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Inwestycja w namacalny rezultat 
Wysoce skuteczne inokulanty dla soi 

HISTICK® SOY
HICOAT® SUPER SOY



2 3 

INFORMACJE PODSTAWOWE ................................................................................ 3

CZYM JEST INOKULACJA ............................................................................................... 3

ZALETY STOSOWANIA INOKULANTÓW ........................................................................... 3

SKUTECZNOŚĆ WIĄZANIA AZOTU .................................................................................. 4

WPŁYW NAWOZÓW AZOTOWYCH NA SKUTECZNOŚĆ WIĄZANIA AZOTU .................. 5

W JAKICH PRZYPADKACH NALEŻY STOSOWAĆ INOKULANTY ................................... 6 

INOKULANTY BASF 7 

HISTICK® SOY ..........................................................................................................  8

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ..................................................................................... 8

ZALETY .............................................................................................................................. 9

HICOAT® SUPER SOY ............................................................................................ 15

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE .................................................................................... 15

ZALETY ........................................................................................................................... 16

SCHEMAT STOSOWANIA ............................................................................................... 22

CZĘSTE PYTANIA DOTYCZĄCE INOKULACJI ..................................................... 23

PRZYDATNE OBLICZENIA ....................................................................................  26 

SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE

Czym jest inokulacja 

Inokulacja jest to szczepienie nasion bobowatych czystą 
wirulentną kulturą bakterii wiążących azot. Każda 
roślina bobowata ma swój specyficzny rodzaj bakterii 
brodawkowych. Soja może wchodzić w symbiozę z 
różnymi bakteriami glebowymi, najwyższy poziom wią-
zania azotu obserwuje się u bakterii Bradyrhizobium 
japonicum, tak zwanej rizobium. Inokulant to preparat 
biologiczny składający się z żywych wirulentnych 
aktywnych bakterii wyhodowanych na substracie.
W procesie wiązania azotu rośliny soi dostarczają do 
brodawek, w których znajdują się bakterie, produkty 
fotosyntezy, a brodawki wiążą azot obecny w atmos-
ferze (N2), przekształcając go w dostępny związek 
amonowy NH4+. W ten sposób roślina karmi bakterie, 
a bakterie dostarczają roślinie azot. Bakterie mogą 
wiązać od 70 do 300 kg/ha azotu atmosferycznego. 

Mechanizm wiązania azotu 

Podczas kiełkowania soja zaczyna wytwarzać określone 
związki chemiczne, które przyciągają rizobie znajdujące 
się na powierzchni nasiona lub obecne w glebie. 
Rizobie odpowiadają na nie sygnałami chemicznymi. 
Sygnały te są wyłapywane przez specjalne receptory 
na rosnących włośnikach korzeniowych soi. Dochodzi 
do zainfekowania włośników korzeniowych przez 
rizobie, a następnie do podziału komórek i powstania 
brodawek korzeniowych.
Rizobie przenikają przez membranę włośnika korze-
niowego, tworząc nić kiełkowania, która przedostaje 
się do wnętrza włośnia korzeniowego i ostatecznie 
dociera do kory korzenia znajdującej się pod epidermą. 
W trakcie wzrostu nici infekcyjnej komórki kory 
otrzymują sygnał do szybkiego podziału. W miejscu 
przedostania się nici rizobialnej do komórki korzenia 
w wyniku dzielenia zaczyna tworzyć się brodawka. 

ZALETY STOSOWANIA INOKULANTÓW 

1 ZWIĘKSZENIE PLONÓW 
I JAKOŚCI SOI 

2 NIEZBĘDNA ILOŚĆ AZOTU 
W OKRESIE KRYTYCZNYM 
DLA PLONU − WIĄZANIE 
PĄKÓW KWIATOWYCH − 
WYKSZTAŁCENIE SIĘ 
OWOCU 

3 PEŁNOWARTOŚCIOWE 
ZAOPATRYWANIE W AZOT 
BEZ STOSOWANIA 
NAWOZÓW AZOTOWYCH 

4 ZWIĘKSZENIE PLONÓW 
NASTĘPNEJ UPRAWY 
ROŚLIN 

5 HAMUJE WZROST 
CHWASTÓW 
POPRZEZ ZMNIEJSZENIE 
ZAWARTOŚCI AZOTU 
MINERALNEGO W 
GLEBIE 

6 REDUKCJA 
ZANIECZYSZCZENIA WÓD 
GRUNTOWYCH 
NAWOZAMI AZOTOWYMI 
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INFORMACJE PODSTAWOWE

SKUTECZNOŚĆ WIĄZANIA AZOTU ZALEŻY OD 
WARUNKÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH.

Na warunki zewnętrzne składają się: 

  Wilgotność gleby
Optymalna wilgotność gleby – 60-80% pełnej zdolności 
pochłaniania wody. Brak wilgoci w glebie może 
doprowadzić do obumierania brodawek, nadmierne 
nawilżenie powoduje hamowanie wiązania azotu 
wskutek niewystarczającej ilości tlenu dla bakterii. 

  Wartość pH gleby
Optymalna wartość pH gleby zapewniająca skuteczne 
wiązanie azotu wynosi 6,5-7,5. W przypadku silnego 
podwyższenia lub obniżenia pH w porównaniu z 
wartością optymalną ma miejsce hamowanie zarówno 
wiązania azotu, jak i całkowitego wzrostu soi. 

  Temperatura gleby i powietrza
Optymalną dla wiązania azotu jest temperatura od
20 do 30°С. Minimalna temperatura początku 
wiązania azotu wynosi 10°С. W temperaturze 
powyżej 30°С wiązanie azotu gwałtownie spada. 

  Zawartość fosforu w glebie 
Optymalna zawartość fosforu w glebie wynosi 25 mg/kg.
Przy niskiej zawartości fosforu powstawanie 
brodawek zostaje gwałtownie zahamowane. 

  Zawartość azotu mineralnego w glebie
W przypadku wysokiej zawartości azotu w glebie nie 
dochodzi do wiązania azotu, ponieważ roślina będzie 
na początku zużywać azot mineralny z nawozu jako 
mniej energochłonny rodzaj odżywiania. 

Na warunki wewnętrzne składają się: 

  Wirulencja szczepu – zdolność danego szczepu 
do infekowania rośliny soi 

  Wysoka koncentracja (miano) bakterii 

  Sterylny substrat  

WPŁYW NAWOZÓW AZOTOWYCH 
NA SKUTECZNOŚĆ WIĄZANIA AZOTU 

Sojęcharakteryzują 2 rodzaje odżywiania: autotroficzne
(z nawozów mineralnych) i symbiotroficzne (absorpcja
azotu symbiotycznego podczaswiązania azotu)
Podczas przedsiewnego nawożenia nawozami 
azotowymi asymilacja azotu zachodzi w początkowych 
fazach wzrostu. Krytyczny, ponieważ w tym czasie 
maksymalny, okres zużycia azotu dla soi przypada na 
fazy 

wiązania pąków kwiatowych–wykształcania się 
owoców. Poza silnym wypłukiwaniem nawozów 
azotowych, dość niską absorpcją przez roślinę soi 
(40-50%), ich stosowanie może doprowadzić do 
opóźnienia wiązania azotu i w rezultacie do deficytu 
azotu w okresie kształtowania się plonu. 

Dystrybucja produkcji azotu symbiotycznego według faz rozwoju soi 

Bez przedsiewnego stosowania nawozów azotowych 

Podczas wiązania azotu brodawki są w stanie w pełni zaspokajać zapotrzebowanie soi na azot.
Im więcej jest w glebie związków zawierających azot, tym trudniej bakterie przenikają do korzenia rośliny i tym 
gorzej zachodzi wiązanie azotu, dlatego póki soja nie wykorzysta całego azotu z nawozów mineralnych, azot 
symbiotyczny nie będzie produkowany. 

Zaopatrzenie w azot z
nawozów mineralnych,
nie dojdzie do symbiozy

Deficyt azotu (mineralnego odżywiania jest niewystarczająco,
symbioza rozpocznie się z opóźnieniem)

U
tr

w
al

en
ie

 a
zo

tu
, %

28 dni wegetacji początek wiązania
pąków kwiatowych

kwitnięcie

Fazy rozwoju soi

wykształcanie się
owocu

koniec wegetacji

Zapotrzebowanie soi na azot według faz rozwoju Dostarczenie azotu poprzez wiązanie azotu
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Wpływ saletry amonowej na plony szczepionej soi 

Plony q/ha

INFORMACJE PODSTAWOWE

HICOAT SUPER SOY HICOAT SUPER SOY i 100 kg 
saletry amonowej 

Podczas przedsiewnego nawożenia nawozami 
azotowymi powstawanie brodawek na korzeniach soi 
jest opóźnione, w rezultacie w fazach krytycznych soja 
otrzymuje mniej azotu. 
Na podstawie wyników doświadczenia AgroCentrum 
Krasnodar z roku 2017 zastosowanie 100 kg saletry 
amonowej jako nawozu wiosennego dla zaszczepionych 
wysiewów soi zatrzymało tworzenie symbiozy. 
Spowodowałoto obniżenie plonów zaszczepionych 

siewów o 2,3 q/ha. Ponadto plony z niezaszczepionych 
siewów, w których użyto 100 kg saletry amonowej, były 
mniejsze o 2,9 q/ha w porównaniu z siewami szczepionymi 
bez saletry. Takie samo doświadczenie zostało przeprowa- 
dzone w AgroCentrum BASF w Błagowieszczeńsku. 
Na zdjęciu, z lewej strony widoczne są pojedyncze 
brodawki, których rozwój został zahamowany przez 
działanie nawozu azotowego. Z prawej strony widać 
wiele dużych brodawek, ponieważ azot nie był stosowany. 

W JAKICH PRZYPADKACH NALEŻY STOSOWAĆ INOKULANTY 

Inokulanty, składające się z wysoce aktywnych 
szczepów bakterii brodawkowych, stosuje się w celu 
zwiększenia produktywności symbiotycznegowiązania 
azotu.
Konieczność inokulacji bakteriami brodawkowymi 
wynika z następujących powodów: 

  Płodozmian wielopolowy
Rośliny bobowate uprawiane w płodozmianie 
wielopolowym z powodu wąskiej specyfiki 
rodzajowej bakterii w stosunku do rośliny-
-gospodarza są pozbawione swojego symbiontu 
i nie mogą gromadzić azotu z powietrza, dlatego 
całkowicie przechodzą na pobieranie azotu z gleby 
i nawozów. 

  Niekorzystne warunki środowiskowe − 
zwiększona lub obniżona kwasowość gleby, susza 
lub zatopienie, brak elementów zaopatrzenia 
mineralnego. 

  Zawartość w glebie mało aktywnych szczepów
Nieaktywne i mało aktywne szczepy bakterii 
brodawkowych, które stanowią więcej niż 1/3 
wszystkich bakterii brodawkowych w glebie nie są 
w stanie zapewnić soi azotu symbiotycznego.

Dlatego zastosowanie inokulatnów z wysoką 
zawartością aktywnych szczepów selektywnych bakterii 
brodawkowych jest jednym z podstawowych sposobów 
zwiększenia nie tylko plonów soi, lecz także 
gromadzenia azotu w glebie dla kolejnych upraw roślin. 

Zdolność bakterii rodzimych i selektywnych do wiązania azotu 

Populacja bakterii rodzimych wiążących azot jest w stanie utrwalać od 30 do 45% azotu, którego potrzebuje 
soja, podczas gdy wysokiej jakości sterylny inokulant może wiązać do 100% azotu, znacznie zwiększając
plony soi. 

INOKULANTY BASF. INWESTYCJA W NAMACALNY REZULTAT 
Firma BASF, która jest liderem na rynku roślin 
bobowatych w Rosji, wciąż doskonali swój 
asortyment preparatów zapewniających uzyskanie 
wysokich plonów.
Wykorzystując wiedzę dotyczącą właściwości biologii 
roślin bobowatych, koncern BASF opracował wysoce 
skuteczne inokulanty dla soi, które pozwalają 
uzyskać wysokie plony.
Ponad tysiąc szczepów bakterii brodawkowych 
zostało przebadanych w laboratoriach, z nich 
wybrano najbardziej skuteczne, które następnie stały 
się inokulantami BASF. 

  Inokulant HISTICK SOY został opracowany dla 
gospodarstw, które mogą wysiewać 
zaszczepione nasiona w ciągu 24 godzin po 
inokulacji. 

  Inokulant HICOAT SUPER SOY dzięki możliwości 
zaszczepienia nasion 90 dni przed wysiewem jest 
najlepszą ofertą na rynku wszystkich inokulantów 
dla holdingów rolniczych i dużych gospodarstw, 
producentów nasion oraz przedsiębiorstw 
handlujących nasionami. 

-2,3 q/ha

Potencjalne plony, %

Kontrola HICOAT
SUPER SOY

HICOAT 
SUPER SOY

+ 100 kg saletry
amonowej

100 kg
saletry

amonowej

P
lo

ny
 q

/h
a

Wysokiej jakości
sterylny

inokulant

Aktywna
bakteria
rodzima

Nieaktywna
bakteria
rodzima

Zdolność do wiązania azotu, %
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Wysoce skuteczny sterylny inokulant torfowy dla soi. 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PREPARATU 

Substancja czynna Bradyrhizobium japonicum 2х109 (2 miliardy bakterii) / 1 g torfu 

Formulacja Torf 

Norma zużycia 4,0 kg/t 

Roślina Soja 

Termin ważności 24 miesiące w temperaturze +1...25°C w cieniu 

Okres zastosowania  Inokulacja nasion przed sianiem, maksymalnie 24 godziny przed wysiewem 

Opakowanie 400 g opakowanie/ 100 kg nasion 

O wysokiej jakości inokulantów BASF decydują 3 komponenty:  

HISTICK® SOY 

Opkowanie

Bakteria 

Substrat 

Bakteria 

  Wysoka koncentracja bakterii 
jednego szczepu – 2 mld bakterii 
w 1 g torfu 

Substrat – torf 

  Starannie wybrany sterylny torf 

  Jednorodne rozdrobnienie 

  Określony poziom wilgotności i pH torfu w celu 
utrzymania czynności życiowych bakterii 

  Wbudowany środek zlepiający i zapobiegający 
zsypywaniu się! 

Opakowanie 

 Opakowanie aseptyczne zapobiega zarażeniu 
innymi bakteriami 

 Kontrola jakości każdej partii 

 Specjalny polietylen o niskiej gęstości, ale 
zwiększonej wytrzymałości 

ZALETY 

1 PEŁNOWARTOŚCIOWE 
ZAOPATRYWANIE W AZOT 
BEZ STOSOWANIA 
NAWOZÓW AZOTOWYCH 

2 NIE ZSYPUJE SIĘ 
Z POWIERZCHNI 
NASION 

3 WYSOKA KONCENTRACJA 
BAKTERII GWARANTUJE 
WYSOKIEJ JAKOŚCI 
INOKULACJĘ 

4 DŁUGI TERMIN 
WAŻNOŚCI 

5 ZWIĘKSZENIE PLONU 
I ZAWARTOŚCI BIAŁKA 

1 PEŁNOWARTOŚCIOWE ZAOPATRYWANIE W AZOT BEZ STOSOWANIA NAWOZÓW AZOTOWYCH

Biorąc pod uwagę wysoki koszt nawozów
azotowych, dość niski procent absorpcji przez
roślinę, konkurencję z chwastami, minimalny wzrost
po ich zastosowaniu powinien być powyżej 2 q/ha

przy bieżących cenach soi. Dzięki wiązaniu azotu soja 
otrzymuje tyle azotu, ile potrzebuje do tworzenia 
plonu. 

Wydajność HISTICK SOY i saletry amonowej 

Agro Centrum BASF Błagowieszczeńsk, 2017

HISTICK® SOY 

Kontrola 100 kg saletra 200 kg saletry HISTICK SOY

Zysk, rub./ha Plony q/ha



10 11 

W roku 2017 w AgroCentrum BASF Błagowieszczeńsk 
zostało przeprowadzone doświadczenie dotyczące 
porównania wydajności stosowania inokulantów BASF 
i różnych norm saletry amonowej. Największy wzrost 
kontrolowanych plonów 2,6 q/ha uzyskano w wariancie 
z inokulantem HISTICK SOY. Saletra amonowa w normie 
100 kg na ha dała wzrost 1,8 q/ha, a saletra amonowa 
w normie 200 kg na ha dała wzrost 2,4 q/ha. 
 

Należy wziąć pod uwagę, że koszty stosowania 
saletry amonowej były 2 i 3,5 razy większe niż 
stosowania HISTICK SOY. Największy dodatkowy 
zysk z ha uzyskano z inokulantem HISTICK SOY 
– 5759 rub./ha w porównaniu z nieobjętym kontrolą. 
Potwierdza to, że zastosowanie HISTICK SOY 
zapewnia roślinie azot w niezbędnej ilości 

Wydajność inokulantu HISTICK SOY w porównaniu z saletrą amonową  

Do obliczeń wykorzystano następujące dane:
– Cena soi w 2017 r. = 1270 zł/t
– Cena inokulantu HISTICK SOY według kosztorysu z 2017 r. = 95 zł/kg
– Cena saletry amonowej w 2017 r. = 660 zł/t 

KONTROLA SALETRA AMONOWA 
100 kg/ha 

SALETRA AMONOWA 
200 kg/ha HISTICK SOY 

Dodatkowy dochód 

Plony q/ha 33,0 34,8 35,4 35,6 

Wzrost plonów, q/ha 0 1,8 2,4 2,6 

Ogółem dodatkowy 
dochód 

230 305 330

Dodatkowe koszty 

Wartość HISTICK SOY, 
zł/ha (2017 r.) 

– – 38

Wartość saletry 
amonowej, zł/ha 

65 130 – 

Dodatkowy zysk, zł/ha 165 175 292

2 NIE ZSYPUJE SIĘ Z POWIERZCHNI NASION 

Lepkość 

Ilość torfu na nasionie, % 

Podczas produkcji inokulantów torfowych BASF, poza zastosowaniem specjalnego środka zlepiającego, 
cały torf przechodzi kontrolę na sterylność. 

Inokulant HISTICK SOY nie zsypuje się z powierzchni 
nasion. 
Dzięki specjalnemu środkowi zlepiającemu w składzie 
torfu dla HISTICK SOY 2,5 razy więcej torfu pozostaje 
na powierzchni nasion w porównaniu z inokulantem 
bez środka zlepiającego i prawie 2 razy więcej torfu 
w porównaniu z torfem ze standardowym środkiem 
zlepiającym. 

Zmiana koncentracji bakterii w niesterylnym substracie w temperaturze 22°C

Koncentracja KOE/g torfu (x 1 mln) 

W niesterylnym torfie z powodu silnej konkurencji 
z innymi bakteriami koncentracja bakterii 
brodawkowych ostro spada. Podczas produkcji 

inokulantu HiStick Soy stosowany jest tylko sterylny 
torf, co pozwala zachować wysoką koncentrację 
bakterii brodawkowych. 

HISTICK® SOY 

i jest wygodniejszy. 

Kontrola (torf
bez środka

zlepiającego)

Torf ze
standardowym

środkiem
zlepiającym

Torf ze środkiem
zlepiającym

HISTICK SOY

Miesiące

Inne bakterie Rizobie
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3 WYSOKA KONCENTRACJA BAKTERII GWARANTUJE WYSOKIEJ JAKOŚCI INOKULACJĘ

Istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy ilością 
bakterii na nasionie a plonem. Wysokiej jakości 
inokulant zawiera minimum 100 000 bakterii 
na 1 nasiono. 

W preparacie HiStick Soy znajdują się 2 mld bakterii 
Bradyrhizobium japonicum w 1 g torfu, co w połączeniu 
ze środkiem zlepiającym w składzie torfu pozwala 
uzyskać wysoką koncentrację bakterii na nasionie. 

4 DŁUGI TERMIN WAŻNOŚCI 

Warunki transportu i przechowywania 

Termin ważności 2 lata w temperaturze przechowy-
wania od +1 do +25°C jest istotną zaletą inokulantu 
HISTICK SOY, ponieważ większość 

inokulantów przechowuje się około roku w znacznie 
mniejszym zakresie temperatury. 
Inokulantu nie można zamrażać. 

5 ZWIĘKSZENIE PLONU I ZAWARTOŚCI BIAŁKA 

Zwiększenie plonu soi, 2017 r. 

Plony q/ha

Dzięki wystarczającemu zaopatrzeniu w azot osiąga się znaczący wzrost plonu nasion soi w porównaniu 
z nieobjętym kontrolą. 

Sposób obróbki 

Inokulant HISTICK SOY jest kompatybilny z zaprawami 
chemicznymi do nasion, jednakże nasiona należy 
zaprawić dostatecznie wcześniej przed inokulacją.
Zaszczepione nasiona należy wysiać w ciągu 
24 godzin. 
Inokulację należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
wysiewem w cieniu. 

  Naniesienie inokulantu na suche nasiona 

  Naniesienie inokulantu na lekko zwilżone nasiona. 
Zmoczyć 1 t nasion 2 l wody niechlorowanej. Dodać 
inokulant 4 kg/t i dokładnie wymieszać w celu 
równomiernego pokrycia nasion 

  Naniesienie na nasiona roztworu wodnego 
inokulantu. Zmieszać 4 kg inokulantu z 8 l wody 
niechlorowanej, dokładnie wymieszać, tak aby nie 
było grudek w zawiesinie. Dodać uzyskaną 
zawiesinę do 1 t nasion i dokładnie wymieszać 
w celu równomiernego pokrycia 

WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Z HISTICK SOY

Stacje doświadczalne BASF

KONTROLA HISTICK SOYHISTICK SOY 
I DELIT® PRO 

FLUDIOKSONIL 
I KONKURENCYJNY INOKULANT 

Inokulant HISTICK SOY sprzyjał rozwojowi mocnej 
rośliny soi dzięki dostarczeniu niezbędnej ilości azotu. 

HISTICK SOYHISTICK SOY

KONKURENCYJNY INOKULANT 

HISTICK® SOY 

Gospodarstwo Kraj Stawropolski AC Błagowieszczeńsk AC Krasnodar AC Lipieck

Kontrola Wzrost po zastosowaniu inokulantu HISTICK SOY
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Technologia preinokulacji, która zmniejsza obciążenie rolników i sprzętu 
w szczytowym okresie wiosennym. 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PREPARATU 

Substancja czynna Bradyrhizobium japonicum 1х1010 (10 miliardów komórek) / ml 

Formulacja Płyn 

Norma zużycia HICOAT SUPER SOY 1,42 l/t + HICOAT SUPER EXTENDER 1,42 l/t 

Roślina Soja 

Termin ważności 12 miesięcy w temperaturze +1...+10 °C w cieniu

Okres zastosowania Inokulacja nasion jest możliwa maksymalnie 90 dni przed wysiewem  

Opakowanie HICOAT SUPER SOY 6,4 l (1 opakowanie) + 
HICOAT SUPER EXTENDER 6,4 l (1 opakowanie) /4500 kg  

O wysokiej jakości inokulantów BASF decydują 3 komponenty:  

HICOAT® SUPER SOY  

Opakowanie

Bakteria 

Substrat 

Bakteria 

 Najwyższe miano bakteryjne 
jednego szczepu – 
10 mld bakterii w 1 ml 

Substrat 

 Oligosacharydy w składzie 
HICOAT SUPER EXTENDER 
pozwalają bakteriom zachować 
swoje czynności życiowe przez 
90 dni po zaszczepieniu nasion 
przed wysiewem! 

Opakowanie 

 Opakowanie aseptyczne zapobiega zarażeniu innym bakteriami 

 Kontrola jakości każdej partii 

 Specjalny polietylen o niskiej gęstości, ale zwiększonej wytrzymałości 

 Kształt opakowania sprzyja równomiernemu rozkładowi tlenu 
w opakowaniu. 

 W polietylenie znajdują się pory, które zapewniają bakteriom tlen 

HISTICK SOY zastosowaliśmy po raz pierwszy. Porównaliśmy z 
konkurencyjnym preparatem. Od razu zauważyliśmy, że preparat 
równomiernie pokrywał nasiona i nie zsypywał się w odróżnieniu od 
drugiego inokulantu. Widoczna była również różnica w ilości i jakości 
brodawek na systemie korzeniowym, barwie liści.

Aleksiej Michajłowicz Janow, główny specjalista ds. rolnictwa spółki
LIGA, Kraj Ałtajski, rejon zonalny

Zastosowanie HISTICK SOY pozwoliło uniknąć nawożenia nawozami 
azotowymi w celu zwiększenia plonu soi. 
Podczas stosowania HISTICK SOY brodawki pojawiły się wcześniej, było 
ich więcej na korzeniach. Inokulant dobrze się trzyma, nie zsypuje się. 
Pozytywne opinia na temat preparatu, planujemy stosować w przyszłości. 

Piotr Władimirowicz Czernyszow, specjalista ds. ochrony roślin spółki 
Eksperimentalnoje chozjajstwo, obwód lipiecki, rejon krasninski 

Porażająca była różnica między roślinami, które zostały zaszczepione 
HISTICK SOY a standardowymi inokulantami w gospodarstwie. HISTICK 
SOY wytrzymał warunki stresowe (długie nawilżanie gleby, brak tlenu), 
które są niekorzystne dla bakterii brodawkowych. Na roślinach 
wcześniej niż w wariantach z innymi inokulantami zasiedliły się bakterie 
brodawkowe. Reakcja soi na inokulant była bardzo wysoka. Utrwalonego 
azotu było więcej niż potrzebne jest roślinie, czego nie można 
powiedzieć o innych inokulantach. 

Władimir Siergiejewicz Kopyłow, starszy specjalista ds. uprawy nasion 
w zakładzie uprawy roślin 
Spółka Agrofirma „Buniatino”, obwód moskiewski, rejon dmitrowski 

HISTICK® SOY HICOAT® SUPER SOY  
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HICOAT® SUPER SOY  

1 WYSIEW W DOGODNYM OKRESIE – 3 MIESIĄCE OD SZCZEPIENIA DO WYSIEWU

Duży obszar wysiewu soi i innych roślin o podobnym 
okresie siania, obciążenie w tym samym czasie całego 
sprzętu i pracowników, zależność od warunków 
pogodowych utrudnia przeprowadzenie wiosennych 
prac polowych i zaprawę nasion. Specjalnie dla takich 
gospodarstw firma BASF opracowała system preino-
kulacji HICOAT SUPER SOY.
Inokulant HICOAT SUPER SOY jest unikalny dzięki 
elastyczności jego stosowania. Nasiona, którezostały 
zaszczepione można wysiewać w najbardziej dogodnych 
okresach w terminie 3 miesięcy po inokulacji. Za daną 
elastyczność odpowiadają oligosacharydy HICOAT 
SUPER EXTENDER, które umożliwiają bakteriom 
zachowanie swoich czynności życiowych na nasionach 
przez 90 dni po zaszczepieniu. 

Jednym z kryteriów oceny jakości inokulantu jest 
przeżywalność bakterii, ich koncentracja na nasionie 
po określonym czasie od szczepienia. 
Według danych z 2016 i 2017 r. Instytutu Mikrobiologii 
RAN im. S. N. Winogradskogo w doświadczeniach labo-
ratoryjnych na przeżywalność bakterii, Bradyrhizobium 
japonicum inokulantu HiCoat Super Soy oraz HICOAT 
SUPER EXTENDER przezżywa powyżej krytycznego 
poziomu 100 000 bakterii na 1 nasiono nawet po 90 
dobach przechowywania w temperaturze 18°С. 

Przeżywalność bakterii Bradhyrhizobium japonicum inokulantu 
HICOAT SUPER SOY na nasionach soi w temperaturze 18°C

2 PEŁNOWARTOŚCIOWE ZAOPATRYWANIE W AZOT BEZ STOSOWANIA NAWOZÓW AZOTOWYCH

Poza silnym wypłukiwaniem kosztownych nawozów 
azotowych, dość niską absorpcją przez soję (40-50%), 
część z nich jest wchłaniana przez chwasty, co 
dodatkowo utrudnia rozwój uprawy roślin.
Zastosowanie inokulantów sprzyja zmniejszeniu 
występowania chwastów, tworzeniu różnych 

wysiewów soi, a także ma pozytywny wpływ na 
kolejne uprawy roślin w płodozmianie. W roku 2017 
zostały przeprowadzone liczne doświadczenia 
dotyczące porównania wydajności inokulantów 
BASF i mineralnych nawozów azotowych w 
AgroCentrum BASF w różnych regionach Rosji. 

Wydajność HICOAT SUPER SOY i saletry amonowej 

Na podstawie wyników plonów AgroCentrum BASF
Krasnodar największy wzrost kontrolowanych plonów 
2,8 q/ha uzyskano w wariancie z inokulantem 
HICOAT SUPER SOY. Saletra amonowa w normie 
100 kg na ha dała wzrost 0,2 q/ha, a saletra 

amonowa w normie 200 kg na ha obniżyła plony soi 
o 2,8 q/ha.  Największy dodatkowy  zysk z ha był 
uzyskany z inokulantem HICOAT SUPER SOY – 
6246 rub./ha w porównaniu z nieobjętym kontrolą. 
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Dni po zastosowaniu

Kontrola 100 kg saletra 200 kg saletry HICOAT SUPER SOY

Zysk, rub./ha Plony q/ha
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Wydajność inokulantu HICOAT SUPER SOY w porównaniu z różnymi nawozami 
azotowymi, AC Błagowieszczeńsk, 2017 r. 

Do obliczeń wykorzystano następujące dane:
– Cena soi w 2017 r. = 1270 zł/t
– Cena inokulantu HICOAT SUPER SOY według kosztorysu z 2017 r. = 270 zł/kg
– Cena saletry wapiennej w 2017 r. = 915 zł/t
– Cena amofosu w 2017 r. = 1420 zł/t 

KONTROLA SALETRA WAPIENNA 
100 kg/ha 

AMOFOS 
100 kg/ha HICOAT SUPER SOY  

Dodatkowy dochód 

Plony q/ha 29,1 29,8 29,6 30,2 

Wzrost plonów, q/ha 0 0,7 0,5 1,1 

Ogółem dodatkowy 
dochód 

90 65 140

Dodatkowe koszty 

Wartość HICOAT SUPER SOY, 
zł/ha (2017 r.) 

– – 40 

Wartość nawozów 
azotowych, zł/ha 

92 145 – 

Dodatkowy zysk, zł/ha –2 –80 100

HICOAT® SUPER SOY  

3 NAJWYŻSZE MIANO BAKTERYJNE JEDNEGO SZCZEPU GWARANTUJE WYSOKIEJ 
JAKOŚCI INOKULACJĘ

Preparat HICOAT SUPER SOY zawiera największą 
koncentrację bakterii Bradyrhizobium japonicum  
w jednostce objętości. Dzięki temu 

możliwe jest osiągnięcie większej zawartości 
bakterii na nasionie i większego potencjału 
plonu niż w preparatach konkurencyjnych. 

Ilość bakterii na jedno nasiono soi 

Ilość bakterii na nasionie, tys. szt. 

W 2017 r. firma BASF udostępniła bezpłatną analizę 
jakości szczepienia inokulantem HICOAT SUPER SOY 
nasion soi dla gospodarstw z różnych regionów Rosji. 
Analiza miała za zadanie ustalenie ilości bakterii na 1 
nasionie soi, ponieważ 100 000 bakterii na 1 nasionie 
to minimalna ilość bakterii niezbędna do skutecznego
utrwalenia azotu. Wszystkie próbki nasion 
zaszczepione HICOAT SUPER SOY w specjalnych 

termoboksach były wysyłane do Instytutu Mikrobiologii 
RAN im. S. N. Winogradskogo. We wszystkich próbkach 
liczba bakterii była o wiele wyższa od minimalnego poziomu 
100000 bakterii na jedno nasiono. Potwierdza to, że miano 
bakteryjne odpowiada zgłoszonemu przez producenta, 
warunki transportu i przechowywania były przestrzegane, 
a także że inokulacja została przeprowadzona prawidłowo. 

Wpływ koncentracji bakterii i szczepu na plon  

Plony q/ha

Poza koncentracją bakterii na skuteczność wiązania 
azotu wpływa także wirulencja szczepu – zdolność 
„zarażania” rośliny soi, wchodzenia z nią w symbiozę. 
Każdy szczep ma inną wirulencję. Na podstawie 

doświadczeń AC Krasnodar z 2017 r. największy wzrost 
dały preparaty HISTICK SOY i HICOAT SUPER SOY, których 
szczep różni się od preparatów konkurencyjnych. 

4 KOMPATYBILNOŚĆ Z ZAPRAWAMI

Inokulant HICOAT SUPER SOY łączy się 
z większością zapraw do nasion, zachowując przy 
tym długi okres od szczepienia do wysiewu 

nasion dzięki specjalnemu polimerowi w składzie 
HICOAT SUPER EXTENDER. 

We wszystkich próbach było powyżej 100 tys. bakterii na 1 nasiono

Kontrola Br. japonicum
5x109

Br. japonicum
1x109

Br. japonicum
2x109

Br. elkanii
10x109 2 szczepy

Br. japonicum
3x109

HISTICK SOY HICOAT
SUPER SOY

Kontrola Wzrost po zastosowaniu inokulantu HICOAT SUPER SOY
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5 ZWIĘKSZENIE PLONU I ZAWARTOŚCI BIAŁKA 

Wzrost plonu po zastosowaniu HICOAT SUPER SOY 
w gospodarstwach, 2017 r. 

Plony q/ha

Według danych z pierwszego roku stosowania inokulantu HICOAT SUPER SOY średnie zwiększenie plonów 
w całej Rosji wynosi 4,5 q/ha. 

Warunki transportu i przechowywania 

Termin ważności wynosi 1 rok od daty produkcji 
w temperaturze przechowywania +1...+10°C.
W temperaturze przechowywania +11...+25°C 
termin ważności skraca się do 2 miesięcy.

Po upływie terminu ważności nie należy stosować. 
Przechowywać z dala od bezpośredniego światła 
słonecznego. Nie mrozić. 

HICOAT® SUPER SOY 

Sposób obróbki 

Inokulację można przeprowadzać maksymalnie 90 
90 dni przed wysiewem w cieniu. 
Jedno opakowanie 6,4 l HICOAT SUPER SOY i 6,4 l 
HICOAT SUPER EXTENDER wykorzystuje się do 
szczepie nia 4,5 t nasion soi. 

 Można jednocześnie inokulować i zaprawić nasiona 
zaprawą DELIT PRO. Kolejność przygotowania 
roztworu roboczego na 1 tonę nasion soi: 1,42 l/t 
HICOAT SUPER SOY -> 1,42 l/t HICOAT SUPER 
EXTENDER -> 2–4 l/t wody niechlorowanej -> 0,5 l/t 
DELTI PRO. Zalecana całkowita objętość 

płynu roboczego wynosi – 5-6 l/t, ale nie więcej niż 
8 l/t. Uzyskany roztwór roboczy należy nałożyć na 
nasiona w ciągu 6 godzin. 

 Przy oddzielnej zaprawie nasion najpierw należy 
przeprowadzić zaprawę a później inokulację. 

 Inokulację wykonuje się z dala od bezpośredniego 
światła słonecznego. 

WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Z HICOAT SUPER SOY

Przy zastosowaniu inokulantu HICOAT SUPER SOY na głównym korzeniu tworzą się duże aktywne brodawki 
zdolne do utrwalania niezbędnej ilości azotu atmosferycznego. 

Spółka „Mołocznyj produkt”, obwód riazański, 2017 r. 

HICOAT SUPER SOY HICOAT SUPER SOY BEZ OBRÓBKI 

Spółka „Helio-Packs”, obwód wołgogradzki, 2017 r. 

W 2017 r. na polu doświadczalnym Uljanowskiego GAU badana była 
wydajność inokulacji nasion soi preparatami HICOAT SUPER SOY I HICOAT 
SUPER EXTENDER. Ocena ich wydajności pokazała, że mimo obecności w 
glebie bakterii wirulentnych wchodzących w symbiozę z roślinami soi 
(soja uprawiana jest od lat 90.), inokulacja nasion miała przeważający 
wpływ na rozwój roślin i dzięki dużemu zaopatrywaniu roślin w azot 
wpłynęła na plony uprawy roślin. W kontroli bez inokulacji plony wyniosły 
18 q/ha, a w wariancie doświadczalnym o 4 q/ha więcej (22,3 q/ha) lub o 
23,9%. 

Aleksandr Leonidowicz Tojgildin, dziekan wydziału technologii 
rolniczych Pole Doświadczalne Uljanowskiego GAU, obwód uljanowski, 
rejon czerdakliński 

Inokulant HiCoat Super Soy nanieśliśmy na nasiona i wypróbowaliśmy na 
niewielkim obszarze. Można swobodnie stosować wraz z zaprawą BASF 
DELIT PRO. W kontrolowanym wariancie rośliny były niższe i nie tak 
zielone. W wariancie z HICOAT SUPER SOY na korzeniach pojawiły się 
duże brodawki. Plony w tym wariancie wyniosły 25 q/ha.

Aleksandr Leonidowicz Ignatjew, rolnik
Spółka „Russkoje pole”, rejon isietski, obwód tumieński 

Krasnodarski, Kraj Stawropolski Czernoziemje obwód
moskiewski

Syberia

Kontrola Wzrost po zastosowaniu inokulantu HICOAT SUPER SOY
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SCHEMAT STOSOWANIA 
INOKULANTÓW 
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Fazy rozwoju rośliny zgodnie z klasyfikacją europejską BBCH 
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CZĘSTE PYTANIA DOTYCZĄCE 

? 

Nie zaleca się dodawać nawozów zawierających molibden na etapie inokulacji. 
Ponieważ molibden jest toksyczny dla bakterii wiążących azot i przy bezpośrednim 
kontakcie prowadzi do ich częściowego wymarcia, co powoduje mniejszy plon 
w porównaniu z wariantem, gdzie takie preparaty podczas inokulacji nie były 
stosowane. 
Preparaty zawierające molibden, cynk, bor i inne mikroelementy zdecydowanie lepiej 
stosować na soi jako nawozy dolistne podczas nawożenia w trakcie wegetacji. 

Czy można dodawać nawozy zawierające molibden i inne mikroelementy podczas 
inokulacji preparatami HICOAT SUPER SOY i HISTICK SOY? 

Plony soi z inokulantem i z dodatkiem Mo-nawozu 

Plony q/ha

AC Krasnodar, 2017 r. 

INOKULACJII 

Kontrola HICOAT SUPER SOY HICOAT SUPER SOY + Mo
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HICOAT SUPER SOY jest w pełni kompatybilny z zaprawą grzybobójczą DELIT PRO, 
a czas do wysiewu przy jednoczesnej inokulacji i zaprawie nadal pozostaje ten sam
(90 dni). 
Przy zastosowaniu innych zapraw chemicznych możliwe jest skrócenie okresu do 
wysiewu lub brak pełnej zgodności. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy 
skontaktować się z regionalnymi przedstawicielami BASF. 

Czy HICOAT SUPER SOY jest kompatybilny z zaprawami chemicznymi? 

? 

Pierwsza zasada – należy unikać bezpośredniego kontaktu zagęszczonej zaprawy 
z inokulantem. Kolejność przygotowania roztworu roboczego na 1 tonę nasion soi:  
1,42 l/t HICOAT SUPER SOY -> 1,42 l/t HICOAT SUPER EXTENDER -> 2-4 l/t wody 
niechlorowanej -> 0,5 l/t Delit Pro. Zalecana całkowita objętość płynu roboczego – 
5-6 l/t, ale nie więcej niż 8 l/t. Uzyskany roztwór roboczy należy nanieś na nasiona w ciągu 
6 godzin. Także przy przygotowaniu roztworu roboczego nie zaleca się dodawania 
dodatkowych adiuwantów, substancji zlepiających, mikronawozów i innych 
preparatów, może to doprowadzić do zlepiania się nasion, obniżenia miana bakterii 
i w rezultacie do mniejszego plonu. 

Jak prawidłowo przygotować roztwór roboczy w przypadku łącznego 
zastosowania zaprawy chemicznej i płynnego inokulantu? 

? 

Stosowanie inokulantów w pełni zapewnia zaopatrzenie soi w azot, nie potrzebne jest 
dodatkowe nawożenie w ciągu sezonu. Ponadto w zwykłych warunkach łączne 
stosowanie inokulantów i nawożenie nawozami azotowymi powoduje, że roślina 
najpierw wykorzystuje łatwo dostępny azot mineralny z gleby i dopiero następnie 
z dużym opóźnieniem zaczyna tworzyć symbiozę. Brodawki tworzą się później 
i prowadzi to do braku zaopatrzenia w azot. 
Tylko w niektórych przypadkach (przy bardzo zimnym i wilgotnym początku sezonu) 
można zalecić stosowanie początkowych dawek nawozów azotowych (nie więcej niż 
30 kg N/ha) w celu zaopatrzenia soi w azot w etapach początkowych, póki brodawki 
jeszcze się nie utworzyły. 

Czy należy dodatkowo stosować nawozy azotowe podczas stosowania inokulantów?  

Plony soi z zastosowaniem inokulantu, inokulantu + nawóz azotowy, nawozu 
azotowego

Plony q/ha

AC Krasnodar, 2017 r. 

CZĘSTE PYTANIA DOTYCZĄCE 
INOKULACJII 

? 

Kontrola HICOAT SUPER SOY HICOAT SUPER SOY + 100 kg/ha
saletry amonowej

100 kg/ha saletry amonowej


