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►
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►

FENOTYP SÓJE

pôvod: severovýchod Ázie (Čína) s históriou viac než 4 500 rokov

3 rôzne typy kultivarov: determinantné
semideterminantné
indeterminantné

trojpočetný list

Botanická príslušnosť: LEGUMINOSAE
(obsahuje viac ako 12.000 druhov)
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DOBRE VEDIEŤ . . .
SÓJA
VYUŽITIE SÓJE
POTRAVINÁRSTVO

► rôznorodosť výrobkov sóje umožňuje široké
využitie sójových bôbov z hľadiska nutričných
hodnôt
- sójové mlieko, tofu
- sójová múka
- sójová omáčka, suchá sója
- sójové oriešky

KRMOVINÁRSTVO

► vzhľadom na veľmi vysoký obsah bielkovín,
sójové krmivo je zdroj bielkovín číslo 1
pre zvieratá (ošípané, hydinu a dobytok)

PRIEMYSEL

► plodina sa používa pri výrobe lepidiel
na drevo, výrobe gumy a plastov, textílií,
živíc, farieb a kozmetiky

VÝHODY CERTIFIKOVANÉHO OSIVA SÓJE
► Vysoká kvalita osív zaručuje: odrodovú čistotu (> 99 %),
klíčivosť (> 80 %), ktorá umožňuje maximálnu vzchádzavosť a rast
sóje pre stabilné a vysoké úrody;

► Prísna kontrola výskytu burín, ktorá zabráni kontaminácii
ďalších polí pestovateľov a uľahčuje tým herbicídnu ochranu;

► Prísna kontrola prítomnosti iných druhov semien:
- vyhnúť sa semenám plodín s obsahom lepku (napríklad pšenica,
jačmeň, ovos, raž), aby sa umožnila produkcia bezlepkových
sójových produktov
- vyhnúť sa semenám slnečnice (znovu pestované Clearfield®
semená sa nedajú zničiť aplikáciou Pulsaru®);

► Dosledovateľnosť, ktorá je garantovaná pri špecifických
vlastnostiach potravín zo sóje, resp. kŕmne spoločnosti
(napríklad: vysoký obsah bielkovín, farba zrna atď.);

► Záruka geneticky nemodifikovaných plodín pre celé poľnohospodárske odvetvie;

► Prísna kontrola výskytu chorôb v množiteľských porastoch
(príklad: Diaporthe, vírus mozaiky, Phytophtora atď.);

► Investície do vývoja a výskumu (šľachtenia) s cieľom
zlepšiť genetiku zvýšením výnosu, kvality a obsahu bielkovín,
odolnosti voči chorobám, aby pestovatelia a ďalšie odvetvia mali
prospech z tohto pokroku.

VÝHODY
► Zloženie:
► PROTEÍNY – sója je plodina s najväčším obsahom bielkovín
(40 – 42 % sušiny) a všetkých esenciálnych aminokyselín potrebných na splnenie požiadaviek výživy človeka

► TUKY – cca 20 % (sója je zdrojom kvalitného rastlinného oleja)
► MINORITNÉ ZLOŽKY – lecitín, tokoferoly, saponíny, glycerol,

izoflavóny a fytosteroly [ sójové bôby majú veľký potenciálny
prínos pre zdravie ľudí v dôsledku antioxidačných účinkov ]

► Minimálna potreba dusíka – vďaka inokulácii baktériou Rhizobium
► Nízka potreba ochrany pesticídmi – choroby, škodcovia
► Vynikajúca plodina do osevných postupov
► prerušenie cyklu niektorých burín,
► znižovanie tlaku hubových chorôb v obilninách
► zvládnutie niektorých škodcov (napr. Diabrotica na koreňoch
kukurice)

► Vďaka všetkým týmto výhodám má sója silnú podporu v Európe
za účelom dosiahnutia bielkovinovej nezávislosti a tiež aj ako
odpoveď na rastúcu celosvetovú potrebu bielkovín

MANAŽMENT PESTOVANIA SÓJE
SÓJA
KĹÚČOVÉ BODY PRE ÚSPEŠNÉ PESTOVANIE SÓJE
3
výber odrody

1
výber pozemku

5
kvalitná sejba

2
príprava pôdy

1 VÝBER POZEMKU
CIEĽ: Dosiahnuť dobrý koreňový vývoj

► Sóju možno pestovať na mnohých typoch pôdy, ale mali by sme

►

4
inokulácia

sa vyhnúť príliš vápenatým pôdam, ak je obsah vápnika vyšší
ako 10 %. Takýto typ pôdy môže byť príčinou chloróz listov, môže
obmedziť rozvoj Rhizobií a dramaticky eliminuje rast sóje.
Ak sa neplánuje zavlažovanie, je nutné vyhnúť sa pôdam s nízkou
schopnosťou zadržať vlahu ( plytké, hlinito-vápenaté pôdy, piesky
a pod.), čo vedie k nižším výnosom a nestálym obsahom bielkovín.

2 KVALITNÁ PRÍPRAVA PÔDY PRE DOBRÚ
A RÝCHLU VZCHÁDZAVOSŤ
CIEĽ: Dosiahnuť optimálnu štruktúru pôdy pred sejbou

► Znížiť utuženosť pôdy.
► Získať kvalitne pripravenú pôdu a dobre vyrovnaný povrch,

aby sa klíčiace rastliny mohli ľahko a rýchlo dostať von z pôdy.

6
kontrola burín

3 VÝBER ODRODY PODĽA 5 KRITÉRIÍ
CIEĽ: Dobrá adaptácia podmienkam danej lokality

► Skorosť: prispôsobiť výber odrody regiónu a dátumu sejby.
► Úrodový potenciál: vyhnúť sa citlivým a menej stabilným odrodám.
► Odolnosť na Sclerotiniu: dobrý zdravotný stav porastu zjedno►
►

dušuje zber a obmedzuje straty na úrode a vývoj Sclerotinie
v kritických situáciách, najmä tam, kde sa používa zavlažovanie.
Odolnosť voči poliehaniu: optimálny priebeh vegetácie porastu
sóje minimalizuje zberové straty a znižuje tlak Sclerotinie najmä
v prípade využitia závlah.
Obsah bielkovín: najdôležitejší parameter pri spracovaní sóje
v potravinárskom priemysle.

4 INOKULÁCIA
CIEĽ: Starostlivá inokulácia

► Všetky pozemky musia byť naočkované aj vtedy, ak sa už sója
na nich pestovala. Optimalizuje sa tak výnos a obsah bielkovín.

► Inokulácia musí byť starostlivo prevedená pretože baktérie
►

a semená sú veľmi krehké.
Aplikácia baktérií:
- pri morení spolu s fungicídnym moridlom
- pri sejbe spolu s osivom (mikroganulát).
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7
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(v prípade potreby)

zavlažovanie

10
zber

5 KVALITNÁ SEJBA
CIEĽ: Úspešné založenie porastu

► Sejba – keď teplota pôdy dosiahla viac než 10 °C a sejbu vykonať
►

čo najpresnejšie.
Prispôsobenie sejby podmienkam v závislosti od skorosti,
vzchádzavosti a možnosti zavlažovania. V podmienkach bez
závlahy zvýšime hustotu v dôsledku toho, že niektoré semená
nevzídu a rastliny sa budú vyvíjať horšie.

► Medziriadková vzdialenosť:

►

- 18 – 30 cm pre skupinu 000
- 18 – 50 cm pre skupinu 00
- 25 – 60 cm pre skupinu 0, I a II
Ochrana pred škodcami:
musí byť prispôsobená konkrétnym podmienkam v závislosti
od výskytu a tlaku (nepoužívať systematickú ochranu).

ODPORÚČANÁ HUSTOTA SEJBY
skorosť

medziriadková
vzdialenosť

000

18 – 30

bez závlahy

000

18 – 30

so závlahou

00

18 – 50

bez závlahy

00

18 – 50

so závlahou

0

25 – 60

bez závlahy

0

25 – 60

so závlahou

I

25 – 60

bez závlahy

I

25 – 60

so závlahou

II

25 – 60

bez závlahy

II

25 – 60

so závlahou

závlaha

Cieľový počet rastlín
(rastlín / ha)

Výsev v dobrých podmienkach
(semien / ha)

Výsev v horších podmienkach
(semien / ha)

600.000
550.000
550.000
500.000
500.000
400.000
450.000
350.000
400.000
300.000

670.000
600.000
610.000
550.000
550.000
440.000
500.000
390.000
440.000
330.000

750.000
660.000
690.000
625.000
625.000
500.000
580.000
440.000
500.000
375.000

MANAŽMENT PESTOVANIA SÓJE
SÓJA
KĹÚČOVÉ BODY PRE ÚSPEŠNÉ PESTOVANIE SÓJE

1
výber pozemku

3

4

5

výber odrody

inokulácia

kvalitná sejba

2
príprava pôdy

6
kontrola burín

6 OCHRANA PROTI BURINÁM
CIEĽ: Zabrániť rozvoju burín

► Sója je plodina s pomalým rastom, je veľmi citlivá na konkurenciu
burín na začiatku vegetácie.

► Plečkovanie je v každom prípade efektívnou ochranou proti

►

zaburineniu. Efektívna je preemergentná ochrana proti burinám,
po ktorej nasleduje systematické plečkovanie alebo chemická
ochrana po vzídení.
Aplikácia Pulsar 40 (alebo CORUM), keď sú buriny v počiatočnom
štádiu (max. 2 – 4 listy), resp. maximálne mesiac po sejbe.
Proti popínavým burinám, stavikrvom, rumanom a rumančekom
sa prednostne používa Basagran SG.

HERBICÍDNA ORCHRANA
Po sejbe alebo pred vzídením (dávka na ha)

Po vzídení

Pendimethaline 400 g / l (2,3 l / ha)
S – metholachlore 960 g / l (1,4 l / ha)

Imazamox 40 g / l (1 l / ha)
Imazamox 40 g / l (1 l / ha)
Imazamox 40 g / l (2 x 0,625 l/ha + olej 1 l / ha)
Imazamox 22,4 g / l + Bentazone 480 g/l (1,25 l / ha)

► Pendimethaline: v prípade silného dažďa sa môže vyskytnúť
►
►
►

znížená selektivita. Dôležitá je citlivosť odrody.
Metribuzine: výskyt fytotoxicity pri nadmerných zrážkach počas
vzchádzania. Dôležitá je citlivosť odrody.
Imazamox: v prípade silného dažďa, vysokých teplôt alebo
v intenzívnych pestovateľských podmienkach sa môže objaviť žlté
sfarbenie raslín.
Pozor: Imazamox a Bentazone môžu uvoľniť staré molekuly
herbicídov použité pri predošlých plodinách z postrekovača a filtra.
Pred použitím postrekovacieho zariadenia je nutné dôkladne
vyčistiť postrekovač (niektoré molekuly môžu spôsobiť fytotoxicitu
sóje).

7 KONTROLA NODULÁCIE A HNOJENIE
CIEĽ: Zabrániť nedostatku dusíka

► Ak sú listy žlté a ak viac ako 30 % rastlín nemá / netvorí hrčky na
►
►

koreňovom systéme, potom je potrebné aplikovať dusík
(to znamená, že inokulácia bola nedostatočná!)
Podľa použitej dávky dusíka do pôdy – (v jednej alebo dvoch
aplikáciách) 80 až 150 kg N na začiatku kvitnutia, pokiaľ je to
možné, pred zavlažovaním. Uprednostňujeme močovinovú formu.
Kritické oblasti: získať maximálne množstvo informácií, dávka
dusíka musí byť v súlade s maximálnou povolenou dávkou
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8 ZÁVLAHY
CIEĽ: Zvýšiť a udržať výnosy

► Nezavlažovať pred začiatkom kvitnutia
► Zavlažovať až do 20 dní pred zberom
► Prispôsobiť potrebu vody typu pôdy a klimatickým podmienkam

9 SLEDOVAŤ CHOROBY, ŠKODCOV
a SCLEROTINIA
CIEĽ: Zachovať výnosy a zredukovať poškodzovanie hmyzom
SCLEROTINIA

► Výber odrody s nízkou citlivosťou na Sclerotiniu a poliehanie
► Ak už bola na poli pozorovaná Sclerotinia na predplodinách,
►

znamená to, že daný pozemok je rizikový aj pre pestovanie sóje.
Riziko výskytu je aj v hlbokej pôde, ak sa využíva zavlažovanie.
Okrem toho sa odporúča prispôsobiť zavlažovanie správnym rozložením závlahových dávok, zvýšenie množstva vody v jednej dávke.

RHIZOCTONIA

► Toto koreňové ochorenie môže tiež zasiahnuť kukuricu, spôsobuje
►

škvrny, kedy rastlina najskôr zožltne a neskôr vyschne.
Keď už bola identifikovaná, je potrebné minimalizovať problémy
pri rozvoji koreňového systému (zlá štruktúra pôdy, zhutňovanie
pôdy, podmočená pôda) a vyhýbajte sa miestam, kde boli problémy
pri kukurici.

LARVY (húsenice)

► Spôsobujú požer listov pred kvitnutím. Hoci vyzerajú nebezpečne,
tieto útoky sú väčšinou neškodné, s výnimkou prípadov rozsiahleho
rozšírenia. Nie je registrovaný na to žiadny insekticíd.

BZDOCHY

► Je potrebné sledovať porast od 15. júla do 15. augusta raz za týždeň
►
►

na 6 až 8 bodoch, na niekoľkých m2 vo vnútri poľa a na okrajoch.
Ak sú nájdené nejaké chrobáky (min. 2 – 3) na každom druhom
sledovanom bode, je odporúčané chemické ošetrenie.
Je odporúčaná len jedna účinná látka, lambda-cyhalothrine
– aplikácia najneskôr 2 týždne pred zberom.

VIJAČKA KUKURIČNÁ

► Dobrá organizácia závlah je najlepšia obrana, nie je registrovaný
žiadny chemický prípravok na ochranu.

10 ZBER
CIEĽ: Dosiahnuť najlepšie výnosy

► Zber po opade čo najviac listov: vlhkosť semien sa pohybuje medzi
►

14 a 16 % (pod 14 % – otvorenie strukov a uvoľňovanie semien).
Použitie flexibilnej žacej lišty / žacieho stola pre zber aj tých
najspodnejších strukov.
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