej wyższej
sumy temperatur. W 2016 roku dojrzewały w tym rejonie odmiany
o okresie wegetacji trwającym nawet ok. 180 dni. Długość okresu
wegetacji odmiany różni się w latach i zależy od tego w jakim
okresie uzyskana zostanie odpowiednia wartość sumy temperatur
efektywnych. Najlepszym przykładem jest tu obserwacja dwóch
skrajnie różnych lat pod względem przebiegu pogody 2017 i 2018.
Analizując odmiany SAATBAU w mokrym i chłodnym 2017 roku
widać, że średni okres dojrzewania odmiany trwał od 132 do 145 dni,
a różnica miedzy najwcześniejszymi i najpóźniejszymi odmianami
wynosiła ok. 13 dni. W bardzo suchym i gorącym 2018 roku różnica
między najwcześniejszymi, a najpóźniejszymi odmianami wyniosła
11 dni, nie była więc duża. Okres wegetacji poszczególnych odmian
był w 2018 r. o 5-7 dni krótszy niż w roku 2017. Należy pamiętać, że
w chłodniejszym klimacie Polski północnej różnice w okresie wegetacji
odmian z poszczególnych grup wczesności będą dużo większe niż na
południu, gdzie odmiany o różnej wczesności mogą dojrzewać w dość
przybliżonym terminie. Dlatego też w południowych regionach kraju
warto sięgać po odmiany o dłuższym okresie wegetacji, dzięki którym
możliwe będzie uzyskanie najwyższych plonów, a na północy wybierać
dobrze plonujące odmiany, które dojrzeją bez konieczności desykacji
czy dosuszania nasion.
Saatbau Polska posiada najszerszą na rynku ofertę pod względem
wczesności odmian, najlepiej dopasowanych do polskich warunków
klimatycznych, co jest potwierdzone badaniami COBORU.
Odmiany o średnim okresie wegetacji na poziomie 128 dni jak Merlin
i Abelina rekomendowane są do uprawy w całej Polsce i w chłodnym
2017 roku uzyskały dobrą dojrzałość do zbioru również w rejonach
najtrudniejszych klimatycznie. SG Anser można uprawiać w całej
Polsce za wyjątkiem północnej i północno wschodniej Polski. Regina
i Aurelina to odmiany nieco późniejsze, które doskonale sprawdzają
się w centralnej i południowej Polsce. Bettina to odmiana późna
z przełomu grup wczesności trzy- i dwuzerowej (000/00), o najwyższym
potencjale plonowania, ale rekomendowana do uprawy w cieplejszych,
południowych rejonach kraju.
Właściwie dobrane pod względem wczesności odmiany soi pozwalają
na jej uprawę w całej Polsce, a kwalifikowany materiał siewny
z pewnego źródła gwarantuje dobre kiełkowanie i równe wschody
oraz pewność, że jest to soja wolna od GMO. Dokładnie taka, jakiej
potrzebuje nasz rodzimy rynek.

Grupy wczesności soi - systematyka COBORU
Liczba dni od siewu do dojrzałości żniwnej

grupa średniowczesna

grupa średniopóźna

grupa późna

grupa b. późna

150

148

142

140

140
135

135

132

137
133

130
127

143

128

129

120
MERLIN
000++

ABELINA
000++

Rok wilgotny

SG ANSER
000+

REGINA
000

AURELINA
000

Rok suchy

BETTINA
000-

STRONA 6

Agrotechnika
uprawy soi
WYMAGANIA GLEBOWE

Soja to roślina o średnich wymaganiach glebowych. Ważnym
jest by były to stanowiska w dobrej kulturze, przewiewne
i zasobne w składniki pokarmowe. Nie toleruje odczynu kwaśnego,
a prawidłowa symbioza z bakteriami brodawkowymi przebiega
przy pH 6,0-7,5. Najlepiej jest ją uprawiać na glebach kompleksu
pszennego dobrego i bardzo dobrego do żytniego bardzo dobrego,
klasy bonitacyjnej I - IVa. Nie nadają się do jej uprawy zbyt zwięzłe,
niestrukturalne, silnie zaskorupiające się, zbyt zimne, zakwaszone
i z natury suche gleby.
Soja jest genetycznie dostosowana do okresowych niedoborów
wody. Największe na nią zapotrzebowanie występuje w okresie
kiełkowania i wschodów oraz kwitnienia i zawiązywania strąków.
Nadmiar opadów może powodować nadmierny wzrost roślin oraz
porażenie siewek, łodyg i nasion chorobami zgorzelowymi.

SOJA W ZMIANOWANIU

Zboża posiadają aż 70% udział w zmianowaniu oraz pozostawiają
czyste, średnio zasobne w azot stanowisko, w związku z tym są
najlepszym przedplonem dla soi. Często występuje na polach
po kukurydzy, ale z zastrzeżeniem, że w tej ostatniej stosowano
herbicydy obojętne dla soi. Pozostawia po sobie bardzo dobre
stanowisko dla pszenicy ozimej, na którym ze względu na dobrą
strukturę gleby, może być zastosowany system uprawy uproszczonej.

UPRAWA GLEBY

Zabiegi uprawowe pod soję powinny mieć na uwadze eliminację
zachwaszczenia i utrzymanie optymalnej wilgotności do
kiełkowania i wschodów. Po zbiorze przedplonu zbożowego trzeba
wykonać zespół uprawek pożniwnych, w którym stosuje się
płytką uprawę ścierniskową (np. talerzowanie), a przy dłuższym
okresie do wykonania orki przedzimowej chwasty należy zwalczać
ponownie mechanicznie lub chemicznie. Powinno się unikać orki
wiosennej, a przedzimową wykonać w ostrą skibę, na głębokość
25 cm, z dobrym przykryciem resztek pożniwnych, zwłaszcza po
kukurydzy. Uprawę wiosenną należy minimalizować do włókowania
lub bronowania i agregatu uprawowego na głębokość 6-8 cm, w celu
zatrzymania w górnej warstwie dobrego uwilgotnienia i zachowania
niezbitej struktury przed siewem. Po uprawie, ze względu na dość
niskie umieszczenie dolnych strąków gleba powinna być wolna od
brył i kamieni, ażeby umożliwić zbiór soi z najniższymi stratami.
Na glebach zwięzłych nie zaleca się wałowania posiewnego, aby
nie doprowadzić do zaskorupienia gleby po wystąpieniu większych
opadów. Na glebach lżejszych zabieg ten można wykonać, zapewniając
w ten sposób lepsze podsiąkanie wody i równe wschody. Dobrym
rozwiązaniem jest wykonanie wałowania przed siewem.

NAWOŻENIE

Soja do wytworzenia 1 dt nasion wraz z plonem ubocznym pobiera
6,8 kg N, 1,7 kg P2O5 i 3,3 kg K2O. Stosunek masy nasion do łodyg
i korzeni wynosi około 1:1. Ze względu na wymagania odnośnie
odczynu gleby na poziomie pH 6-7 wapnowanie należy przeprowadzić
w zespole uprawek pożniwnych przedplonu wapnem tlenkowym
lub magnezowym, a najlepiej utrzymywać właściwy odczyn
w zmianowaniu. Optymalna zawartość składników pokarmowych
na glebach średnich i ciężkich wynosi 13,0-14,5 P2O5, 15,0-17,5 K2O
oraz 6,0-7,5 Mg w mg/100g gleby. Nawożenie fosforowo-potasowe
na tych glebach najlepiej zastosować przed orką przedzimową,
a na glebach lżejszych wiosną. Jego wysokość powinna być
skorelowana z zasobnością gleby i potrzebami pokarmowymi soi,
a także utrzymaniem odpowiedniej zasobności w zmianowaniu.
Jeśli te składniki pokarmowe zostały zastosowane w uprawie
roślin przedplonowych jak: kukurydza burak cukrowy, pszenica
można z nich zrezygnować w uprawie soi. W sytuacji gdy badania
wyraźnie wykazują niską zasobność tych pierwiastków nawożenie
jest zasadne w dawkach 40-50 kg/ha P2O5 i 60-80 kg/ha K2O.
Najbardziej dyskusyjnym tematem w uprawie soi jest nawożenie
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azotowe. Startowe nawożenie azotem wpływa pozytywnie na
kiełkowanie i wschody, lecz hamuje rozwój brodawek. Gdy
stanowisko zasobne jest w azot, brodawkowanie zaczyna się
w momencie, kiedy ten zawarty w glebie zostanie wykorzystany
przez roślinę. Przy długotrwałym pobieraniu azotu glebowego
bakterie stają się nieaktywne i nodulacja (brodawkowanie) nie
zachodzi. Soja efektywnie pokrywa swoje zapotrzebowanie na
azot wyłącznie poprzez biologiczne jego wiązanie z powietrza oraz
z zasobów naturalnie występujących w glebie, więc nawożenie
azotowe w żaden sposób nie uzupełni, ani nie zastąpi odpowiedniej,
efektywnej inokulacji. Nawet nieznaczna aplikacja azotu może
opóźnić kwitnienie i dojrzewanie nasion.
O nawożeniu azotowym można pomyśleć jedynie w sytuacji, gdy
do momentu kwitnienia na korzeniach, z różnych przyczyn, nie
rozwinęły się brodawki bakteryjne. W takim wypadku należy
zastosować 30-40 kg N/ha w formie saletry amonowej na początku
kwitnienia.
Z mikroelementów wskazane jest nawożenie dolistne 1-2 razy
w okresie wegetacji (przed kwitnieniem i w fazie zawiązywania
strąków), magnezem i siarką oraz borem, cynkiem i molibdenem,
które biorą udział w procesach przemiany materii, fotosyntezie,
budowie aminokwasów i stymulacji rozwoju bakterii brodawkowych.
Należy unikać nawozów z dodatkiem miedzi oraz manganu,
ponieważ działają one toksycznie na bakterie.

SZCZEPIENIE NASION I NORMA WYSIEWU

Do prawidłowego rozwoju w warunkach ograniczonego nawożnia
azotem lub bez nawożenia azotowego soja wymaga szczepienia
bakteriami Bradyrhizobium japonicum, które nie występują
naturalnie w naszych glebach. Muszą one zatem zostać zaszczepione
na nasiona lub do gleby. Inokulacja nasion soi bakteriami powinna
nastąpić przed siewem – każdego roku, nawet wtedy, gdy na danym
polu soja była wcześniej siana. Materiał siewny odmian hodowli
SAATBAU zaprawiony jest fabrycznie bakteriami brodawkowymi
w technologii FIX FERTIG, dzięki czemu rolnik otrzymuje nasiona
GOTOWE DO SIEWU. W sprawdzonym procesie technologicznym
nasiona są otoczkowane bakteriami brodawkowymi wraz z klejem,
który pełni również funkcję środka konserwującego i chroniącego.
Dzięki temu szczepionka chroniona jest przed działaniem promieni
słonecznych oraz zabezpieczona przed ścieraniem z nasion podczas
siewu (szczególnie w siewnikach pneumatycznych), a bakterie
pozostają aktywne biologicznie nawet powyżej trzech miesięcy od
inokulacji, gwarantując skuteczne zaszczepienie roślin pożytecznymi
bakteriami. Nasiona soi zaprawione w technologii FIX FERTIG można
dodatkowo doszczepić bakteriami brodawkowymi tuż przed samym
siewem, aby zwiększyć intensywność brodawkowania korzeniowego,
a przez to plony soi. Dodatkowa inokulacja pomaga wzmocnić
brodawkowanie i plonowanie soi szczególnie na glebach, na których
soja nie była wcześniej uprawiana, w których symbiotyczne bakterie
Bradyrhizobium na pewno nie występują.
Korzyści wynikające z zastosowania nasion inokulowanych
w technologii FIX FERTIG to:
• Oszczędność czasu
• Gwarancja precyzyjnej aplikacji szczepionki na nasiona
• Gwarancja żywotności bakterii do siewu
• Doskonałe zaopatrzenie roślin w azot, bez tradycyjnego nawożenia
• Pewność równomiernego dojrzewania
Soja jest rośliną światłolubną i dlatego prawidłowa gęstość siewu
ma wyraźne znaczenie w jej uprawie. Ilość wysiewu zależy od
masy tysiąca nasion, zdolności kiełkowania i gęstości siewu. Firma
Saatbau Polska zaleca gęstość siewu dla swoich odmian 60-70 szt./m2
(4 jednostki siewne/ha). Przy zastosowaniu zbyt wysokiej gęstości
siewu rośliny nie krzewią się (szczególnie w suchych latach) i może
dojść do redukcji plonu.

TERMIN SIEWU, ROZSTAWA MIĘDZYRZĘDZI

Temperatura gleby i jej uwilgotnienie determinują dobór terminu
siewu. Gleba powinna być ogrzana do temperatury 10-12oC.

STRONA 8

Najczęściej przypada to na okres fenologiczny końca kwitnienia wiśni,
tj. 3 dekadę kwietnia. Siew soi w optymalnie ogrzaną ziemię powoduje
bardziej intensywny wzrost początkowy i wyrównane wschody.
Szybko rosnące rośliny wcześnie zakrywają międzyrzędzia blokując
ekspansję chwastów. Soja potrzebuje dobrego uwilgotnienia gleby do
wschodów i dlatego nie powinno się zbytnio opóźniać jej siewu. Późny
siew zwiększa też ryzyko uszkodzenia młodych roślin przez ptaki.
Technika siewu powinna zależeć od jakości gleby, stopnia
zachwaszczenia, dostępności wody i warunków klimatycznych.
Najpopularniejszą techniką jest siew siewnikiem redlicowym
w rozstawie rzędów 12 lub 24 cm. Dobre efekty można uzyskać również
przy wysiewie soi siewnikiem punktowym w rozstawie międzyrzędzi
45 cm, rozkładającym nasiona w rzędzie co 4-5 cm.
Przy siewie w wąskie rzędy 12-24 cm rozłożenie roślin na polu
jest zbliżone do kwadratu, co ułatwia szybkie pokrycie gleby
i minimalizację ekspansji chwastów oraz optymalny dostęp roślin
do światła i wody. Technika ta staje się bardziej problematyczna
przy siewie w suchą, nieodpowiednio spulchnioną glebę, ponieważ
utrudnione jest precyzyjne ułożenie nasion w rzędzie i na odpowiednią
głębokość. Siew w szerokich rzędach ułatwia dokładne rozmieszczenie
nasion na plantacji, powoduje intensywny wzrost początkowy i wyżej
osadzony pierwszy strąk, ale opóźnia pokrycie gleby przez rośliny,
ułatwiając rozwój chwastów i przyczynia się do intensywniejszego
przewietrzania plantacji, co zabezpiecza przed chorobami grzybowymi,
ale intensyfikuje też parowanie wody z gleby.
Należy pamiętać również, że soja jest bardzo wrażliwa na zaskorupienie
gleby po siewie, przed wschodami, dlatego na glebach zwięzłych należy
ją siać na głębokość 3 cm, a na glebach lżejszych na głębokość 4 cm.

OCHRONA ROŚLIN

Choroby i szkodniki nie mają praktycznego znaczenia w uprawie
soi w Polsce. W głównych rejonach uprawy soi na świecie
najistotniejszym patogenem jest rdza soi. Lokalnie występować
mogą zgorzel siewek, mączniak rzekomy, bakteryjna ospowatość
i plamistość liści czy choroby wirusowe ale z reguły poniżej progu
szkodliwości. Na dzisiaj jednak częściej od chorób występują
czynniki abiotyczne: czyli uszkodzenia przez środki ochrony roślin,
przymrozki lub podgryzanie przez zwierzęta (zające, gołębie). Soja
ma jednak bardzo dobre zdolności regeneracyjne i z pierwszego
międzywęźla poniżej uszkodzenia tworzy nowe pędy.
Największym problemem w uprawie soi jest zachwaszczenie, dlatego
też nie należy jej siać na stanowiskach, na których występują trudne
do zwalczenia chwasty wieloletnie. Ze względu na wolny wzrost
w początkowym okresie wegetacji, wymaga ona ochrony przed
chwastami, zarówno jedno, jak i dwuliściennymi. Główne zagrożenie
stanowią komosa biała, fiołek polny, przytulia czepna, samosiewy
rzepaku, poziewnik szorstki, gorczyca polna, tasznik pospolity,
ostrożeń polny oraz miotła zbożowa i chwastnica jednostronna.
Działanie herbicydów w dużym stopniu zależy od temperatury
powietrza i uwilgotnienia gleby. Najlepiej stosować je posiewnie. Nawet
jeśli gleba jest przesuszona, to zabieg doglebowy przyhamuje rozwój
chwastów i ułatwi intensywny rozwój siewek. Zabieg powschodowy
wykonuje się w fazie rozwiniętego pierwszego liścia trójdzielnego.

ZBIÓR

Soję zbiera się kombajnem zbożowym w fazie dojrzałości pełnej
nasion, gdy rośliny zrzuciły liście, a nasiona są twarde, przybierają
kulisty kształt, żółtą barwę i rozluźniają się w strąkach (grzechoczą).
Termin zbioru zależy od wczesności odmiany i przebiegu wegetacji
(termin siewu, warunki pogodowe). Ze względu na niskie wiązanie
dolnych strąków, soja powinna być uprawiana na wyrównanych
powierzchniach, unikać należy jej uprawy na skłonach oraz polach
zakamienionych. Przy zbiorze należy zredukować obroty bębna
młócącego (do 350-500 obrotów/min.) i zachować optymalną prędkość,
ponieważ odpowiednia masa roślin na klepisku ogranicza kruszenie
nasion. Heder kombajnu powinien być opuszczony jak najniżej. Zbiór
warto wykonać hederem do soi, w którym elastyczna kosa dostosowuje
się do powierzchni pola, dzięki czemu straty w czasie zbioru są
minimalne. W przeciętnych warunkach pogodowych, przy doborze
odpowiednich odmian soja dojrzewa samoczynnie (bez desykacji)
i można zbierać ją przy odpowiedniej wilgotności. Przy wilgotności
nasion powyżej 14% wymagane jest dosuszanie.

Pan Tomasz Brodowicz
Częstocice, pow. miechowski, woj. małopolskie
Historia z soją w moim gospodarstwie rozpoczęła się
w 2015 roku, kiedy to obsiałem 5 ha odmianą MERLIN.
Uzyskałem średni plon na poziomie 2,8 t/ha, więc
jak na początek był to całkiem niezły wynik. Wtedy
"zaraziłem" się tą uprawą. W kolejnym roku miałem
już 15 ha soi, z czego na 10 ha posiany został MERLIN,
a na 5 ha ABELINA. Średni plon tamtego roku wyniósł
dla MERLINA 2,7 t/ha natomiast ABELINA „sypnęła”
3,2 t/ha. Problemem wtedy był dla mnie zbiór dolnych
strąków ze względu na troszkę słabo doprawione pole.
W 2017 soję posiałem na polu, gdzie pH gleby wynosiło
5,4-5,7. Z powodu zbyt kwaśnego odczynu średni plon
z 20 ha wyniósł tylko 1,8 t/ha przy wilgotności 18-19 %,
pomimo iż zasobności potasu i fosforu były średnie.
Zbiór był wykonany w połowie października, więc
musiałem ziarno dosuszyć po zbiorze.
W 2018 roku zdecydowałem się tylko na odmianę
MERLIN. Został wysiany na działkach, na których soja
już była wcześniej siana i została już zaszczepiona
bakteriami brodawkowymi. Średni plon wyniósł
4,5 t/ha! MERLIN bardzo dobrze się krzewi, co
zauważyłem, siejąc tę odmianę z obniżoną obsadą.
Pędy boczne MERLINA ładnie uzupełniają łan, budują
optymalną liczbę strąków i plon.
W roku 2019 zdecydowałem się na przetestowanie kilku
nowych odmian firmy SAATBAU. Wyniki plonowania
z poletek były bardzo zadowalające i wahały się od 2,7
do niespełna 4 t/ha. Natomiast na polu o pH 5,7-5,8
średni plon wyniósł 1,85 t/ha, co dobitnie pokazuje, że
soja musi być siana w zadbaną glebę z uregulowanym
odczynem. W tegorocznych doświadczeniach bardzo
dobrze wypadła odmiana AURELINA, którą na pewno
wysieję w 2020 r., wraz z odmianą ABELINA, która
znakomicie sprawdziła się na polach produkcyjnych.
Soja w moim gospodarstwie na stałe weszła do
płodozmianu, każdy rok uprawy przynosi nowe
doświadczenia, które podnoszą precyzję stosowanej
agrotechniki i stabilizują potencjał plonowania. Nie do
przecenienia jest również wpływ soi na plonowanie
roślin następczych. Soją warto się zainteresować!

Odmiany soi / sezon 2019
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Doświadczenia PDO COBORU 2018
Plon ziarna [dt/ha]

39,8

55,3

22,9

41,7

26,1
26,3

28,0

34,2
37,2
32,7
29,7 26,7

MERLIN 000++

35,5
39,6

37,9

46,8

Pierwszy raz tylko z Merlin!
• Może być uprawiana w całej Polsce również w rejonach
niekorzystnych termicznie

Doświadczenie wdrożeniowe SAATBAU 2018
Plon nasion

• Wysoki i stabilny potencjał plonowania

5

• Wyjątkowy wczesny wigor i tolerancja na chłody

2

1

BRZESKI
(MAŁOPOLSKIE)

3

3,6

EŁCKI

• Na Liście Odmian Zalecanych w woj. małopolskim, opolskim
podkarpackim, zachodnio-pomorskim

4,2
3,7

PRZASNYSKI

powiaty

Zalecane regiony uprawy

Doświadczenie wdrożeniowe SAATBAU 2019
Plon nasion [t/ha]
4

4,0
3,1

2

1

0

powiaty

OSTROWSKI

2,8

CIESZYŃSKI

plon [t/ha]

3

MIECHOWSKI

• Wysoka tolerancja na błędy agrotechniczne – szczególnie
polecana do nauki uprawy soi

plon [t/ha]

• Znakomita zdolność do regeneracji po uszkodzeniach (mróz,
opryski, żerowanie zwierząt)

4

Pan Grzegorz Przysucha
Kurów, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie
Pracujac na 130 ha gospodarstwie rolnym i prowadząc równolegle działalność gospodarczą poszukiwałem rośliny
uprawnej, nie wymagającej dużych nakładów czasu. Dlatego postawiłem na soję. Odmianę MERLIN sieję od 2016 r.,
średni plon jaki uzyskiwalem w ciągu ostatnich trzech lat to 2,7 t/ha z areału 15 ha. Przy takim plonie udaje mi się
uzyskać satysfakcjonujący wynik ekonomiczny. Dzięki temu, że Merlin jest odmianą wczesną, mogę w terminie
do 15 października posiac po soi pszenicę ozimą. Uprawę soi polecam wszystkim poszukującym uproszczeń
w gospodarstwie i chcących wzbogacić płodozmian.

Odmiany soi / sezon 2019
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Doświadczenia PDO COBORU 2018
Plon ziarna [dt/ha]

40,8

49,2

23,4

44,7

30,7
29,0

28,1

36,2
39,0

37,5

37,6

42,5

35,3 33,0

ABELINA 000++

46,4

34,3

Niepodważalny potencjał!

• Zalecana do uprawy w całej Polsce za wyjątkiem rejonów
o najtrudniejszych warunkach termicznych

Doświadczenie wdrożeniowe SAATBAU 2018
Plon nasion

• Rekordowo wysokie i rekordowo stabilne plony
w doświadczeniach COBORU 2014-2018

4,2

2,7

MAKOWSKI

PRZASNYSKI

0

• Na Liście Odmian zalecanych w 12 województwach

2,6

EŁCKI

2

BRZESKI
(MAŁOPOLSKIE)

3

1

• Wysoko osadzone najniższe strąki – łatwiejsze kombajnowanie

3,8

3,7

STRZELIŃSKI

powiaty

Zalecane regiony uprawy

Doświadczenia rejestrowe COBORU 2014-2019
Plon nasion
45

32,3

2014

2015

2016

39,3

2017

WZORZEC

ABELINA

WZORZEC

ABELINA

WZORZEC

5
0

37,6

20,7

ABELINA

10

WZORZEC

15

38,0

27,9

WZORZEC

109%
22,5

20

ABELINA

25

105%

101%
35,4

34,6

WZORZEC

30

112%
39,7

113%
39,0

112%
36,1

ABELINA

plon [dt/ha]

35

ABELINA

40

2018

2019

Doświadczenie wdrożeniowe SAATBAU 2019
Plon nasion [t/ha]
5
4,4

4,1

powiaty

3,0
2,2

OBORNICKI

OSTROWSKI

2,7

JĘDRZEJOWSKI

3,4
2,8

CIESZYŃSKI

MIECHOWSKI

WĘGROWSKI

LIPSKI

BRZESKI

BRZESKI

PROSZOWICKI

MIECHOWSKI

KRAKOWSKI

0

LUBELSKI

1

BYDGOSKI

2

2,8 2,7

2,7 2,7 2,5

2,5 2,4

3,5

GLIWICKI

3,1 3,2

3
ZGORZELECKI

plon [t/ha]

3,8

PRZEMYSKI

4

OPATOWSKI

• Wysoka zawartość tłuszczu oraz białka

4

plon [t/ha]

• Wybitny wczesny wigor – szybkie zwarcie łanu

5
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Pan Jan Chlasta
Nowe Skalmierzyce, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
W 2019 r. posiałem kilka odmian soi na łącznym areale 12,5 ha. Wszystkie pola z soją były odchwaszczane mechanicznie
za pomocą opiełacza. ABELINA była wysiana 25 kwietnia na gruntach o klasie IVa i IVb, po wschodach odznaczała
się bardzo mocnym wigorem początkowym. Mimo niesprzyjających warunków w sezonie 2019 ABELINA dała dobry
średni plon 3,1 t/ha. W przyszłym sezonie wysieję ABELINĘ na lepszym kompleksie glebowym, ponieważ widzę
potencjał w tej odmianie.

Odmiany soi / sezon 2019
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Doświadczenia PDO COBORU 2018
Plon ziarna [dt/ha]

37,1

46,7

20,3

36,2

29,0
26,6

25,2

33,6
37,0
35,0

35,9

33,2 31,3

SG ANSER 000+

35,1

41,8

36,1

Białko z wigorem!

• Rekomendowana do uprawy w całej Polsce za wyjątkiem
rejonów północnych i północno-wschodnich

11,1

ODMIANA 6

ODMIANA 5

ODMIANA 4

11,9
10,5

ODMIANA 10

11,4
10,2

ODMIANA 9

11,7

ODMIANA 8

11,7

11,5

ODMIANA 3

Doświadczenie wdrożeniowe SAATBAU 2019
Plon nasion [t/ha]

Zalecane regiony uprawy
5
4,4

3,7

1
0

3,1

powiaty

2,9

OPATOWSKI

2

3,0

GLIWICKI

3

BRODNICKI

plon [t/ha]

4

OSTROWSKI

• Rekomendowana do produkcji spożywczej

11,8

MIECHOWSKI

• Wysoka zawartość białka i tłuszczu

12,0

ODMIANA 2

• Bardzo wysoko osadzone pierwsze strąki – łatwiejsze
kombajnowanie
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SG ANSER

• Wysokie rośliny

Wysokość osadzenia
pierwszego strąka [cm]

• Bardzo dobra korelacja wczesności i wysokiej MTN

ODMIANA 7

Wysokość osadzenia pierwszego strąka
Grupa średniowczesna i średniopóźna PDO COBORU 2018

SG Anser
Soja (000+) śr. późna

Gospodarstwo Rolne Adam Rosół
Stradzew, pow. kutnowski, woj. łódzkie
Prowadzę gospodarstwo o powierzchni 50 ha. Soja w strukturze zasiewów stanowi około 10 ha, uprawiam ją od
5 lat na ziemiach klas od III do IV b i od samego początku zaufałem odmianom firmy SAATBAU. Od trzech lat
sieję w 100% odmianę SG ANSER. Jedną z głównych zalet tej odmiany jest wczesność, umożliwiająca zebrać plon
między III dekadą sierpnia, a I dekadą września, a to pozwala mi terminowo zasiać pszenicę bądź żyto hybrydowe.
Wysoka odporność na wyleganie jak i wysoko osadzone najniższe strąki umożliwiają bezproblemowy zbiór nasion.
Następnym parametrem, który wyróżnia tę odmianę jest równomierne dojrzewanie, co pozwala pominąć zabieg
desykacji, zmniejszając tym samy koszty produkcji oraz wyklucza dodatkowy wjazd w pole.
Średni plon SG ANSER z trzech lat wynosi około 3 t/ha. Rekord udało się osiągnąć w 2016 roku, gdzie uzyskałem
wynik 3,3 t/ha. W wyjątkowo suchym 2018 roku, gdzie soję miałem posianą głównie na glebach klasy IV, SG ANSER
plonował na poziomie 2,5 t/ha.

Odmiany soi / sezon 2019

Doświadczenia PDO COBORU 2018
Plon ziarna [dt/ha]
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Plon białka ogólnego [kg/ha]
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Doświadczenia rejestrowe COBORU 2016-2017
Plon białka ogólnego
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Doświadczenie wdrożeniowe SAATBAU 2019
Plon nasion [t/ha]
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• Znakomita odporność na pękanie strąków
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• Rekordowo grube nasiona
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• Niskie rośliny o znakomitej odporności na wyleganie
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• Najwyższy plon białka w badaniach rejestrowych 2016-2017

plon [t/ha]

1
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• Równomierne rozmieszczenie strąków na roślinie – plon
budowany równomiernie na całej roślinie
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Doświadczenia rejestrowe i PDO COBORU 2016-2018
Plon nasion

• Wyjątkowy potencjał plonowania
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średnia wzorca
1079 kg/ha

Gospodarstwo Rolne Kubik
Godzikowice, pow. oławski, woj. dolnośląskie
Soja po raz pierwszy pojawiła się w naszym gospodarstwie w 2015 roku. Było to ciężki rok dla uprawy soi jak
i innych gatunków. Mimo niskich plonów widzieliśmy potencjał w tej roślinie. Od dwóch lat uzyskujemy stabilne
plony (około 3 t/ha). Testujemy różne odmiany i techniki siewu dążąc do jeszcze lepszych wyników produkcyjnych.
Uważamy, że soja dobrze sprawdza się w siewie punktowym w szerokie rzędy. W tym roku zastosowaliśmy siew
w rzędy co 75 cm i obsadę 40 nasion/m2. Przy zastosowaniu odpowiedniej agrotechniki, a przede wszystkim ochrony
herbicydowej nie pojawiły się problemy z ekspansją chwastów. Testowaliśmy również kilka nowych odmian firmy
SAATBAU, z których na polu wyróżniła się odmiana REGINA. Jest to odmiana półsamokończąca, dzięki czemu więcej
dorodnych strąków umieszczonych jest na całej długości łodygi, również na szczycie. REGINA to niska odmiana
o dobrej odporności na wyleganie, a przy tym „obwieszona” dużą ilością strąków. W tym kolejnym trudnym roku
suszy osiągnęliśmy bardzo zadowalające plony soi na poziomie 3 t/ha. REGINA z pewnością będzie nowością na
naszych polach produkcyjnych w 2020 roku.
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Doświadczenia rejestrowe COBORU 2017-2018
Plon ziarna [dt/ha]
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42,5
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50,3

AURELINA 000

NOWOŚĆ

• Najlepsza połączenie wysokiego potencjału plonowania
z bardzo wysoką zawartością białka

Doświadczenia rejestrowe COBORU 2017-2018
Plon białka ogólnego [kg/ha]
Zawartość białka ogólnego [% s.m.]
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• Średnio wysokie rośliny
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800
700

20

WZORZEC

AURELINA

1100

• Wysoko osadzony pierwszy strąk
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• Najwyższy plon białka z ha

AURELINA

Mistrzyni w plonowaniu białka!

• Bardzo wysoka MTZ

Zalecane regiony uprawy

Doświadczenia rejestrowe COBORU 2017-2018
Odporność na pękanie strąków [9o]
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Doświadczenia rejestrowe i PDO COBORU 2017-2019
Plon nasion
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Doświadczenie wdrożeniowe SAATBAU 2019
Plon nasion [t/ha]
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Pan Prezes Franciszek Ostapczuk - RSP Bielczanka
Bielcza, powiat brzeski, woj. małopolskie
Areał naszej spółdzielni wynosi 350 ha. Soja w gospodarstwie pojawiła się w 2014 roku, a w ostatnich latach
niezmiennie na jej uprawę przeznaczamy ok. 90 ha. Zakładamy również poletka testowe w poszukiwaniu nowych
odmian. W tym roku po raz kolejny w naszych testach uczestniczyło sporo odmian z firmy SAATBAU. Moją
uwagę zdecydowanie najbardziej zwróciła AURELINA, zarejestrowana w 2018 roku w Austrii i w 2019 w Polsce
jako odmiana "000" pośrodku swojej grupy wczesności. Bardzo dobra pod kątem osypywania i zawartości
białka. Ponadto w stosunku do innych odmian posiada szybkie początkowe tempo wzrostu oraz równomierne
i ekspresowe dojrzewanie. W ciągu jednego tygodnia zrzuciła wszystkie liście. W doświadczeniu 2019 roku
osiągnęła najlepszy plon wśród wszystkich odmian 5,31 t/ha przy wilgotności 13% oraz zawartości białka 43,1%
suchej masy.
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Doświadczenia PDO COBORU 2017
Plon ziarna [dt/ha]

37,4

41,2

38,9

BETTINA 000-

Gwiazda Południa

• Zalecana do uprawy w południowej Polsce, w rejonach
o łagodnym klimacie

Doświadczenia rozpoznawcze COBORU 2017, 2019
Plon nasion [dt/ha]
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Doświadczenie wdrożeniowe SAATBAU 2019
Plon nasion [t/ha]
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3,7

GLIWICKI

• Bardzo dobra odporność na strzelanie strąków

35

BETTINA

• Bardzo wysoka intensywność krzewienia

plon s.m. [dt/ha]

• Wyjątkowy plon białka

115%
39,6

40

WZORZEC

• Znakomity potencjał plonowania we wszystkich rejonach,
w których jest uprawiana

Emilia Fink-Podyma
Manager Produktu
W soi tak jak w innych gatunkach istnieje zależność – im późniejsza odmiana, tym wyższy potencjał plonowania.
Dlatego też do każdego rejonu uprawy należy wybierać odmiany o odpowiedniej wczesności. BETTINA to
najpóźniejsza odmiana w naszej ofercie, która dedykowana jest do uprawy w południowej części Polski,
a szczególnie w obszarach o łagodnym klimacie i wysokiej sumie temperatur efektywnych. W takich warunkach
BETTINA uzyskuje bardzo dobre wyniki plonowania i odpowiednią dojrzałość do zbioru, bez konieczności
dosuszania nasion. BETTINA buduje rośliny o przeciętnej wysokości i dużej intensywności krzewienia. Pierwsze
strąki umieszczone są na poziomie optymalnym do zbioru i posiadają bardzo wysoka odporność na pękanie.
Grube nasiona o jasnym znamieniu wyróżniają się bardzo wysoką zawartością tłuszczu. BETTINA to najlepszy
wybór dla gospodarstw preferujących późne odmiany soi.
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Wszystko o uprawie soi w Polsce

MATERIAŁ SIEWNY
PROGRAM NAWOŻENIA
PROGRAM OCHRONY
LISTA PODMIOTÓW SKUPOWYCH

aktualności
SAATBAU POLSKA SP. Z O.O. JEST JEDNĄ Z CZOŁOWYCH FIRM
HODOWLANO-NASIENNYCH W POLSCE.
NALEŻYMY DO MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY SAATBAU LINZ,
ZAJMUJĄCEJ SIĘ HODOWLĄ I NASIENNICTWEM UPRAW ROLNICZYCH.

JAKOŚĆ ROKU 2019

SOJA SAATBAU SIĘ OPŁACA!

JESTEŚMY NA FACEBOOKU!

Saatbau Polska jako wiodąca
firma w Polsce w produkcji
i sprzedaży nasion roślin
rolniczych, dzięki ciągłemu
udoskonalaniu produkcji
i przerobu nasion, stosowaniu
innowacyjnych rozwiązań
i technologii zaprawiania trzeci
rok z rzędu potwierdziła swój
sukces, otrzymując uznanie
i certyfikat Jakość ROKU 2019 za
produkcję materiału siewnego
najwyższej jakości.

Soja staje się coraz bardziej
popularna w Polsce, choć dla
wielu rolników jest to nadal
roślina nieznana. Zachęcamy
do zapoznania się informacjami
na temat doboru odmian,
agrotechniki, programów
nawożenia i ochrony oraz
możliwościach zbytu ziarna
soi zebranych dla Państwa na
stronie internetowej
www.polskasoja.pl

Na naszym profilu
facebookowym publikujemy
codziennie aktualności
dotyczące życia naszej firmy
oraz dotyczące naszej oferty
nasiennej. Zapraszamy do
polubienia i śledzenia naszego
profilu, brania udziału
w konkursach i komentowania
naszych publikacji. Czekamy
także na wiadomości od Państwa
– bądźmy w kontakcie!

INFORMACJA
I PORADY
SAATBAU POLSKA Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska
ul. Żytnia 1
tel.: +48 71 399 55 00
polska@saatbau.com
www.saatbau.pl
/saatbaupolska

