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Podsumowanie wyników projektu: 

Celem projektu było opracowanie biodegradowalnej, przyjaznej dla środowiska otoczki opartej na 

biopolimerach z surowców odnawialnych, chroniącej nasiona soi przed niekorzystnymi warunkami 

pogodowymi. Niska temperatura gleby po wysiewie nasion powoduje wydłużenie procesu kiełkowania, 

co sprzyja prażeniom przez patogeny grzybowe przenoszone za pośrednictwem gleby. Dlatego w 

projekcie dążono do opracowania otoczki nasiennej, która charakteryzowałaby się dużą spójnością 

mechaniczną w niskiej temperaturze uniemożliwiając rozpoczęcie procesu kiełkowania nasion w 

niekorzystnych warunkach.  

Sporządzono kilka dwuwarstwowych kompozycji polimerowych i polimerowo-woskowych 

zawierających polimery naturalne z grupy polisacharydów o wysokiej bioaktywności. Kompozycje 

wybrane do otoczkowania nasion soi charakteryzowały się odpowiednimi właściwościami fizyko-

chemicznymi, reologicznymi, termicznymi i wykazywały zdolność do transmisji pary wodnej. Po 

naniesieniu na powierzchnię nasion soi otrzymano otoczki o jednorodnej strukturze i grubości 3-5µm.  

Ochronne działanie otoczki potwierdzono poprzez testy kiełkowania otoczkowanych i 

nieotoczkowanych nasion w warunkach kontrolowanych. Stwierdzono też, że wybrane kompozycje 

ulegają biodegradacji na drodze mikrobiologicznego rozkładu w środowisku glebowym. Wykonano 

również ocenę cyklu życia (LCA) opracowanych otoczek. 

Skuteczność nowych otoczek weryfikowano w doświadczeniach polowych, w których monitorowano 

wschody i dynamikę wzrostu roślin oraz występowanie chorób. Wykonano doświadczenie polowe 

ścisłe na siedmiu odmianach soi dostarczonych przez firmę AgeSoya Sp. z o.o. (Annushka, Atlanta, 

Lajma, Madlen, Mavka, Smuglyanka, Violetta), w którym porównano wschody i plonowanie roślin 

otrzymanych z nasion otoczkowanych trzema rodzajami kompozycji i nieotoczkowanych nasion 

kontrolnych. Następnie do doświadczenia łanowego wybrano odmianę Annushka i najlepszy wariant 

otoczki, przy czym zastosowano dwa systemy gospodarowania: konwencjonalny i ekologiczny. 

Stwierdzono, że otoczkowanie materiału siewnego przynosi korzystny efekt zarówno w 

konwencjonalnym jak i ekologicznym systemie uprawy. Uzyskano wyższe wschody oraz plony z 

otoczkowanych nasion w porównaniu z kontrolą. Wdrożenie rezultatów projektu polega na 

uruchomieniu produkcji i sprzedaży otoczkowanych nasion soi w ramach własnej działalności jednego z 

konsorcjantów (firma AgeSoya). 



                                                                                                   

 

 

W toku realizacji projektu wykonano też ocenę odporności odmian i linii hodowlanych soi na choroby 

grzybowe w testach inokulacji patogenami grzybowymi. Ponadto prowadzono monitoring patogenów i 

szkodników w doświadczeniach polowych oraz porównano wpływ różnych, komercyjnie dostępnych, 

szczepionek bakteryjnych na plonowanie soi. Badania te stały się podstawą publikacji naukowych i 

dostarczyły informacji użytecznych dla hodowli soi oraz praktyki rolniczej. 
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