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Porównanie przebiegu wegetacji roślin oraz
wielkość i jakość plonu nasion wybranych
odmian soi
Soja zwyczajna (Glycine max (L.) Merrill) należy do ważniejszych roślin uprawnych
na świecie. Wynika to głównie z możliwości wszechstronnego zagospodarowania jej
nasion. W Polsce areał uprawy soi jest nieduży, ale zainteresowanie tą cenną rośliną
rolniczą rośnie zwłaszcza na cele paszowe (Jerzak i in., 2012). Dzięki pracom
hodowlanym, już zostały upowszechnione w praktyce rolniczej nowe odmian soi
przydatne do uprawy w krajowych warunkach klimatycznych. Odmiany te cechuje
wysoki i dobry jakościowo plon nasion. Wartość użytkową nasion ogranicza jednak
zawartość substancji antyodżywczych. (Kasprowicz-Potocka i in., 2017). Odmiany i ich
dobór do konkretnego stanowiska i rejonu są kluczem do uzyskania zadowalających
plonów soi. Szczególną uwagę należy zwrócić na długość okresu wegetacji danej
odmiany. Filoda i Mrówczyński (2012), wskazują na konieczność opracowania
szczegółowych zaleceń agrotechnicznych dla nowych odmiany soi. Popełnione błędy
agrotechniczne nie pozwolą bowiem uzyskać dużego potencjału ich plonowania. Celem
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badań było porównanie przebiegu wegetacji roślin oraz wielkości i jakości plonu nasion
siedmiu odmian soi.
Ścisłe doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2017 i 2018. Zlokalizowane
zostało w gospodarstwie indywidualnym w miejscowości Makowisko (województwo
podkarpackie) na polu na którym nie uprawiano soi. Czynnikiem doświadczenia były
odmiany soi: Annushka, Atlanta, Lajma, Madlen, Mavka, Smuglyanka, Violetta.
Z badanych odmian najwcześniej wegetację zakończyła odmiana Annushka (112 dni
w 2017 r. i 132 dni w 2018 r.) oraz Lajma (119 dni w 2017 r. i 132 dni w 2018 r.).
Najpóźniej dojrzały rośliny odmiany Atlanta (143 dni w 2017 r. i 149 dni w 2018 r.) oraz
Smuglyanka (148 dni w 2017 r. i 149 dni w 2018 r.). Plon i skład chemiczny nasion był
zróżnicowany pomiędzy odmianami oraz w latach badań. W 2017 r. najniżej plonowała
odmiana Atlanta (2,56 t∙ha-1), zaś w 2018 r. odmiany Madlen (3,68 t∙ha-1) i Annushka
(3,67 t∙ha-1). Wysoko plonująca odmianą była Madlen w 2017 r. (3,71 t∙ha-1) oraz Atlanta
w 2018 r. (3,80 t∙ha-1). Średnio w latach badań najwięcej białka ogólnego zawierały
nasiona odmiany Atlanta (39,8 % s.m.), zaś tłuszczu surowego nasiona odmiany Madlen
(20,8% s.m.).
Wyniki badań polowych i laboratoryjnych wykazały, że w rejonie prowadzenia badań,
przydatne do uprawy są wszystkie oceniane odmiany soi. W przypadku odmian
Smuglyanka i Atlanta, z uwagi na długi okres wegetacji roślin, mogą wystąpić trudności
ze zbiorem nasion.
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