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W badaniach przeprowadzonych w latach 1994–
1998 oceniano wpływ głównych czynników po-
gody (maksymalnej, średniej i minimalnej tem-
peratury powietrza oraz ich amplitudy, usłonecz-
nienia i opadów) w wydzielonych okresach 
rozwoju roślin na kształtowanie plonu nasion 
i tłuszczu oraz procentowej zawartości tłuszczu 
w nasionach dwóch odmian soi o zróżnicowanej 
wielkości nasion. Stwierdzono niejednakową 
reakcję odmian na czynniki meteorologiczne 
w poszczególnych okresach rozwoju. Głównymi 
czynnikami determinującymi plon nasion była 
temperatura minimalna powietrza oraz ampli-
tuda temperatur, a także temperatura średnia 
dobowa. Przebieg pogody okazał się w naj-
mniejszym stopniu istotny dla procentowej 
zawartości tłuszczu w nasionach badanych 
odmian soi. 

Effects of major climatic factors (maximum, 
mean, minimum temperatures, their amplitude, 
insolation, and precipitation) on seed yield, fat 
yield and fat content (%) in seeds of two (large-
seed vs small-seed) soybean cultivars were 
investigated over a 5-year period (1994–1998). 
The investigations were conducted in four 
distinct development stages of soybean plants. 
The studied cultivars responded differently to 
the climatic factors prevailing in the selected 
stages. The major factors determining seed yield 
were: minimum air temperatures, amplitude of 
temperatures, and daily mean temperatures. Fat 
content (%) in soybean seeds was least affected 
by climatic conditions. 

Wstęp 

Soja należy do roślin światło i ciepłolubnych, o dużych wymaganiach 
termicznych (Belloni i in. 1994, Camara i in. 1996, Gass i in. 1996). Uprawiana 
jest przede wszystkim na nasiona, natomiast na zielonkę jedynie w strefie klimatu 



Jan Kołodziej ... 760

ciepłego. Wprowadzenie jej do szerszej uprawy na terenie Polski napotyka jeszcze 
ciągle na wiele trudności, związanych z warunkami klimatycznymi i jej ujemną 
reakcją na długość dnia. Rozpowszechnieniu uprawy nie sprzyja również import 
taniej amerykańskiej śruty sojowej. Jest ona jedną z najcenniejszych roślin 
uprawnych, dlatego też, pomimo wysokich wymagań klimatycznych, badane  
są możliwości jej uprawy w wielu krajach europejskich (Blanchet 1984, Colson  
i in. 1995, Pisulewska i in. 1998). W Polsce soja uprawiana jest przede wszystkim 
w rejonie południowo-wschodnim (Łykowski 1984, Bobrecka i Pizło 1996). 
Ponadto można ją uprawiać w części południowo-zachodniej, lecz tu ryzyko 
uprawy jest większe, z uwagi na bardziej wilgotny klimat. Wysokość uzyski-
wanych plonów oraz procentowa zawartość tłuszczu w nasionach soi uzależniona 
jest od wielu czynników, a w szczególności od przebiegu pogody w okresie 
wegetacji, nasilenia chorób, stosowanej agrotechniki i poziomu nawożenia oraz 
doboru odmian (Pyzik 1982, Belloni i in. 1994, Marchetti i Donatelli 1994, Camara 
i in. 1996, Gass i in. 1996, Pisulewska i in. 1997). Tylko niektóre z tych czynników 
mogą być modyfikowane w celu uzyskania wyższego plonu. Bliższe poznanie 
reakcji odmian soi na czynniki meteorologiczne może pozwolić na ich właściwy 
dobór do rejonu uprawy i maksymalizację plonowania. 

Celem podjętych pięcioletnich badań była ocena wpływu poszczególnych 
czynników pogody, w wydzielonych okresach rozwojowych, na kształtowanie się 
u dwóch odmian soi plonów nasion i tłuszczu oraz procentowej zawartości tłuszczu 
w nasionach. 

Materiał i metody 

Jednoczynnikowe doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 1994–
1998 w Stacji Doświadczalnej Prusy k. Krakowa, na czarnoziemie zdegradowanym 
wytworzonym z lessu, na poletkach o wielkości do zbioru 6 m2. Czynnik badawczy 
stanowiły dwie odmiany soi o różnej wielkości nasion: grubonasienna odmiana 
Aldana oraz drobnonasienna Nawiko. Każdego roku przedplon stanowiła pszenica 
jara. Wiosną przedsiewnie stosowano nawożenie azotowe w ilości 30 kg/ha N  
w saletrze amonowej, 70 kg/ha P2O5 w superfosfacie potrójnym i 120 kg/ha K2O  
w 57% soli potasowej. Nasiona zaprawiano Vitavaxem i szczepiono bakteriami 
Bradyrihzobium japonicum. Stosowana agrotechnika nie odbiegała od zasad 
przyjętych przy uprawie soi. Nasiona zbierano jednorazowo kombajnem 
poletkowym. Na próbach z 4 powtórzeń, standardową metodą AOAC (1990) 
oznaczano zawartość tłuszczu w nasionach porównywanych odmian soi, oraz 
obliczano plony tłuszczu. 

Na uwagę zasługuje fakt wysokiej reprezentatywności miejsca badań ze 
względu na przebieg warunków pogodowych, w stosunku do terenów przyległych. 
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Według rejonizacji rolniczo-klimatycznej Polski Gumińskiego (1948) i Machnika 
(1973) obszar reprezentatywności obejmuje południowo-wschodnie krańce 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i południowo-zachodnie krańce Niecki 
Nidziańskiej (wschodnia część Wyżyny Olkuskiej, Grzbiet Tęczyński, zachodnie 
części Wyżyny Miechowskiej i Płaskowyżu Proszowickiego). 

Dane meteorologiczne odnośnie przebiegu czynników meteorologicznych 
takich jak: temperatura powietrza: maksymalna i minimalna, amplituda temperatur 
(liczona jako ich różnica) i opady atmosferyczne pochodziły z notowań stacji 
meteorologicznej Akademii Rolniczej w Garlicy Murowanej, znajdującej się 
najbliżej miejsca badań. Wartości usłonecznienia pochodziły natomiast ze stacji 
meteorologicznej Kraków – Balice.  

W pracy wykorzystano pięcioletnie notowania faz rozwojowych dwóch 
odmian soi na podstawie których wydzielono okresy rozwojowe przedstawione  
w tabeli 1. Dodatkowo analizie poddano okres od siewu do zbioru. W celu 
ustalenia średnich dat terminów pojawów fenologicznych, oraz długości trwania 
poszczególnych międzyfaz przyjętych do obliczeń posłużono się średnimi datami 
ich występowania u analizowanych odmian soi. Zmienność tych okresów dla 
okresu badań oceniono za pomocą współczynnika zmienności. 

 
Tabela 1 

Średnie terminy występowania wydzielonych okresów rozwojowych soi 
The mean terms of chosen development stages occurrence for soybean plants 

Okresy rozwojowe — Development stages 

Rok 
Year 

siew  
– rozpoczęcie kwitnienia

sowing  
– beginning of flowering 

rozpoczęcie kwitnienia 
– zakończenie kwitnienia

beginning of flowering 
– end of flowering 

zakończenie kwitnienia 
 – zbiór  

end of flowering  
– harvesting 

1994 06.05 – 09.07 09.07 – 30.07 30.07 – 09.09 
1995 04.05 – 10.07 10.07 – 31.07 31.07 – 11.09 
1996 08.05 – 22.07 22.07 – 12.08 12.08 – 18.09 
1997 02.05 – 08.07 08.07 – 29.07 29.07 – 14.09 
1998 22.04 – 07.07 07.07 – 01.08 01.08 – 11.09 

Współczynnik 
zmienności 
Variation 

coefficient (%) 

7,59 8,20 9,25 

 
Uzyskane w doświadczeniach dla badanych odmian soi plony nasion i tłusz-

czu oceniano przy pomocy testu t Studenta. Obliczono dla nich również odchylenia 
standardowe oraz współczynniki zmienności. Dla zależności między plonem 
nasion i tłuszczu oraz procentową zawartością tłuszczu w nasionach dwu odmian 
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soi, a czynnikami meteorologicznymi (wymienionymi w tabeli 2) w poszcze-
gólnych okresach rozwojowych obliczono współczynniki korelacji. Wartość 
plonotwórczą czynnika meteorologicznego obliczono przyjmując dla temperatury 
powietrza jednostkę 1oC, dla sumy opadów atmosferycznych 10 mm i usło-
necznienia rzeczywistego 10 godzin. Istotność wartości plonotwórczej czynnika 
meteorologicznego ustalono przy pomocy testu t Studenta. Pozwoliło to na ocenę 
wpływu czynników pogody w kolejnych okresach rozwojowych dwóch odmian 
soi, na kształtowanie końcowego plonu nasion i tłuszczu, oraz jego procentową 
zawartość w nasionach. 

Wyniki badań 

Warunki pogodowe w latach prowadzenia doświadczeń różniły się znacząco. 
Wartości średnie czynników meteorologicznych z okresu objętego analizą 
przedstawiono w tabeli 2. Najwyższą zmiennością we wszystkich analizowanych 
okresach rozwojowych charakteryzowały się opady atmosferyczne i liczba godzin 
usłonecznienia. Najmniejszym odchyleniom ulegał czynnik termiczny w okresie od 
siewu do rozpoczęcia kwitnienia.  

W okresie badawczym najmniej zróżnicowany był okres rozwojowy soi od 
siewu do początku kwitnienia, przy współczynniku zmienności 7,59%, a naj-
wyższym odchyleniom ulegał okres od zakończenia kwitnienia do zbioru, gdzie 
współczynnik zmienności stanowił 9,25%. Cały okres wegetacji zawierał się od 
126 dni w 1994 roku do 142 w 1998 roku, przy jego zmienności 5,60%. 

Zmienność warunków meteorologicznych znalazła odbicie w poziomie plono-
wania badanych odmian soi oraz procentowej zawartości tłuszczu w nasionach 
(tab. 3). Najwyższy plon nasion odmiany Nawiko (24,8 dt/ha) uzyskano w 1995 
roku, a odmiany Aldana (po 20,3 dt/ha) w latach 1994 i 1997. Najniższy plon 
odmiany Nawiko otrzymano w 1996 roku, a odmiany Aldana w 1998 roku, 
stanowiły one odpowiednio 84 i 90% plonu średniego z 5 letniego okresu badań. 
Najwyższe plony tłuszczu wynosiły dla odmiany Nawiko (523,3 kg/ha) w 1995  
i w 1994 roku (430,5 kg/ha) dla odmiany Aldana, przy najniższych odpowiednio  
w 1996 i 1997 roku stanowiących 83 i 98% plonów średnich. Z kolei najwyższy 
procent tłuszczu w nasionach obu badanych odmian zanotowano w 1998 roku, 
wynosił on odpowiednio 22,8 i 22,6%, a najniższy w latach 1996 dla odmiany 
Nawiko i 1997 dla odmiany Aldana. 

Wartości średnie plonu nasion, plonu tłuszczu oraz zawartości tłuszczu  
w nasionach soi analizowanych odmian w pięcioletnim okresie badań były nie-
istotne, wystąpiła jednakże duża zmienność tych elementów wyrażona współ-
czynnikiem zmienności (tab. 3). 



Tabela 2 
Wartości średnie czynników meteorologicznych i ich odchylenia standardowe w okresach rozwojowych soi (1994–1998) 
Mean values of meteorological factors and their standards deviations in development stages of soybean plants in the years 1994–1998 

Temperatura powietrza  — Temperature of air [oC] 
Okresy rozwojowe 
Development stages 

średnia 
dobowa 

daily mean 

maksimum
maximum 

minimum
minimum 

amplituda
amplitude 

Opady  
Rainfall 

[mm] 

Usłonecznienie 
Insolation 

[h] 

1.  Siew – rozpoczęcie kwitnienia 
Sowing – beginning of flowering 

16,2 
0,83 

20,6 
0,21 

10,3 
0,36 

10,3 
0,34 

196,4 
69,70 

489,0 
49,7 

2.  Rozpoczęcie kwitnienia – zakończenie kwitnienia
Beginning of flowering – end of flowering 

19,9 
3,91 

22,5 
1,08 

13,4 
1,68 

9,1 
1,33 

56,9 
37,11 

165,7 
56,59 

3.  Zakończenie kwitnienia – zbiór 
End of flowering – harvesting 

17,1 
1,90 

21,6 
1,81 

11,5 
1,13 

10,1 
1,84 

115,5 
50,96 

259,1 
72,10 

4.  Siew – zbiór 
Sowing – harvesting 

17,0 
1,59 

21,2 
0,77 

11,1 
0,75 

10,1 
0,56 

368,9 
114,38 

913,8 
125,14 
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Tabela 3 
Charakterystyka statystyczna plonowania soi w latach 1994–1998 
Statistical characteristics of soybean yields in the years 1994–1998 

Wyszczególnienie 
Characteristics 

Odmiana Nawiko 
Cultivar Nawiko 

Odmiana Aldana 
Cultivar Aldana 

Plon nasion — Seed yield [dt/ha] 
— najwyższy — maximum 
— najniższy — minimum 
— średni — mean 

Odchylenie standardowe 
Standard deviation 
Współczynnik zmienności [%] 
Variation coefficient  

 
24,8 

16,7 
19,9 
2,7 

 
13,6 

 

 
20,3 
17,6 
19,6 
1,2 

 
6,1 

 

Plon tłuszczu — Fat yield [kg/ha] 
— najwyższy — maximum 
— najniższy — minimum 
— średni — mean 

Odchylenie standardowe 
Standard deviation 

Współczynnik zmienności [%] 
Variation coefficient  

 
523,3 
336,7 
405,2 
78,3 

 

19,3 
 

 
430,5 
397,7 
405,6 
14,2 

 

3,5 
 

Zawartość tłuszczu— Fat content (%)
— najwyższy — maximum 
— najniższy — minimum 
— średni — mean 

Odchylenie standardowe 
Standard deviation 

Współczynnik zmienności [%] 
Variation coefficient  

 
22,8 
18,1 
20,2 
1,84 

 

9,1  
 

 
22,6 
19,6 
20,7 
1,17 

 

5,7 

NIR 0,05 — LSD0.05 między plonami nasion — between seed yield = 1,7 
między plonami tłuszczu — between fat yield = 43,8 
między % zawartością tłuszczu — between fat content = 1,3 

 
Odmiana Aldana charakteryzowała się znaczną wiernością plonowania, 

natomiast odmiana Nawiko okazała się bardziej wrażliwa na przebieg czynników 
pogody. U odmiany Nawiko wartość współczynnika zmienności dla plonu nasion 
była około dwukrotnie, a dla plonu tłuszczu około pięciokrotnie wyższa w porów-
naniu z odmianą Aldana.  

Wpływ warunków meteorologicznych występujących w wydzielonych okre-
sach rozwojowych na plon nasion soi przedstawia tabela 4. 



 

Tabela 4 
Współczynniki korelacji pomiędzy plonem nasion a czynnikami meteorologicznymi i wartość plonotwórcza czynników 
meteorologicznych w wydzielonych okresach rozwojowych soi — Correlation coefficients between seed yield and meteorological  
factors and the impact of meteorological factors prevailing during plant development stages on yielding of soybean 

Czynniki meteorologiczne — Meteorological factors 

Temperatura powietrza — Temperature of air [oC] Okresy rozwojowe 
Development stages średnia 

dobowa 
daily mean 

maksimum
maximum 

minimum 
minimum 

amplituda 
amplitude 

Opady 
Rainfall 

[mm] 

Usłonecznienie 
Insolation 

[h] 

N a
b 

0,516 
0,40 

0,252 
0,37 

–0,539 
–0,80 

0,583 
0,20 

–0,092 
–0,04 

–0,003 
–0,01 

1.  Siew – rozpoczęcie kwitnienia 
Sowing – beginning of flowering 

A a
b 

0,643 
0,20 

0,146 
0,13 

0,785* 
0,25* 

0,561 
0,06 

0,122 
0,02 

–0,570 
–0,12 

N a
b 

0,589 
0,23 

0,094 
0,13 

0,602 
1,09 

–0,651 
–1,59 

–0,542 
–0,44 

0,799* 
0,43* 

2.  Rozpoczęcie kwitnienia  
– zakończenie kwitnienia 
Beginning of flowering  
– end of flowering 

A a
b  

0,260 
0,04 

–0,246 
–0,14 

0,252 
0,18 

–0,580 
–0,55 

0,039 
0,01 

0,061 
0,01 

N a
b 

0,714* 
1,14* 

0,731* 
1,23* 

–0,130 
–0,35 

0,823* 
1,44** 

–0,605 
0,36 

0,196 
0,08 

3.  Zakończenie kwitnienia – zbiór 
End of flowering – harvesting 

A a
b 

0,368 
0,23 

0,233 
0,16 

0,758* 
0,80* 

–0,489 
–0,44 

0,293 
0,07 

–0,188 
–0,03 

N a
b 

0,585 
1,12 

0,658 
0,95 

–0,035 
–0,14 

0,927**
0,51** 

–0,502 
–0,13 

0,473 
0,12 

4.  Siew – zbiór 
Sowing – harvesting 

A a
b 

0,528 
0,39 

0,999**
0,90** 

0,788* 
0,60* 

–0,332 
–0,71 

0,217 
0,02 

–0,282 
–0,03 

N — odmiana — cultivar Nawiko   A — odmiana — cultivar Aldana 
a — współczynnik korelacji — correlation coefficient 
b — wartość plonotwórcza czynnika meteorologicznego [dt/ha] — yield-forming value of meteorological factor [dt/ha]  
* — istotny przy α = 0,05 — significant on α = 0.05, ** istotny przy α = 0,01 — significant on α = 0.01  
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Wpływ warunków meteorologicznych na plon nasion soi 
1. Siew — rozpoczęcie kwitnienia: Istotnym elementem pogody kształtującym 

plon nasion odmiany Aldana okazała się minimalna temperatura powietrza. 
Wartość współczynnika korelacji wynosiła 0,785 na poziomie istotności α = 0,05, 
a jej jednostkowy wzrost o 1°C powodował przyrost plonu nasion o 0,25 dt/ha. 
Pozostałe czynniki pogody, zgodnie z przyjętym kryterium istotności współ-
czynników korelacji na poziomie α=≤ 0,05 i przyjętej jednostkowej wartości 
czynników pogody, nie osiągnęły wartości istotnych w analizie statystycznej.  

2. Rozpoczęcie kwitnienia — zakończenie kwitnienia: Istotną wartość współ-
czynnika korelacji w tym okresie rozwojowym zanotowano pomiędzy plonem 
nasion odmiany Nawiko, a usłonecznieniem. Wartość współczynnika korelacji 
wynosiła 0,799 przy α = 0,05, a wartość plonotwórcza 10 godzin usłonecznie-
nia wynosiła 0,43 dt nasion z hektara. Słoneczna pogoda ma niewątpliwie duże 
znaczenie dla formowania się nasion, oraz zmniejsza straty już dojrzałych 
nasion. Pozostałe czynniki pogody nie oddziaływały w sposób istotny na plon 
badanych odmian soi.  

3. Zakończenie kwitnienia — zbiór: Jest to okres w którym występuje nagro-
madzanie plonu w nasionach. Wyższe wymagania w stosunku do analizo-
wanych czynników pogody obserwowano u odmiany Nawiko. Wskazują na to 
wysokie wartości współczynników korelacji pomiędzy plonem a temperaturą 
średnią, temperaturą maksymalną i amplitudą temperatur. Uzyskane wartości 
współczynników korelacji wynoszą odpowiednio 0,714, 0,731 i 0,823 na pozio-
mie istotności α = 0,05. Wartość plonotwórcza zmiany 1oC dla temperatury 
średniej i dla temperatury maksymalnej wynosiła odpowiednio 1,14 i 1,23 dt/ha. 
Natomiast dla amplitudy temperatur wartość ta stanowiąca 1,44 dt/ha była 
istotna na poziomie α = 0,01. Odmiana Aldana okazała się mniej wrażliwa na 
przebieg pogody w tym okresie, istotny wpływ na plon nasion miała tempe-
ratura minimalna, której jednostkowy wzrost powodował przyrost plonu nasion 
w wysokości 0,80 dt/ha. Reakcja analizowanych odmian na czynniki pogody  
w tym okresie tłumaczy zróżnicowanie ich plonu w kolejnych latach badań. 

4. Siew — zbiór: Analiza całego okresu wegetacji uprawianych odmian soi wska-
zuje, że plony nasion uzależnione były głównie od przebiegu temperatury 
powietrza. Wysokie wymagania w stosunku do czynnika cieplnego miała 
odmiana Nawiko, dla której wartość współczynnika korelacji plonu nasion  
z amplitudą temperatur wynosiła 0,927 na poziomie istotności α = 0,01, gdzie 
wartość plonotwórcza amplitudy temperatur wynosiła 0,51 dt/ha. Odmiana 
Aldana reagowała najsilniej w całym okresie wegetacji silnym przyrostem 
plonu wynoszącym 0,90 dt/ha przy wzroście temperatury maksymalnej o 1°C, 
gdzie współczynnik korelacji wynosił 0,999 na poziomie istotności α = 0,01. 
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Obserwowano również silny związek pomiędzy temperaturą minimalną w tym 
okresie, a plonem nasion odmiany Aldana, gdzie współczynnik korelacji 
wynosił 0,788 na poziomie α = 0,05, a jej jednostkowy wzrost przyczyniał się 
do zwiększenia plonu nasion o 0,60 dt/ha. Liczba godzin usłonecznienia i opa-
dów atmosferycznych w całym okresie wegetacji analizowanych odmian nie 
wykazała związku statystycznego z plonem nasion. 

 

Wpływ warunków meteorologicznych na plon tłuszczu (tab. 5) 

1. Siew — rozpoczęcie kwitnienia: W początkowym okresie rozwoju zaobserwo-
wano zróżnicowane oddziaływanie czynników pogody na wysokość uzyska-
nego plonu tłuszczu u odmian Nawiko i Aldany. Znajduje to odbicie w ponad  
pięciokrotnej różnicy wartości współczynnika zmienności plonu tłuszczu 
analizowanych odmian (tab. 3). Najbardziej niekorzystny wpływ na wysokość 
plonu tłuszczu miała temperatura minimalna powietrza dla odmiany Nawiko, 
gdzie uzyskana wartość współczynnika korelacji wynosiła –0,758 przy α = 0,05, 
a spadek plonu przez nią powodowany był najwyższy i wynosił –42,0 kg/ha. 
Jednostkowy wzrost temperatury średniej powodował przyrost plonu tłuszczu 
odmiany Aldana o 15,4 kg/ha, przy wartości współczynnika korelacji 0,902  
i poziomach istotności 0,01. W tym okresie rozwojowym nie odnotowano 
istotnego oddziaływania usłonecznienia i opadów atmosferycznych na kształto-
wanie się plonu tłuszczu. 

2. Rozpoczęcie kwitnienia — zakończenie kwitnienia: Wzrost temperatury 
średniej dobowej powodował przyrost plonu tłuszczu który wynosił 23,3 kg/ha 
dla odmiany Aldana. Podobny wzrost plonu tłuszczu w wysokości 7,7 kg/ha 
zanotowano przy jednostkowym wzroście temperatury minimalnej, gdzie w obu 
przypadkach uzyskano zbliżone wartości współczynników korelacji i ich 
poziom istotności. Na wzrost plonu tłuszczu obu odmian miała wpływ liczba 
godzin usłonecznienia. Jej wzrost o 10 godzin przyczyniał się do wzrostu plonu 
tłuszczu odmiany Nawiko o 13,2 kg/ha i o 11,8 kg/ha Aldany. 

3. Zakończenie kwitnienia — zbiór: Najsilniejszy związek statystyczny analizo-
wanych czynników pogody z plonem tłuszczu w przypadku odmiany Nawiko 
wystąpił dla amplitudy powietrza. Jej wzrost oddziaływał korzystnie, a jed-
nostkowa wartość plonotwórcza wynosiła 43,6 kg/ha i była wysoce istotna. 
Wzrost wartości temperatury średniej dobowej i temperatury minimalnej 
powietrza powodował również przyrost plonu tłuszczu u odmiany Aldana. 
Wartości plonotwórcze tych czynników pogody wynoszą 5,6 i 9,5 kg/ha przy 
zbliżonych wartościach współczynników korelacji. Nie stwierdzono zależności 
omawianych odmian pomiędzy plonem tłuszczu, a opadami atmosferycznymi  
i liczbą godzin usłonecznienia. 



 

Tabela 5 
Współczynniki korelacji pomiędzy plonem tłuszczu a czynnikami meteorologicznymi i wartość plonotwórcza czynników 
meteorologicznych w wydzielonych okresach rozwojowych soi — Correlation coefficients between fat yield and meteorological 
factors and the impact of meteorological  factors prevailing during plant development stages on yielding of soybean  

Czynniki meteorologiczne — Meteorological factors 

Temperatura powietrza — Temperature of air [oC] Okresy rozwojowe 
Development stages średnia 

dobowa 
daily mean 

maksimum
maximum 

minimum 
minimum 

amplituda 
amplitude 

Opady 
Rainfall 

[mm] 

Usłonecznienie 
Insolation 

[h] 

N a
b 

0,405 
10,8 

0,020 
0,80 

–0,758* 
–42,0* 

0,598 
7,9 

–0,306 
–3.8 

0,278 
4,9 

1.  Siew – rozpoczęcie kwitnienia 
Sowing – beginning of flowering 

A a
b 

0,902** 
15,4** 

–0,599 
–40,9 

0,157 
6,2 

–0,565 
–23,4 

–0,638 
–1,3 

0,271 
0,8 

N a
b 

0,637 
14,2 

0,367 
29,7 

0,647 
33,7 

–0,451 
–30,0 

–0,687 
–16,7 

0,851** 
13,2* 

2.  Rozpoczęcie kwitnienia  
– zakończenie kwitnienia 
Beginning of flowering  
– end of flowering A a

b  
0,922** 

23,3** 
0,676 
8,9 

0,916**
7,7** 

–0,563 
–6,1 

–0,764 
–2,9 

0,721* 
11,8* 

N a
b 

0,649 
29,8 

0,657 
31,8 

–0,244 
–19,0 

0,865**
43,6** 

–0,687 
–11,8 

0,209 
2,5 

3.  Zakończenie kwitnienia – zbiór 
End of flowering – harvesting 

A a
b 

0,759* 
5,6 

0,518 
4,1 

0,761* 
9,5 

0,070 
0,8 

–0,186 
–0,5 

–0,113 
–0,2 

N a
b 

0,518 
28,6 

0,518 
58,7 

–0,184 
–21,6 

0,943**
40,1** 

–0,715* 
–5,4* 

0,616 
4,3 

4.  Siew – zbiór 
Sowing – harvesting 

A a
b 

0,932** 
8,3** 

0,794* 
14,6* 

0,815* 
15,5* 

0,010 
0,3 

–0,720* 
–9,0* 

0,369 
0,4 

b — wartość plonotwórcza czynnika meteorologicznego [kg/ha] — yield-forming value of meteorological factor [kg/ha]  
Pozostałe oznaczenia jak w tabeli 4 — Remaining symbols as in Table 4 
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4. Okres od siewu do zbioru: Plon tłuszczu odmiany Nawiko zdecydowanie 
uzależniony był od amplitudy powietrza w całym okresie wegetacji. Jej wzrost 
o 1oC powodował przyrost plonu tłuszczu o 40,1 kg/ha. Wzrostowi opadów 
atmosferycznych o 10 mm towarzyszył istotny spadek plonu tłuszczu o 5,4 kg/ha 
u odmiany Nawiko i 9,0 kg/ha odmiany Aldana przy zbliżonych wartościach 
współczynników korelacji. Jednostkowy wzrost wartości czynnika termicznego 
okresu wegetacji wyrażony wartościami średniej dobowej, maksymalnej i mini-
malnej temperatury powietrza, powodował wzrost plonowania tłuszczu w gra-
nicach od 8,3 do 15,5 kg/ha u odmiany Aldana. 

 

Wpływ czynników meteorologicznych na zawartość tłuszczu (tab. 6) 

1. Siew — rozpoczęcie kwitnienia: Wpływ warunków pogodowych na zawartość 
tłuszczu w nasionach badanych odmian soi w tym okresie rozwojowym był 
zbliżony. Zaobserwowano podobne oddziaływanie temperatury minimalnej, 
której wzrost przyczyniał się do spadku zawartości tłuszczu w nasionach. 
Wartość plonotwórcza zmiany 1oC wynosiła –0,50 i – 0,40% tłuszczu w nasio-
nach, odpowiednio dla odmian Nawiko i Aldana. Zaznaczył się także związek 
pomiędzy procentową zawartością tłuszczu w nasionach a usłonecznieniem. 
Wartość współczynnika korelacji wynosiła 0,755 na poziomie istotności α = 0,05, 
natomiast obliczona wartość plonotwórcza 10 godzin usłonecznienia stanowiąca 
0,90% była nieistotna.  

2. Rozpoczęcie kwitnienia — zakończenie kwitnienia: Należy sądzić, że przebieg 
pogody w tym okresie nie decyduje w sposób znaczący o zawartości tłuszczu  
w nasionach soi. 

3. Zakończenie kwitnienia — zbiór: Podobnie jak w poprzednim okresie 
rozwojowym związki statystyczne plonu z czynnikami pogody były na niskim 
poziomie, a wartość plonotwórcza rozpatrywanych elementów pogody była 
statystycznie nieistotna.  

5. Okres od siewu do zbioru: Przeprowadzona analiza statystyczna dla całego 
okresu wegetacji wskazuje na niekorzystny wpływ opadów atmosferycznych na 
procentową zawartość tłuszczu w nasionach odmiany Nawiko, których wzrost 
przyczyniał się do jego spadku. Wartość współczynnika korelacji wynosiła  
–0,825 przy poziomie istotności α = 0,05. Wzrost opadów atmosferycznych  
o 10 mm przyczyniał się do istotnego spadku procentowej zawartości tłuszczu 
w nasionach o 1,5%. Dla pozostałych czynników meteorologicznych nie 
stwierdzono istotnej zależności statystycznej. 



 

Tabela 6 
Współczynniki korelacji pomiędzy procentową zawartością tłuszczu (%) w nasionach a czynnikami meteorologicznymi oraz 
wartość plonotwórcza czynników meteorologicznych w wydzielonych okresach rozwojowych soi — Correlation coefficients 
between fat content (%) in seeds and meteorological factors and the impact of meteorological factors prevailing during plant 
development stages on yielding of soybean 

Czynniki meteorologiczne — Meteorological factors 

Temperatura powietrza — Temperature of air [oC] Okresy rozwojowe 
Development stages średnia 

dobowa 
daily mean 

maksimum
maximum 

minimum 
minimum 

amplituda 
amplitude 

Opady 
Rainfall 

[mm] 

Usłonecznienie 
Insolation 

[h] 

N a
b 

0,079 
0,20 

–0,446 
–0,44 

–0,867* 
–0,50* 

0,395 
0,24 

–0,538 
–0,20 

0,687 
0,30 

1.  Siew – rozpoczęcie kwitnienia 
Sowing – beginning of flowering 

A a
b 

–0,184 
–0,30 

–0,550 
–0,31 

–0,790* 
–0,40** 

0,273 
0,90 

–0,524 
–0,10 

0,755* 
0,90 

N a
b 

0,502 
0,30 

0,692 
0,13 

0,513 
0,60 

0,011 
0,10 

–0,682 
–0,40 

0,640 
0,20 

2.  Rozpoczęcie kwitnienia  
– zakończenie kwitnienia 
Beginning of flowering  
– end of flowering A a

b  
0,265 
0,10 

0,695 
0,80 

0,272 
0,22 

0,314 
0,31 

–0,503 
–0,24 

0,359 
0,11 

N a
b 

0,341 
0,43 

0,337 
0,42 

–0,320 
–0,60 

0,649 
0,86 

–0,619 
–0,23 

0,202 
0,13 

3.  Zakończenie kwitnienia – zbiór 
End of flowering – harvesting 

A a
b 

0,046 
0,10 

0,053 
0,10 

–0,381 
–1,00 

0,609 
0,50 

–0,450 
–0,10 

0,157 
0,10 

N a
b 

0,240 
0,32 

0,126 
0,32 

–0,349 
–1,00 

0,639 
2,30 

–0,825* 
–1,5* 

0,679 
0,10 

4.  Siew – zbiór 
Sowing – harvesting 

A a
b 

–0,033 
–0,10 

–0,180 
–0,30 

–0,453 
–0,71 

0,368 
0,73 

–0,683 
–0,10 

0,554 
0,10 

b — wartość plonotwórcza czynnika meteorologicznego [%] — yield-forming value of meteorological factor [%]  
Pozostałe oznaczenia jak w tabeli 4 — Remaining symbols as in Table 4 
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Dyskusja 

W czasie wegetacji soi wyróżnia się dwa okresy krytyczne pod względem 
wymagań termicznych oraz trzy okresy pod względem ich wymagań wilgot-
nościowych (Camara i in. 1996, Gass i in. 1996). W pierwszym okresie od siewu 
do pełni wschodów soja wykazuje duże zapotrzebowanie zarówno na wysokie 
temperatury jak i na wodę. W warunkach przeprowadzonych doświadczeń polo-
wych z odmianą drobnonasienną Nawiko i grubonasienną Aldaną stwierdzono,  
że plon nasion odmiany Aldana i plon tłuszczu odmiany Nawiko determinowany 
był temperaturą minimalną powietrza. Wzrost wartości temperatury minimalnej  
w tym okresie przyczyniał się do wzrostu plonowania nasion odmiany Aldana. 
Natomiast jej wzrost powodował spadek plonu tłuszczu u odmiany Nawiko, oraz 
spadek procentowej zawartości tłuszczu w nasionach obu badanych odmian. Nie 
stwierdzono istotnej zależności pomiędzy plonem nasion, tłuszczu i jego 
zawartością w nasionach a sumą opadów atmosferycznych uprawianych odmian. 
Wydaje się, że w stosunku do wymagań wilgotnościowych analizowanych odmian, 
w omawianym okresie wystąpił nawet ich nadmiar. Jak podaje Da Mota (1978) 
ilość pobranej wody w okresie kiełkowania stanowi około 120% masy nasion.  
W warunkach klimatycznych przeprowadzonych badań na czarnoziemie zdegrado-
wanym wytworzonym z lessu, zapasy wody w glebie okazały się wystarczające.  

Szereg autorów, między innymi Holmberg (1973), Da Mota (1978), wyróżnia 
drugi okres krytyczny w fazie kwitnienia, gdzie za minimum biologiczne 
temperatury powietrza uważa się przedział od 17–18oC, a przedział temperatur 
optymalnych od 22 do 25oC. W miejscu badań średnia wieloletnia temperatura  
w tym okresie rozwojowym wynosiła 19,9oC, przy odchyleniu standardowym 3,91 
i była zbliżona do wartości optymalnej. Notowaną w tym czasie temperaturę 
minimalną w wysokości 13,4ºC należy uznać za korzystną, świadczą o tym dość 
wyrównane, trwające około 21 dni długości okresy kwitnienia. Opady atmosfe-
ryczne nie ograniczały plonowania w tym okresie.  

Mniejsze są wymagania cieplne w okresie dojrzewania soi, które kształtują się 
na poziomie minimum biologicznego w granicach 8–14oC, a jej wartość 
wystarczająca do normalnego rozwoju wynosi 14–19oC. Jak podaje Łykowski 
(1984) temperatura 10ºC jest najniższą, zapewniającą jeszcze normalną wegetację 
wielu odmian soi. Wartości te, w miejscu przeprowadzonych badań zawierają się  
w granicach powyżej minimum biologicznego, a nawet wartość średnia tempera-
tury minimalnej była wysoka i wynosiła w tym okresie 11,5oC. Z dwóch 
porównywanych odmian bardziej wrażliwa na przebieg warunków pogody była 
odmiana Nawiko, co uwidacznia się również we wszystkich współczynnikach 
zmienności plonu. Wzrost amplitudy temperatur przyczyniał się do zwiększania 
plonu nasion i tłuszczu odmiany Nawiko. Według Kocura (1972) i Da Mota (1978) 
największe straty w plonie może spowodować deficyt wody w okresie wypełniania 
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strąków, natomiast w czasie dojrzewania opady są czynnikiem ograniczającym 
dosychanie roślin i zbiór. W świetle przeprowadzonych badań opady średnie  
w wysokości 115 mm okazały się wystarczające.  

Ujemny efekt oddziaływania opadów atmosferycznych obserwowano 
analizując łącznie cały okres wegetacji soi. Ich wielkość powodowała spadek plonu 
tłuszczu uprawianych odmian i jego zawartości w nasionach u odmiany Nawiko. 
Na uwagę zasługuje fakt, że długości okresów kwitnienia w kolejnych latach badań 
były wyrównane i niedobór opadów nie wystąpił, który mógł spowodować ich 
przedłużanie (Holmberg 1973).  

Uzyskane wartości plonotwórcze czynników meteorologicznych były wyższe 
u odmiany Nawiko niż u Aldana. Wyższą podatność na czynniki pogody wyka-
zywał plon tłuszczu i nasion, w mniejszym zakresie jego procentowa zawartość  
w nasionach. Czynniki pogody modyfikowały plon nasion i tłuszczu oraz jego 
procentową zawartość w nasionach w zakresie od 2 do 11%. 

Wnioski 

1. Porównywane odmiany soi niejednakowo reagowały na przebieg warunków 
pogodowych w badanych okresach wegetacyjnych. Drobnonasienna 
odmiana Nawiko okazała się bardziej wrażliwa na zmienne warunki pogody 
w latach badań od odmiany grubonasiennej Aldana.  

2. Wzrost średniej dobowej temperatury powodował w drugim i trzecim 
okresie rozwojowym przyrost plonu tłuszczu odmiany Aldana. 

3. Spadek plonu tłuszczu odmiany Nawiko, oraz obniżenie jego zawartości  
w nasionach obu odmian, obserwowano przy wyższych wartościach 
temperatury minimalnej powietrza w okresie od siewu do rozpoczęcia 
kwitnienia. 

4. Wartości amplitudy temperatury powietrza przyczyniały się do wzrostu 
plonu nasion i tłuszczu odmiany Nawiko. 

5. W badanym rejonie nie stwierdzono okresu krytycznego u porównywanych 
odmian pod względem zapotrzebowania na opady atmosferyczne. Czynnik 
ten pozostawał w nadmiarze i przyczynił się do spadku plonów tłuszczu 
badanych odmian, i jego zawartości w nasionach odmiany Nawiko. 

6. Liczba godzin nasłonecznienia w okresie kwitnienia wpływała korzystnie  
na plon tłuszczu i jego zawartość w nasionach obu analizowanych odmian,  
a w okresie od siewu do początku kwitnienia również na zawartość tłuszczu 
w nasionach odmiany Aldana. 
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