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Para mais informações contacte:
O seu agente de extensão ou
Departamento de Formação
Documentação e Difusão do IIAM/CZC
Contacto: +25123692
Chimoio, Moçambique.

Aumente o rendimento da soja
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Preparação do solo 

 A soja exige uma boa preparação do solo para facilitar a 
penetração das raízes e circulação do ar.  
•	Em solos pesados recomenda-se lavoura profunda até 

aos 30 cm, 1- 2 meses antes da sementeira seguida de 
uma gradagem.

•	Lavrar obedecendo as curvas de nivel, isto é, a lavoura 
deve ser perpendicular à inclinação do terreno.

•	Fazer a selecção da semente.
•	Fazer o teste de germinação antes da sementeira, para 

decidir número de sementes a lançar em cada covacho.
Lavoura manual 
A cultura de Soja exige um bom preparo solo, visto que 
em solos compactados há resistência na germinação da 
semente	e	na	penetração	das	raízes	assim	dificultando	a	
absorção dos nutrientes para a planta, por isso a lavoura 
mais viável é a mecanizada.  

Deve ser feita uma lavoura mecanizada usando tractor 
com uma profundidade de 0 a 30 cm que facilita a 
incorporação dos restolhos da campanha anterior.   
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Preparação do solo
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Sementeira 

•	A sementeira é feita no inicio da época chuvosa, 
geralmente no princípios de Novembro a Dezembro. 

•	A sementeira deve ser feita em linha para facilitar os 
amanhos culturais (sacha, desbastee, adubação). 

•	O compasso recomendado é de 50 x 10 cm, com a 
densidade de 2 sementes por covacho. 

•	Aconselha-se o uso de inoculantes para favorecer a 
nodulação nas raizes para aumentar a capacidade de 
fixar	o	azoto	atmosférico.	
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Sementeira 
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Práticas culturais

As infestantes podem causar a redução dos rendimentos 
da soja devido a competição pelos nutrientes, água e 
luz. As raízes de algumas infestantes podem produzir 
algumas substâncias prejudiciais ao crescimento e 
desenvolvimento normal da cultura.
•	A profundidade de sementeira recomendada é de 2-5 

cm, dependendo do tipo de solos. Em solos leves, a 
semente deve ser colocada a 2 cm de profundidade.

•	Recomenda-se que a primeira sacha seja feita 15 a 
20 dias após a emergência, dependendo do nível de 
infestação do campo.

•	Deve-se fazer pelo menos 2 sachas.
•	O retanche ou ressementeira deve ser feito até aos 15 

dias após a sementeira.
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Práticas culturais 
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Pragas na fase da sementeira
Rato e Aves. Para o seu controle recomenda-se:

Semear após as chuvas
Usar armadilhas 
Combate biológico, usando inimigos naturais

Pragas na fase de desenvolvimento da cultura:
Térmites - deve-se destruir os ninhos
Coelhos - usar Armadilhas
Lagartas	-	uso	de	pesticidas	naturais	e	artificias,
Gafanhoto	-	uso	de	pesticidas	naturais	e	artificias

Pragas na fase de formação de vagens:  
Lagarta	Militar-uso	de	pesticidas	naturais	e	artificias,	
Insectos	sugadores-uso	de	pesticidas	naturais	e	artificias

Pragas e Doenças
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Pragas e Doencas

Térmites
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Cercospora (Ferrugem)              
Vírus Mosaico    
Micoplasma (vasoura da bruxa)

Pragas e Doenças
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Pragas e Doencas

Cercospora (Ferrugem)

Vírus Mosaico  
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•	A Soja possui vagens que abrem logo após a secagem 
por isso, a colheita deve ser feita o mais cedo possível. 
O atraso na colheita pode causar perdas de produção.

•	Dependendo da variedade ela pode ser colhida até 120 
dias depois da emergência.

•	Recomenda-se colher quando a metade das folhas 
das plantas em todo campo estão acastanhadas, ou 
quando as vagens têm a coloração acastanhada ou 
amarelada dependendo da variedade.

•	A colheita pode ser manual ou mecanizada e deve 
ser realizada cortando as plantas de 5 até 15cm 
acima do solo ou arrancadas completamente do solo 
e arrumadas num secador onde deverá acontecer a 
abertura das vagens.

•	A colheita mecanizada pode ser recomendada caso 
a área do campo, os custos envolvidos e tipo de 
variedade	a	ser	usada	justifique	a	sua	utilização.

Colheita e pós colheita
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Colheita/pós colheita



14

«°«

Colheita/pos colheita

•	Para obter ganhos, os produtores devem observar os 
períodos de comercialização que possam coinscidir 
com os períodos de maior preço. E desta forma, 
fazerem as operações de pré-processamento a tempo.

•	Em pequenas produções a debulha pode ser feita 
manualmente, enquanto que, para grandes produções 
aconselha-se o uso de maquinetas para evitar perda 
de tempo, quebra das sementes e custos com mão de 
obra.

•	Os secadores devem ser construídos no campo de 
produção, pois, facilita incorporação de restolhos no 
solo depois da debulha.

•	Depois de colher a soja, ela deve ser colocada por cima 
de uma lona ou em secador construído com material 
local, para garantir que a qualidade do grão seja boa.

•	Os secadores devem ser construídos no campo de 
produção, pois, facilita incorporação de restolhos no 
solo depois da debulha.

•	Deve ser evitado manter a soja por muito tempo 
no secador, para não correr o risco de perder a 
qualidade do grão devido as chuvas ocasionais e altas 
temperaturas.

•	Para evitar que o grão absorva humidade e apodreça, 
recomenda-se conservar a semente usando silos 
ou armazéns melhorados onde os sacos devem ser 
colocados em pilhas por cima de extractos.
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Colheita/pos colheita


