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Wstęp i cel badań 

Soczewica jadalna charakteryzuje się dużą podatnością na wyleganie, która wpływa 

negatywnie na wielkość plonu nasion oraz poważnie utrudnia zbiór kombajnem. Ponadto taki 

stan sprzyja rozwojowi patogenicznych grzybów na liściach, strąkach i nasionach w 

konsekwencji obniżając jakość nasion soczewicy [Sadowski i Krzysiak 1990, Artyszak 1993, 

Błażej 1996]. Współrzędna uprawa roślin może w skuteczny sposób ograniczyć wyleganie 

łanu roślin podatnych na takie zjawisko [Zawieja 2006]. Dodatkowo obecność rośliny 

wysiewanej współrzędnie z soczewicą, zajmującej dodatkową przestrzeń oraz wysiew dwóch 

odmian soczewicy w mieszaninie może zwiększyć konkurencyjność łanu i skutecznie 

ograniczyć presję ze strony patogenów grzybowych i roślinności segetalnej. W przypadku 

niskiego plonowania soczewicy komponent podporowy będzie spełniał również rolę rośliny 

wydającej plon. Wysiew soczewicy jadalnej w mieszaninie odmian może wpłynąć na lepsze 

wykorzystanie przestrzeni w łanie, ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenów grzybowych 

oraz zwiększyć stabilność plonowania gdy wystąpią niekorzystne warunki w okresie 

wegetacji. Zróżnicowana rozstawa rzędów przy tej samej normie wysiewu wpływa na 

architekturę łanu. Literatura tematu podaje, że wysokość osadzenia dolnych strąków, ze 

względu na straty przy zbiorze powinna wynosić co najmniej 25cm. Zwiększenie 

zagęszczenia roślin w łanie poprzez wprowadzenie rośliny współrzędnej przy różnej 

rozstawie rzędów może zwiększyć osadzenie pierwszego strąka i zmniejszyć straty jakie 

powstają podczas zbioru kombajnowego przy zbyt nisko osadzonych strąkach [Milczak i wsp. 

1991; Zawieja 2000, 2006].  

Istnieje ciągła potrzeba poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań w zakresie 

ograniczania występowania agrofagów w uprawach ekologicznych. Wydaje się, że 

współrzędna uprawa roślin, wysiew mieszaniny odmian oraz zróżnicowane zagęszczenie łanu 

mogą być skutecznym narzędziem ograniczającym występowanie patogenów grzybowych, a 

tym samym zwiększającym efektywność plonowania soczewicy jadalnej w warunkach 

gospodarstwa ekologicznego. Ponadto propagowanie uprawy soczewicy jadalnej wpisuje się 

w realizację celu dotyczącego odtwarzania i zachowania różnorodności biologicznej 

uwzględnionego w ramach Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 

priorytet 4 działanie „Rolnictwo ekologiczne”.  

Celem prowadzonego doświadczenia była ocena zdrowotności roślin i nasion dwóch 

odmian soczewicy jadalnej uprawianych w systemie ekologicznym, ze szczególnym 

uwzględnieniem występowania patogenów obligatoryjnych oraz możliwość współrzędnej 

uprawy soczewicy jadalnej ze zbożami jarymi (owies, jęczmień, pszenica) pełniącymi rolę 

roślin podporowych. Jednocześnie zastosowana przy wysiewie różna rozstawa rzędów i 

związana z tym zmiana architektury łanu soczewicy (wysokość roślin, wysokość osadzenia 

pierwszego strąka, liczba strąków produkcyjnych na roślinie) pozwoli określić 

najkorzystniejszy wariant pod względem wielkości i jakości plonu nasion soczewicy oraz 

zmniejszenia stopnia występowania patogenów grzybowych na roślinach i nasionach 

soczewicy jadalnej. Ponadto współrzędny wysiew zbóż jarych w łan soczewicy i ich wysiew 

w siewie czystym, pozwoli porównać stopień porażenia podstawy źdźbła przez kompleks 

patogenów grzybowych oraz występowanie niektórych patogenicznych grzybów na liściach i 

kwiatostanie zbóż. 

Poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie zmniejszenia poziomu porażenia roślin i 

nasion soczewicy jadalnej przez patogeny grzybowe oraz stopnia wylegania łanu soczewicy, 

może być elementem zwiększającym niezawodność i konkurencyjność uprawy tej rośliny w 

gospodarstwie ekologicznym. Niewiele jest badań o podbudowie naukowej dotyczących 

wymienionych zagadnień. 
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Lokalizacja doświadczenia, materiał i metodyka badań 

Ścisłe doświadczenie polowe przeprowadzono w 2015 roku w Gospodarstwie 

Ekologicznym w Chwałowicach (gmina Iłża, powiat radomski, województwo mazowieckie) 

należącym do CDR w Radomiu. Eksperyment założono na glebie brunatnej. Gleba ta 

zaliczana jest do klasy bonitacyjnej IVa. Charakteryzowała się następującą zawartością 

pierwiastków: fosforu – 73,9 mg·kg-1; potasu – 202 mg·kg-1, magnezu – 176,5 mg·kg-1; boru 

– 1,98 mg·kg-1; manganu 294 mg·kg-1; miedzi – 5,67 mg·kg-1; cynku – 27,50 mg·kg-1; żelaza 

– 1125 mg·kg-1; węgla organicznego 14,11 g·kg-1; pH w 1mol KCl – 6,15.  

 

 

Czynniki doświadczenia uwzględniały: 

A) Odmiany soczewicy jadalnej (Lens culinaris Medic.) 

– Tina 

– Anita 

– mieszaninę odmian Tina + Anita  

B) Rozstawę rzędów 

– 20 cm 

– 25 cm 

C) Sposób siewu soczewicy 

– siew czysty: soczewica Tina 100%, Anita 100%, Tina 50% + Anita 50% 

– siew współrzędny z owsem zwyczajnym (Avena sativa L.) odmiana Polar (nagoziarnista) 

– siew współrzędny z jęczmieniem jarym (Hordeum vulgare L.) odmiana Stratus 

– siew współrzędny z pszenicą jarą (Triticum aestivum L.) odmiana Waluta 

  

Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków w trzech powtórzeniach. 

Powierzchnia pojedynczego poletka wynosiła 8 m2. Przed założeniem doświadczenia i po 

jego zakończeniu zostały przeprowadzone analizy chemiczne gleby. Przedplonem dla 

stanowiska doświadczalnego była mieszanka strączkowo-zbożowa. Przed siewem roślin 

wniesiono 15 t∙ha-1 kompostu (08.04.2015r.) sporządzonego z obornika, który przykryto orką.  

Przebieg warunków opadowo-termicznych w ujęciu miesięcznym przedstawiono w 

Tabeli 1. W roku 2015 w okresie od kwietnia do sierpnia szczególnie duże opady wystąpiły w 

miesiącu maj i czerwiec. Najcieplejszymi miesiącami były lipiec i sierpień. 

 

 

Tabela 1. Suma opadów oraz średnie temperatury powietrza w miesiącach od IV do VIII w 

2015 roku  wg Stacji Meteorologicznej PGE Chwałowice 

Miesiące 

Suma IV V VI VII VIII 

Opady w mm 

49,5 142,0 46,0 31,7 13,5 282,7 

Temperatura w oC Średnio 

8,6 13,0 17,3 20,1 22,4 16,3 

 

Nasiona soczewicy zostały wysiane w ilości 90 kg∙ha-1, zboża w ilości 50 kg∙ha-1. 

Soczewicę jadalną i zboża jare wysiano w 2 dekadzie kwietnia. Owies zwyczajny, jęczmień 

jary i pszenica jara były wysiewane oddzielnie w międzyrzędzia soczewicy oraz w siewie 
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czystym w celu określenia stopnia porażenia podstawy źdźbła przez kompleks patogenów 

grzybowych oraz występowania patogenów grzybowych na liściach i kwiatostanie (kłosy 

jęczmienia i pszenicy, wiecha owsa) (Fot. 1-5). 

 

 

Fot. 1. Soczewica jadalna z rośliną zbożową pełniącą funkcję podporową [25.05.2015r.] 

 

Przed zbiorem wykonano pomiar wysokości roślin soczewicy w łanie. W tym celu 

zmierzono wysokość 30 losowo wybranych roślin na każdym poletku. Jednocześnie na 

każdym poletku określono obsadę roślin na 1 m2.  

Ocenę zdrowotności soczewicy jadalnej w warunkach polowych przeprowadzono w 

pełni wegetacji roślin. Obserwacje polegały na ustaleniu bezpośrednio na polu procentu roślin 

z widocznymi zmianami chorobowymi na 1 m2 pola, przy uwzględnieniu czterech takich 

miejsc na każdym poletku [Zimowska i Machowicz-Stefaniak 2004]. Bezpośrednio przed 

zbiorem z każdego poletka pobrano rośliny z powierzchni próbnej wyznaczonej ramką o 

wymiarach 1mx0,25m w celu oznaczenia cech biometrycznych: wysokości roślin, wysokości 

osadzenia dolnego strąka, liczby strąków produktywnych na roślinie, masy nasion z jednej 

rośliny. Z każdego poletka po zbiorze w dwóch powtórzeniach pobrano po 500 nasion 

soczewicy w celu określenia MTN (zgodnie z Polską Normą PN-R-65950: 1994).  
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Plonowanie soczewicy zostało ustalone na podstawie masy nasion z roślin zebranych 

w stadium dojrzałości pełnej z powierzchni 1m2 wyznaczonej losowo na każdym poletku. Z 

każdej kombinacji pobrano próbkę nasion (100g) w celu określenia stanu ich wyrównania i 

zdrowotności. Wyrównanie nasion określono poprzez podzielenie pobranej próbki na frakcje 

o różnej średnicy: poniżej 4 mm, 4-5 mm i powyżej 5 mm. Zdrowotność oznaczono poprzez 

wydzielenie z tej próbki nasion z widocznymi plamami na okrywie i nasion zbrunatniałych. 

Następnie z każdej próby analizie mikologicznej zostało poddanych po 60 nasion z 

brunatnymi plamami oraz po 60 nasion dobrze wykształconych i normalnie zabarwionych 

[Łacicowa 1989; Pięta i Pastucha 1993]. Nasiona przeznaczone do badań zostały odkażone 

powierzchniowo w 10% podchlorynie sodu, a następnie trzykrotnie w sterylnej, destylowanej 

wodzie [Machowicz-Stefaniak i Zimowska 2000], po czym zostały wyłożone na 90 mm szalki 

Petriego (10 nasion/szalka) z pożywką mineralną o składzie: 0.7 g NH4NO3, 0.3 g KH2PO4, 

0.3 g MgSO4 x 7 H2O, 0.01 g FeCL3 x 6 H2O, 0.01 g ZnSO4 x 7 H2O, 0.01 g CuSO4 x 7 H2O, 

0.01 g MnSO4 x 5 H2O + 38 g sacharoza + 20 g agar + 1000 ml   H2O [Łacicowa i wsp. 

1990b; Łacicowa i wsp. 1992]. Otrzymane kultury grzybów, po doprowadzeniu do 1-

zarodnikowych kultur zostały oznaczone do gatunku na pożywce maltozowej (MA; Difco 

Laboratories, Detroit, USA) lub na pożywkach standardowych z zastosowaniem 

odpowiednich monografii [Machowicz-Stefaniak i Zimowska 2000]. 

 

 

Fot. 2. Łan soczewicy jadalnej z owsem pełniącym funkcję rośliny podporowej 

[30.06.2015r.] 
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Fot. 3. Łan soczewicy jadalnej z jęczmieniem jarym pełniącym funkcję rośliny podporowej 

[30.06.2015r.] 

 

W próbach zbiorczych z kombinacji, oznaczono w nasionach soczewicy: białko 

ogólne (mineralizacja w kwasie siarkowym; oznaczanie metodą destylacyjną Kjeldahla; 

detekcja miareczkowa), N (mineralizacja w kwasie siarkowym i wodzie utlenionej; 

oznaczenie metodą destylacyjną Kjeldahla; detekcja miareczkowa), P (mineralizacja w 

kwasie siarkowym i wodzie utlenionej; oznaczenie metodą spektrofotometryczną 

wanadomolibdenową), K i Ca (mineralizacja w kwasie siarkowym i wodzie utlenionej; 

oznaczenie metodą fotometrii płomieniowej), Mg (mineralizacja w kwasie siarkowym i 

wodzie utlenionej; oznaczenie metodą spektrometrii absorpcji atomowej), Cu, Zn, Mn, Fe 

(mineralizacja w kwasie nadchlorowym i azotowym (1:4); oznaczenie metodą spektrometrii 

absorpcji atomowej), B (mineralizacja z Ca(OH)2 przez piec; oznaczenie metodą 

spektrofotometryczną z kurkuminą). W nasionach soczewicy będą oznaczone również: 

zawartość tłuszczu (metoda Soxleta), skład kwasów tłuszczowych metodą chromatografii 

gazowej (PN-ISO 5509) oraz skład  aminokwasów metodą chromatografii jonowymiennej 

(analizator aminokwasów INGOS). 
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Fot. 4. Łan soczewicy jadalnej z pszenicą jarą pełniącą funkcję rośliny podporowej 

[30.06.2015r.] 

 

Zdolność do wylegania roślin soczewicy w łanie została określona na podstawie 

zależności podanej przez Szpryngiela i wsp. [1998]: K=H/L gdzie H – wysokość roślin 

soczewicy w łanie [cm]; L – długość łodyg soczewicy [cm]. 

W pełni kwitnienia soczewicy określony został indeks pokrycia liściowego (LAI – 

Leavs Area Index) za pomocą aparatu LAI – 2000 firmy Li-COR (USA). Ocena poziomu 

zachwaszczenia łanu soczewicy została wykonana w okresie kwitnienia soczewicy (Fot. 6) 

metodą botaniczno-wagową. Określone zostały liczba, skład gatunkowy oraz świeża i 

powietrznie sucha masa chwastów w czterech losowo wybranych miejscach każdego poletka 

wyznaczonych ramką o wymiarach 1mx0,25m. W tym okresie na liściach zbóż 

występujących współrzędnie z soczewicą wykonano pomiar stopnia zieloności liścia aparatem 

„Chlorophyll Content Meter – Model CL-01” firmy Hansatech Instruments LTD.  
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Fot. 5. Soczewica jadalne w fazie dojrzałości pełnej [2 dek. sierpnia] 

 

Badania zdrowotności zbóż jarych (owies, jęczmień, pszenica) zostały 

przeprowadzone w fazie dojrzałości mlecznej (73-77 BBCH). Z każdego poletka pobrano 

losowo po 50 źdźbeł. Został oceniony procentowy udział źdźbeł z objawami nekrozy na 

dolnych międzywęźlach źdźbła i korzeniach. Stopień porażenia określono według Eng-Chong 

Pua z zastosowaniem pięciostopniowej skali [Łacicowa i wsp.  1990a]. Obliczono wskaźnik 

chorobowy wg wzoru Mc Kinney`a podanego przez Łacicową [1969]. Ponadto w fazie 

dojrzałości mlecznej ziarna (73-77 BBCH), przeprowadzono ocenę porażenia liści jęczmienia 

jarego i owsa przez Pyrenophora teres, Rhynchosporium cerealis i Bipolaris sorokiniana. Do 

badań laboratoryjnych pobrano po 40 liści w trzech powtórzeniach, czyli razem 120 liści 

jęczmienia i owsa, dla każdej kombinacji doświadczenia (ogółem 1680 liści). W laboratorium 

określono stopień porażenia  poszczególnych liści jęczmienia i owsa w oparciu o 

dziewięciostopniową skalę graficzną, gdzie 0° oznacza liście bez objawów, natomiast 8º 

największe porażenie - ponad 80% powierzchni liścia. Obliczono także wartość indeksu 

porażenia liści wg wzoru McKinneya [wg Kiecana i wsp. 2003], a uzyskane wyniki zostały 

opracowane statystycznie.  
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Fot. 6. Soczewica jadalna (Lens culinaris Medic.) w fazie kwitnienia 

 

Liście z objawami plamistości poddano także analizie mykologicznej metodą 

szalkową według ogólnie przyjętych w fitopatologii zasad. W tym celu po 100 fragmentów 

chorych liści jęczmienia i taką samą liczbę fragmentów liści owsa z każdego powtórzenia 

wyłożono do szalek Petriego – na zestalone podłoże hodowlane. Oznaczanie wyrosłych 

kolonii grzybów do gatunku przeprowadzono na pożywkach standardowych z 

wykorzystaniem odpowiednich kluczy i monografii. W fazie dojrzałości pełnej ziarna (92 

BBCH) określono procentowy udział kłosów jęczmienia i pszenicy jarej oraz wiech owsa z 

objawami fuzariozy, wysiewanych jako rośliny wspłrzędne w łan soczewicy jadalnej. 

Analizowanych było po 300 kłosów jęczmienia, pszenicy i wiech owsa – 3x100 kłosów i 

wiech w różnych miejscach zasiewu, dla każdej kombinacji doświadczenia (ogółem 6300 

kłosów i wiech). Porażone kłosy jęczmienia oraz wiechy owsa zostały pobrane do badań 

laboratoryjnych. W laboratorium przeprowadzono analizę mykologiczną, do której 

przeznaczono po 100 ziarniaków owsa i taką samą liczbę ziarniaków jęczmienia, uzyskanych 

z kłosów i wiech w każdej z kombinacji doświadczenia (ogółem po 700 ziarniaków 

jęczmienia i owsa).  

W odniesieniu do owsa, jęczmienia i pszenicy współrzędnie występujących w łanie 

soczewicy zostały przeprowadzone następujące oznaczenia: liczba wiech owsa oraz kłosów 

jęczmienia i pszenicy na 1 m2 przed zbiorem, masa 1000 ziaren, zawartość białka ogólnego 

oraz makro- i mikroelementów w ziarnie, zawartość tłuszczu w ziarnie owsa, zawartość 

glutenu w ziarnie pszenicy, plon ziarna. Zawartość tłuszczu oznaczono metodą Soxleta, zaś 

glutenu w ziarnie pszenicy metodą bliskiej podczerwieni na aparacie Omega Analyzer Grain. 

Uzyskane wyniki badań zostały opracowane statystycznie metodą analizy wariancji. 

Średnie porównano za pomocą najmniejszych istotnych różnic na podstawie testu Tukeya 

(p=0,05).  
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Wyniki badań  

Plon nasion oraz elementy struktury plonu soczewicy jadalnej 

Dobór odmian soczewicy jadalnej istotnie wpłynął na obsadę roślin określaną przed 

zbiorem. W obiektach gdzie wysiewano odmianę Anita obsada roślin była istotnie większa 

niż na poletkach z odmianą Tina. Indeks powierzchni liściowej określany jest jako stosunek 

powierzchni organów asymilacyjnych łanu do powierzchni gruntu zajętej przez rośliny. Jego 

wartość określona w fazie kwitnienia soczewicy na poletkach z odmianą Tina była istotnie 

mniejsza niż w obiektach gdzie wysiewano odmianę Anita oraz mieszaninę odmian (Tabela 

2).  

 

Tabela 2. Obsada, plon oraz elementy plonowania soczewicy jadalnej w zależności od 

odmiany 

Wyszczególnienie 
Odmiana 

NIR 0,05 
Tina Anita Tina + Anita 

Obsada soczewicy przed zbiorem [szt.·m-2] 181,3 223,3 207,0 31,33 

LAI – 1 termin [kwitnienie] 4,59 5,06 4,96 0,347 

Masa 1000 nasion [g] 33,8 36,0 35,1 1,88 

Średnia liczba strąków na roślinie 17,9 17,2 16,3 *r.n. 
Średnia liczba nasion z pojedynczej rośliny 19,2 17,5 18,9 *r.n. 
Średnia masa nasion z pojedynczej rośliny [g] 0,65 0,63 0,66 *r.n. 
Zdrowotność nasion soczewicy  

[% udział  nasion zdrowych] 
90,8 94,9 91,7 *r.n. 

Wysokość soczewicy w łanie [cm] 46,7 46,8 49,4 *r.n. 
Długość soczewicy po wyrwaniu [cm] 60,3 65,4 66,7 4,17 

Wskaźnik wylegnięcia łanu 0,77 0,72 0,74 *r.n. 
Wysokość osadzenia 1 strąka soczewicy [cm] 28,9 30,6 29,8 *r.n. 
Plon nasion soczewicy i ziarna zbóż [dt·ha-1]  36,56 37,58 33,89 *r.n. 

*r.n. – różnice nieistotne 

Masa 1000 nasion określona dla odmiany Tina była istotnie mniejsza w porównaniu z 

uzyskaną dla odmiany Anita (Tabela 2). Liczba strąków na roślinie, liczba i masa nasion z 

jednej rośliny nie różniły się istotnie między odmianami. Zaznaczyła się jednak tendencja 

występowania większej liczby strąków i nasion na roślinie w odniesieniu do odmiany Tina. 

Udział nasion zdrowych określony dla wszystkich kombinacji z odmianami nie różnił się 

istotnie. Jednak w próbkach nasion pobranych z obiektów obsianych odmianą Anita 

określono wyraźnie większą od 3,2% do 4,1% zdrowotność nasion w porównaniu z odmianą 

Tina i mieszaniną odmian. Wysokość łanu soczewicy jadalnej w obiektach z odmianami i 

mieszaniną odmian nie różniła się istotnie między sobą choć zaznaczyła się tendencja 

występowania wyższego łanu na poletkach gdzie wysiewano mieszaninę odmian Tina i Anita 

(Tabela 2). Długość soczewicy odmiany Tina określona po wyrwaniu roślin była istotnie 

mniejsza w porównaniu z odmianą Anita i mieszaniną odmian. Jednak dobór odmian nie 

różnicował istotnie wskaźnika wylegnięcia łanu soczewicy jadalnej. Podobną zależność 

stwierdzono w odniesieniu do wysokości osadzenia pierwszego strąka (Tabela 2).  

Plon nasion soczewicy jadalnej odmiany Anita był istotnie większy niż uzyskany z 

obiektów gdzie wysiewano odmianę Tina. Zaznaczyła się również wyraźna tendencja 
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wyższego plonowania mieszaniny odmian (o 17,4%) w porównaniu z odmianą Tina (Tabela 

5). 

Plon nasion soczewicy wraz z plonem ziarna zbóż nie był istotnie zróżnicowany 

między obiektami. Stwierdzono jednak tendencję występowania wyższego łącznego plonu 

nasion i ziarna zbóż od 7,9% na poletkach gdzie wysiewano odmianę Tina do 10,9% w 

obiektach z odmianą Anita w porównaniu z kombinacją mieszaniny odmian (Tabela 2). 

 

Tabela 3. Obsada, plon oraz elementy plonowania soczewicy jadalnej w zależności od 

rozstawy rzędów 

Wyszczególnienie 
Rozstawa rzędów 

NIR 0,05 
20 cm 25 cm 

Obsada soczewicy przed zbiorem [szt.·m-2] 200,2 207,6 *r.n. 
LAI – 1 termin [kwitnienie] 5,03 4,71 0,236 

Masa 1000 nasion [g] 35,5 34,4 *r.n. 
Średnia liczba strąków na roślinie 17,7 16,6 *r.n. 
Średnia liczba nasion z pojedynczej rośliny 18,9 18,2 *r.n. 
Średnia masa nasion z pojedynczej rośliny [g] 0,67 0,62 *r.n. 
Zdrowotność nasion soczewicy  

[% udział nasion zdrowych] 
92,8 92,1 *r.n. 

Wysokość soczewicy w łanie [cm] 48,2 47,1 *r.n. 
Długość soczewicy po wyrwaniu [cm] 66,7 61,6 2,83 

Wskaźnik wylegnięcia łanu 0,73 0,76 *r.n. 
Wysokość osadzenia 1 strąka [cm] 31,4 28,1 3,04 

Plon nasion soczewicy i ziarna zbóż [dt·ha-1] 34,70 37,32 *r.n. 

*r.n. – różnice nieistotne 

 

Obsada roślin soczewicy określona przed zbiorem nie była istotnie zróżnicowana w 

obiektach gdzie soczewicę wysiewano w różnej rozstawie rzędów. Indeks powierzchni 

liściowej określony w okresie kwitnienia soczewicy na poletkach gdzie soczewicę wysiewano 

w rozstawie 20 cm był istotnie wyższy niż w obiektach z rozstawą 25 cm (Tabela 3). Plon 

nasion soczewicy oraz łączny plon nasion soczewicy i ziarna zbóż nie był istotnie 

różnicowany w obiektach z różną rozstawą rzędów (Tabela 3, Tabela 5). Uzyskano wyraźną 

tendencję większego plonu nasion soczewicy wysiewanej współrzędnie ze zbożami w 

rozstawie 20 cm, poza obiektem kontrolnym bez roślin podporowych (Tabela 5). Podobną 

zależność określono w odniesieniu do masy 1000 nasion soczewicy, średniej liczby strąków i 

nasion z rośliny, masy nasion z rośliny, zdrowotności nasion soczewicy, wysokości 

soczewicy w łanie. Długość roślin soczewicy po wyrwaniu oraz wysokość osadzenia 

pierwszego strąka określona w obiektach z mniejszą rozstawą rzędów była istotnie większa 

niż na poletkach gdzie soczewicę wysiewano w rozstawie 25 cm. Jednak wskaźnik 

wylegnięcia łanu określony dla soczewicy był podobny w obiektach ze zróżnicowaną 

rozstawą rzędów (Tabela 3). 
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Tabela 4. Obsada, plon oraz elementy plonowania soczewicy jadalnej w zależności od 

obecności rośliny podporowej  

Wyszczególnienie 
Roślina podporowa 

NIR 0,05 
kontrola owies 

jęczmień 

jary 

pszenica 

jara 

Obsada soczewicy przed zbiorem [szt.·m-2] 248,7 178,4 189,1 199,3 39,85 

LAI – 1 termin [kwitnienie] 5,34 4,37 4,88 4,89 0,442 

Masa 1000 nasion [g] 35,3 33,7 35,8 35,1 *r.n. 
Średnia liczba strąków na roślinie 18,3 18,8 16,4 15,1 *r.n. 
Średnia liczba nasion z pojedynczej rośliny 17,1 19,7 21,6 15,8 4,72 

Średnia masa nasion z pojedynczej rośliny [g] 0,60 0,65 0,77 0,56 0,166 

Zdrowotność nasion soczewicy  

[% udział nasion zdrowych] 
92,0 93,7 92,6 91,6 *r.n. 

Wysokość soczewicy w łanie [cm] 36,6 52,4 47,6 53,9 4,36 

Długość soczewicy po wyrwaniu [cm] 60,0 64,5 66,4 65,7 *r.n. 
Wskaźnik wylegnięcia łanu 0,62 0,82 0,72 0,82 0,073 

Wysokość osadzenia 1 strąka [cm] 28,1 31,0 28,4 31,6 *r.n. 
Plon nasion soczewicy i ziarna zbóż [dt·ha-1] 14,92 37,71 44,25 47,16 6,873 

*r.n. – różnice nieistotne 

 

Tabela 5. Plon nasion soczewicy [dt·ha-1] w zależności od odmiany soczewicy, rozstawy 

rzędów i gatunku rośliny podporowej 

Wyszczególnienie 

Roślina podporowa 

Średnio 
kontrola owies 

jęczmień 

jary 

pszenica 

jara 

Odmiana soczewicy 

Tina 14,44 10,12 12,15 8,53 11,31 

Anita 15,92 12,75 14,75 11,69 13,78 

Tina+Anita 14,40 11,63 15,41 11,69 13,28 

Rozstawa rzędów 

20 cm 14,03 12,13 14,62 11,92 13,18 

25 cm 15,81 10,86 13,59 9,35 12,40 

Średnio 14,92 11,50 14,10 10,63 – 

NIR 0,05 odmiana soczewicy 2,323; roślina podporowa 2,956 

 

Obsada soczewicy jadalnej przed zbiorem na poletkach bez rośliny podporowej była 

większa niż w obiektach gdzie w międzyrzędzia soczewicy wsiewano różne gatunki zbóż 

jarych. Również indeks powierzchni liściowej w obiektach gdzie soczewicę wysiewano w 

siewie czystym był większy niż na poletkach z roślinami zbożowymi pełniącymi funkcję 

podporową (Tabela 4). Plon nasion soczewicy jadalnej określony na poletkach kontrolnych 

oraz gdzie funkcję podporową pełnił jęczmień jary był istotnie większy w porównaniu z 

obiektami gdzie soczewicę wysiewano współrzędnie z pszenicą jarą. Jednocześnie plon 

nasion soczewicy w obiekcie kontrolnym był istotnie większy niż na poletkach z owsem jako 

rośliną podporową (Tabela 5). Masa 1000 nasion soczewicy oraz średnia liczba strąków na 

roślinie nie były zróżnicowane w obiektach z roślinami podporowymi i poletkach kontrolnych 

bez rośliny współrzędnej (Tabela 4). Masa nasion z jednej rośliny soczewicy jadalnej 
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określona na poletkach z pszenicą jarą pełniącą funkcję podporową oraz w obiekcie 

kontrolnym była istotnie mniejsza niż w obiektach gdzie soczewicę wysiewano z jęczmieniem 

jarym. Procentowy udział nasion soczewicy bez plam i zbrunatnień nie był zróżnicowany 

istotnie w zależności od obecności w łanie rośliny podporowej w porównaniu z poletkami 

kontrolnymi bez rośliny współrzędnie wysiewanej z soczewicą (Tabela 4). Wysokość 

soczewicy w łanie na poletkach z roślinami podporowymi była istotnie wyższa niż w 

obiektach bez rośliny podporowej. Jednocześnie w obiektach z jęczmieniem jarym istotnie 

mniejsza niż na poletkach z owsem i pszenicą jarą. Pomimo, że długość soczewicy po 

wyrwaniu nie była istotnie zróżnicowana między obiektami zaznaczyła się tendencja 

występowania dłuższych roślin soczewicy na poletkach z roślinami podporowymi. Na 

podstawie wartości wskaźnika wylęgnięcia łanu stwierdzono, że soczewica jadalna nie 

wylegała na poletkach ze zbożami pełniącymi funkcję podporową w odniesieniu do 

soczewicy wysiewanej w siewie czystym. Jednocześnie na poletkach z jęczmieniem jarym 

wskaźnik wylegnięcia łanu był mniejszy niż w obiektach z pszenicą jarą i owsem 

zwyczajnym. Wysokość osadzenia pierwszego strąka nie zależała istotnie od obecności 

rośliny podporowej w łanie soczewicy. Jednak w obiektach z roślinami podporowymi 

pierwszy strąk był osadzony nieco wyżej niż na roślinach soczewicy uzyskanych z obiektu 

kontrolnego (Tabela 4). Warto zwrócić uwagę na fakt osadzenia strąka na wysokości powyżej 

25 cm we wszystkich obiektach, a taka wysokość uznawana jest za minimalną, która 

gwarantuje niskie straty podczas zbioru mechanicznego. W obiektach z roślinami 

podporowymi sumaryczny plon nasion soczewicy i ziarna zbóż był istotnie większy niż plon 

nasion soczewicy uzyskany z poletek siewu czystego. Jednocześnie łączny plon nasion 

soczewicy i ziarna pszenicy jarej był większy niż w obiektach gdzie soczewicę wysiewano 

współrzędnie z owsem (Tabela 4). Jednak taki stan uzależniony był od znacznie większego 

plonu ziarna pszenicy niż owsa (Tabela 9). Ponadto stwierdzono tendencję mniejszego plonu 

ziarna soczewicy w obiektach z pszenicą jarą (Tabela 5). Wskazuje to na większą 

konkurencyjność pszenicy wobec soczewicy w porównaniu z owsem i jęczmieniem jarym.  

 

Tabela 6. Wyrównanie nasion soczewicy w zależności od czynników doświadczenia [%] 

Wyszczególnienie 
Średnica nasion 

NIR 0,05 
<4mm 4-5 mm >5 mm 

Średni udział poszczególnych 

frakcji nasion [%] 
6,8 74,0 19,2 2,05 

Odmiana 
w interakcji odmiana x średnica 

nasion – *r.n. 
 

Tina 6,3 73,3 20,4 

Anita 7,2 73,3 19,5 

Tina x Anita 7,0 75,3 17,7 

Rozstawa rzędów 
w interakcji rozstawa rzędów x 

średnica nasion – *r.n. 
20 cm 6,5 72,9 20,6 

25 cm 7,2 75,0 17,8 

Roślina podporowa 

w interakcji roślina współrzędna  

x średnica nasion – *r.n. 

Kontrola 5,8 76,4 17,8 

Owies 5,9 74,3 19,8 

Jęczmień jary 7,7 73,7 18,6 

Pszenica jara 8,0 71,5 20,5 

*r.n. – różnice nieistotne 
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Najwięcej było nasion średniej wielkości o średnicy od 4 do 5 mm, istotnie mniej 

nasion dużych o średnicy powyżej 5 mm, a najmniej nasion drobnych o średnicy poniżej 4 

mm (Tabela 6). Dobór odmian soczewicy jak również wysiew soczewicy w mieszaninie 

odmian nie miał istotnego wpływy na zróżnicowanie średnicy nasion. Zaznaczyła się jednak 

tendencja występowania większej ilości nasion średniej wielkości (4-5 mm) w obiektach 

gdzie wysiewano mieszaninę odmian oraz większego procentowego udziału nasion 

największych o średnicy powyżej 5 mm w plonie nasion odmiany Tina. Rozstawa rzędów 

także nie różnicowała istotnie ilości nasion zaliczanych do poszczególnych klas wielkości. 

Stwierdzono jedynie nieco większy udział nasion średniej wielkości na poletkach gdzie 

soczewicę wysiewano w rozstawie 25 cm. Obecność rośliny współrzędnie wysiewanej w łan 

soczewicy jadalnej nie zmieniała istotnie procentowego udziału poszczególnych klas 

wielkości nasion. Zaznaczyła się jednak wyraźna tendencja występowania większej ilości 

nasion najmniejszych i największych w obiektach z pszenicą jarą (Tabela 6). 
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Plon, elementy struktury plonu zbóż jarych [owies, jęczmień jary, pszenica jara] 

Liczba wiech owsa oraz kłosów jęczmienia jarego i pszenicy jarej oraz plon ziarna i 

masa 1000 ziaren wymienionych zbóż nie zależały istotnie od odmiany soczewicy w łan 

której były wsiewane (Tabela 7). Zaznaczyła się jednak wyraźna tendencja występowania 

mniejszej obsady jęczmienia w obiektach z mieszaniną odmian soczewicy. Konsekwencją 

takiego stanu był wyraźnie mniejszy plon ziarna jęczmienia w tym obiekcie. W obiektach 

gdzie wraz z soczewicą odmiany Tina wysiewano owies uzyskano większą ilość ziaren z 

wiechy tego gatunku w porównaniu z poletkami gdzie owies wysiewano współrzędnie z 

mieszaniną odmian soczewicy. Z kolei liczba ziaren w kłosie jęczmienia jarego i pszenicy 

jarej nie była uzależniona od stanowiska związanego z odmianą soczewicy. Masa ziaren z 

wiechy i kłosa wysiewanych gatunków zbóż również nie zmieniała się istotnie w obiektach z 

różnymi odmianami soczewicy. Stopień zieloności liści zbóż jarych oraz ich wysokość nie były 

istotnie uzależnione od stanowiska z odmianą soczewicy jadalnej (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Plon oraz elementy plonowania zbóż wysiewanych w łan soczewicy jadalnej 

Wyszczególnienie 
Odmiana 

NIR 0,05 
Tina Anita Tina + Anita 

Owies 

Liczba wiech przed zbiorem  [szt.·m-2] 242,7 199,3 195,3 *r.n. 

Plon ziarna [dt·ha-1] 32,2  25,8 20,6 *r.n. 

Masa 1000 ziaren [g] 27,3 27,7 27,4 *r.n. 

Liczba ziaren z wiechy  49,5 46,7 37,9 9,16 

Masa ziaren z wiechy [g] 1,3 1,3 1,0 *r.n. 

Stopień zieloności liścia  42,2 39,9 36,3 *r.n. 

Wysokość  [cm] 103,9 101,7 103,0 *r.n. 

Jęczmień jary 

Liczba kłosów przed zbiorem  [szt.·m-2] 343,3 364,0 250,7 *r.n. 

Plon ziarna [dt·ha-1] 33,6 34,6 22,3 *r.n. 

Masa 1000 ziaren [g] 55,5 56,6 55,8 *r.n. 

Liczba ziaren z kłosa 17,6 16,7 16,0 *r.n. 

Masa ziaren z kłosa [g] 1,0 0,9 0,9 *r.n. 

Stopień zieloności liścia  20,0 17,1 18,4 *r.n. 

Wysokość [cm] 77,5 80,9 80,0 *r.n. 

Pszenica jara 

Liczba kłosów przed zbiorem  [szt.·m-2] 326,0 330,0 341,3 *r.n. 

Plon ziarna [dt·ha-1] 35,2 34,9 39,5 *r.n. 

Masa 1000 ziaren [g] 42,2 43,4 44,2 *r.n. 

Liczba ziaren z kłosa  25,5 24,4 26,0 *r.n. 

Masa ziaren z kłosa [g] 1,1 1,1 1,1 *r.n. 

Stopień zieloności liścia  12,7 14,0 14,4 *r.n. 

Wysokość [cm] 96,1 100,8 99,6 *r.n. 

*r.n. – różnice nieistotne 
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Tabela 8. Plon oraz elementy plonowania zbóż w zależności od rozstawy rzędów soczewicy 

jadalnej 

Wyszczególnienie 
Rozstawa rzędów 

NIR 0,05 
20 cm 25 cm 

Owies 

Liczba wiech przed zbiorem  [szt.·m-2] 216,4 208,4 *r.n. 

Plon ziarna [dt·ha-1] 24,1 28,4 *r.n. 

Masa 1000 ziaren [g] 27,2 27,7 *r.n. 

Liczba ziaren z wiechy  40,1 49,3 6,99 

Masa ziaren z wiechy [g] 1,1 1,4 *r.n. 

Stopień zieloności liścia  37,1 41,9 *r.n. 

Wysokość [cm] 101,0 102,7 *r.n. 

Jęczmień jary 

Liczba kłosów przed zbiorem [szt.·m-2] 329,3 308,9 *r.n. 

Plon ziarna [dt·ha-1] 31,7 28,6 *r.n. 

Masa 1000 ziaren [g] 57,8 54,1 1,56 

Liczba ziaren z kłosa 16,5 17,0 *r.n. 

Masa ziaren z kłosa  [g] 1,0 0,9 *r.n. 

Stopień zieloności liścia 18,9 18,0 *r.n. 

Wysokość [cm] 81,4 77,5 *r.n. 

Pszenica jara 

Liczba kłosów przed zbiorem  [szt.·m-2] 291,6 373,3 *r.n. 

Plon ziarna [dt·ha-1] 30,6 42,7 9,43 

Masa 1000 ziaren [g] 43,5 43,0 *r.n. 

Liczba ziaren z kłosa  24,0 18,7 *r.n. 

Masa ziaren z kłosa [g] 1,0 1,1 *r.n. 

Stopień zieloności liścia 13,9 13,5 *r.n. 

Wysokość [cm] 97,6 100,0 *r.n. 

*r.n. – różnice nieistotne 

 

Liczba wiech owsa oraz kłosów jęczmienia jarego i pszenicy jarej nie była istotnie 

zróżnicowana w zależności od rozstawy rzędów soczewicy (Tabela 8). Istotnie większy plon 

ziarna pszenicy jarej uzyskano w obiektach gdzie soczewicę wysiewano w rozstawie 25 cm. 

Stwierdzono także wyraźną tendencję występowania większego plonu ziarna owsa na 

poletkach z szerszą rozstawą wysiewu soczewicy, jednak weryfikacja statystyczna nie 

potwierdziła istotności tej różnicy. Masa 1000 ziaren jęczmienia jarego określona w obiektach 

z rozstawą 20 cm była istotnie większa niż określona z poletek z szerszą 25 cm rozstawą 

wysiewu soczewicy. Z kolei MTZ owsa i pszenicy jarej oraz stopień zieloności liści zbóż i ich 

wysokość nie różniły się istotnie w obiektach z różną rozstawą wysiewu soczewicy jadalnej 

(Tabela 8). Liczba ziaren z wiech owsa określona na poletkach z rozstawą 25 cm była 

większa niż w obiektach z rozstawą 20 cm. Takiej zależności nie określono w odniesieniu do 

liczby ziaren w kłosie jęczmienia jarego i pszenicy jarej. Masa ziaren z wiechy i kłosów 

ocenianych zbóż wysiewanych współrzędnie z soczewicą nie zależała od rozstawy rzędów 

(Tabela 8). 
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Tabela 9. Elementy struktury plonu ziarna zbóż w obiektach z soczewicą i wysiewanych w 

siewie czystym 

Wyszczególnienie 

Roślina podporowa 

NIR 0,05 Owies + 

soczewica 

Owies w siewie 

czystym 

Liczba wiech owsa przed zbiorem  

[szt.·m-2] 
212,4 360,0 62,01 

Plon ziarna owsa [dt·ha-1] 26,2 35,7 5,77 

Masa 1000 ziaren owsa [g] 27,5 26,5 *r.n. 

Liczba ziaren z wiechy owsa 44,7 36,1 4,27 

Masa ziaren z wiechy owsa [g] 1,2 1,0 0,16 

Stopień zieloności liścia 39,5 30,0 3,76 

Wysokość [cm] 101,9 103,0 *r.n. 

 Jęczmień jary + 

soczewica 

Jęczmień jary w 

siewie czystym 
 

Liczba kłosów jęczmienia jarego przed 

zbiorem  [szt.·m-2] 
319,1 502,7 62,01 

Plon ziarna jęczmienia jarego [dt·ha-1] 30,1 55,8 5,77 

Masa 1000 ziaren jęczmienia jarego [g] 55,9 54,3 0,96 

Liczba ziaren z kłosa jęczmienia jarego 16,8 20,9 *r.n. 

Masa ziaren z kłosa jęczmienia jarego [g] 0,9 1,1 0,16 

Stopień zieloności liścia 18,5 13,9 3,76 

Wysokość [cm] 79,5 80,5 *r.n. 

 Pszenica jara + 

soczewica 

Pszenica jara w 

siewie czystym 
 

Liczba kłosów pszenicy jarej  przed 

zbiorem  [szt.·m-2] 
332,4 490,7 62,01 

Plon ziarna pszenicy jarej [dt·ha-1] 36,5 48,6 5,77 

Masa 1000 ziaren pszenicy jarej [g] 43,3 39,8 0,96 

Liczba ziaren z kłosa pszenicy jarej 25,3 18,7 4,27 

Masa ziaren z kłosa pszenicy jarej [g] 1,1 0,7 0,16 

Stopień zieloności liścia 13,7 12,1 *r.n. 

Wysokość [cm] 98,8 90,8 4,82 

*r.n. – różnice nieistotne 

Zgodnie z oczekiwaniami liczba wiech owsa oraz kłosów jęczmienia i pszenicy były 

większe w obiektach z czystym siewem zbóż. Miało to bezpośrednio wpływ na poziom 

uzyskanych plonów ziarna. Masa 1000 ziaren jęczmienia i pszenicy były istotnie większe w 

obiektach gdzie gatunki te rosły współrzędnie z soczewicą. Podobną zależność określono w 

odniesieniu do owsa jednak różnica leżała w granicach błędu statystycznego (Tabela 9). 

Mogło to wynikać z mniejszej obsady zboża w tych obiektach ale również z lepszego 

zaopatrzenia w azot wskutek obecności soczewicy mającej zdolność wiązania wolnego azotu 

atmosferycznego. Jednocześnie potwierdzeniem takiego stanu jest fakt iż, stopień zieloności 

liści określony w obiektach z soczewicą był wyraźnie większy w porównaniu z obiektami 

gdzie zboża wysiewano w siewie czystym. Liczba i masa ziaren z wiechy owsa oraz ziaren w 

kłosie pszenicy jarej były istotnie większe na poletkach gdzie gatunki te wysiewano 

współrzędnie z soczewicą. Z kolei liczba i masa ziaren z kłosa jęczmienia jarego określona w 

obiektach z soczewicą były mniejsze niż na poletkach z siewem czystym. Jednak w 

odniesieniu do liczby ziaren z kłosa jęczmienia weryfikacja statystyczna nie potwierdziła 

istotności tej różnicy. Pszenica jara była wyższa w obiektach gdzie pełniła funkcję podporową 
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w odniesieniu do soczewicy. Takiej zależności nie stwierdzono w odniesieniu do owsa i 

jęczmienia jarego (Tabela 9).  

 

Ocena zdrowotności roślin oraz analiza mykologiczna nasion soczewicy jadalnej 

 

W wyniku przeprowadzonej bezpośrednio na polu oceny zdrowotności roślin 

soczewicy nie stwierdzono występowania patogenów obligatoryjnych. Ponadto nie 

obserwowano symptomów chorobowych, które mogłyby wskazywać na porażenie roślin 

przez patogeny o fakultatywnym charakterze pasożytnictwa. 

Materiał siewny badanych odmian soczewicy był zasiedlany przez podobny skład 

gatunkowy grzybów. Z nasion z widocznymi zmianami chorobowymi w postaci brunatnych 

plam na okrywie oraz deformacji nasion (Fot. 7) uzyskano w przypadku wszystkich odmian, 

w rożnych kombinacjach uprawy kilkukrotnie większą liczbę izolatów aniżeli z nasion bez 

symptomów chorobowych (Tabela 10, Tabela 11, Tabela 12).  

 

 

Fot. 7. Nasiona soczewicy ; a- bez plam; b- z plamami (fot. Beata Zimowska) 

 

Alternaria alternata (Fot. 8) należał do grzybów saprotroficznych uzyskiwanych z 

nasion wszystkich badanych odmian soczewicy we wszystkich kombinacjach doświadczenia 

(Tabela 10, Tabela 11, Tabela 12). Udział izolatów A. alternata dla odmian Anita, Tina oraz 

mieszaniny odmian Tina+Anita stanowił odpowiednio 13,21%, 20,29% oraz 20,42% 

wszystkich wyizolowanych grzybów (Tabela 10, Tabela 11, Tabela 12). Najwięcej izolatów 

grzyba otrzymano z nasion soczewicy odmiany Tina rosnącej w siewie czystym, a ich udział 

stanowił 5,88 % wszystkich grzybów (Tabela 11, Fig. 2). Drugim pod względem liczebności 

saprotroficznym gatunkiem izolowanym ze wszystkich odmian soczewicy był gatunek 

Gilmaniella humicola, a udział izolatów grzyba wynosił odpowiednio 25,47%, 12,65% i 

18,33% wszystkich grzybów wyosobnionych z nasion soczewicy odmiany Anita, Tina oraz 

mieszaniny odmian Tina+Anita (Tabela 10, Tabela 11, Tabela 12). Najwięcej izolatów grzyba 

otrzymano z nasion odmiany Anita rosnącej współrzędnie z pszenica jarą, a ich udział 

stanowił 16,07% wszystkich grzybów (Fig. 1). Do gatunków saprotroficznych izolowanych w 

przeprowadzonych badaniach należały również Aspergillus niger, Cladosporium 

cladosporioides, Epicoccum nigrum, Mucor hiemalis oraz Penicillium spp. Procentowy udział 

a b 
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izolatów wymienionych gatunków był niewielki i wahał się od 0,29% do 9,43% (Tabela 10, 

Tabela 11, Tabela 12). 

 

 

 

Fot. 8. 7-dniowa kolonia Alternaria alternata na pożywce PDA oraz diktiokonidia grzyba 

pow. X 450 (fot. B. Zimowska) 

 

 

 

Tabela 10. Grzyby wyizolowane (liczba izolatów) z nasion soczewicy odmiany Anita w 

obiektach z roślinami podporowymi i w siewie czystym 

Gatunek grzyba 

Soczewica + 

owies  

Soczewica + 

jęczmień jary 

Soczewica + 

pszenica jara 

Soczewica w 

siewie czystym  

Razem 

liczba 

oraz 

(%) 
*a b a b a b a b 

Alternaria alternata 

(Fr.) Keissler 
3 3 4 2 1 3 12 – 

28 

(13,21) 

Aspergillus niger Tiegh – 1 – 3 4 – 1 11 
20 

(9,43) 

Botrytis cinerea Pers. 10 2 3 – – – 12 – 
27 

(17,74) 

Cladosporium 

cladosporioides 

(Fresen.) de Vries 

2 – 1 – 2 1 2 – 
8  

(3,77) 

Epicoccum nigrum Link – 2 – – – – – – 2 (0,94) 

Fusarium culmorum 

(W.G.Smith) Sacc. 
5 – – – – – – – 5 (2,36) 

Gilmaniella humicola G. 

L. Barron 
3 – 5 – 34 6 4 2 

54 

(25,47) 

Mucor hiemalis Wehmer – – – 2 – – – – 2 (0,94) 

Penicillium spp.  3 1 5 – – – – – 9 (4,24) 

Trichoderma koningii 

Oud. 
11 5 – 10 10 – 20 1 

57 

(26,87) 

Razem liczba oraz ( %) 
37 

(17,45) 

14 

(6,60) 

18 

(8,49) 

17 

(8,02) 

51 

(24,05) 

10 

(4,72) 

51 

(24,05) 

14 

(6,60) 

212 

(100%) 

*a – nasiona z plamami; b – nasiona bez plam  
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Tabela11. Grzyby wyizolowane (liczba izolatów) z nasion soczewicy odmiany Tina w 

obiektach z roślinami podporowymi i w siewie czystym 

Gatunek grzyba 

Soczewica + 

owies  

Soczewica + 

jęczmień jary 

Soczewica + 

pszenica jara 

Soczewica w 

siewie czystym  

Razem 

liczba 

oraz 

(%) 
a b a b a b a b 

Alternaria alternata 

(Fr.) Keissler 
19 10 4 1 8 2 20 5 

69 

(20,29) 

Aspergillus niger Tiegh – 5 3 – 5 – – – 
13 

(3,82) 

Botrytis cinerea Pers. – – 10 – – – – 5 
15 

(4,41) 

Cladosporium 

cladosporioides 

(Fresen.) de Vries 

– – 2 2 – 2 2 1 9 (2,65) 

Epicoccum nigrum Link 3 – – – – – 6 – 9 (2,65) 

Fusarium culmorum 

(W.G.Smith) Sacc. 
3 – – – – – – – 3 (0,88) 

Gilmaniella humicola G. 

L. Barron 
32 2 1 1 – 2 2 3 

43 

(12,65) 

Mucor hiemalis Wehmer – 1 – – – – – – 1 (0,29) 

Penicillium spp.  – – – – – – 2 2 4 (1,18) 

Trichoderma koningii 

Oud. 
57 17 30 4 13 7 32 14 

174 

(51,18) 

Razem liczba oraz ( %) 
114 

(33,53) 

35 

(10,29) 

50 

(14,71) 

8 

(2,35) 

26 

(7,65) 

11 

(3,24) 

66 

(19,41) 

30 

(8,82) 

340 

(100) 

*a – nasiona z plamami; b – nasiona bez plam   

 

 

 

Fot. 9. 14-dniowa kolonia Botrytis cinerea na pożywce PDA oraz konidia grzyba pow. X 500 

(fot. B. Zimowska) 

 

Do gatunków patogenicznych izolowanych z nasion soczewicy w przeprowadzonych 

badaniach należały: Botrytis cinerea (Fot. 9), Fusarium culmorum (Fot. 10) oraz 

Colletotrichum gloeosporioides. Udział izolatów B. cinerea wynosił odpowiednio 9,43%, 

4,41% oraz 3,75% wszystkich grzybów uzyskanych z nasion soczewicy odmiany Anita, Tina 

oraz mieszaniny odmian Tina+Anita ( Tabela 10, 11, 12). Najwięcej izolatów grzyba 

wyosobniono z nasion z plamami odmiany Anita rosnącej w siewie czystym, a ich udział 

stanowił 5,66% wszystkich uzyskanych grzybów (Fig. 1). Udział kultur F. culmorum wynosił 

odpowiednio 2,36%, 0,88% i 10% (Tabela 10, Tabela 11, Tabela 12). Najwięcej izolatów 
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grzyba otrzymano z nasion z plamami dla mieszaniny odmian Tina+Anita wysiewanej 

współrzędnie z pszenicą, a ich udział stanowił 8,33% wszystkich wyosobnionych grzybów 

(Fig. 3). Tylko z nasion z plamami z poletek gdzie wysiewano mieszaninę odmian 

Tina+Anita otrzymano izolaty C. gloeosporioides, których udział stanowił 3,33% wszystkich 

wyosobnionych grzybów (Tabela 12, Fig. 3). Najliczniejszym gatunkiem grzyba izolowanym 

ze wszystkich odmian soczewicy był gatunek Trichoderma koningii (Fot. 11). Udział kultur 

tego grzyba wynosił bowiem odpowiednio 26,87%, 51,17% oraz 32,92% wszystkich grzybów 

uzyskanych z nasion odmiany Anita, Tina oraz kombinacji Tina+Anita (Tabela 10, Tabela 11, 

Tabela 12). Najwięcej izolatów grzyba w przypadku nasion odmiany Anita uzyskano w 

siewie czystym, a ich udział stanowił 9,43% wszystkich grzybów (Fig. 1). Z nasion odmiany 

Tina najwięcej izolatów grzyba otrzymano w kombinacji siewu czystego, a ich udział 

stanowił 16,76% wszystkich uzyskanych grzybów (Fig. 2). W przypadku mieszaniny odmian 

Tina+Anita najwięcej izolatow T. koningii pochodziło z nasion soczewicy wysiewanej 

współrzędnie z pszenicą jarą, a ich udział stanowił 12,5% wszystkich wyizolowanych 

grzybów (Fig. 3). 

 

Tabela 12. Grzyby wyizolowane (liczba izolatów) z mieszaniny nasion soczewicy Tina+Anita 

w obiektach z roślinami podporowymi i w siewie czystym 

Gatunek grzyba 

Soczewica + 

owies  

Soczewica + 

jęczmień jary 

Soczewica + 

pszenica jara 

Soczewica w 

siewie czystym  

Razem 

liczba 

oraz 

(%) 
a b a b a b a b 

Alternaria alternata 

(Fr.) Keissler 
4 5 5 4 9 3 14 5 

49 

(20,42) 

Aspergillus niger Tiegh 1 1 – 2 – – 5 4 
13 

(5,42) 

Botrytis cinerea Pers. – – 4 – 4 – 1 – 9 (3,75) 

Cladosporium 

cladosporioides 

(Fresen.) de Vries 

2 – – – 3 2 – – 7 (2,91) 

Colletotrichum 

gloeosporioides (Penz.) 

Penz. & Sacc. 

– – 8 – – – – – 8 (3,33) 

Epicoccum nigrum Link – – – – – – 2 – 2 (0,83) 

Fusarium culmorum 

(W.G.Smith) Sacc. 
2 – 7 – 10 – 5 – 

24 

(10,00) 

Gilmaniella humicola G. 

L. Barron 
1 – 8 4 20 2 9 – 

44 

(18,33) 

Mucor hiemalis Wehmer  1 – – – – – – 1 (0,42) 

Penicillium spp.  2 1 – – – – 1 – 4 (1,66) 

Trichoderma koningii 

Oud. 
10 10 – – 4 30 10 15 

79 

(32,92) 

Razem liczba oraz ( %) 
22 

(9,17) 

18 

(7,5) 

32 

(13,33) 

10 

(4,17) 

50 

(20,83) 

37 

(15,42) 

47 

(19,58) 

24 

(10,00) 

240 

(100) 

*a – nasiona z plamami; b – nasiona bez plam   

 

Ponieważ analiza mykologiczna nasion soczewicy została wykonana bezpośrednio po 

ich zbiorze, uzyskanie omawianych gatunków grzybów świadczy o ich obecności na polu 

podczas wegetacji roślin. Najliczniejszą grupę grzybów uzyskanych z badanych nasion 
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soczewicy stanowiły grzyby saprotroficzne. Na ogół nie spotyka się nasion wolnych od 

mikroflory saprotroficznej. Nasiona, a szczególnie nasiona soczewicy są zasobne w 

węglowodany, tłuszcze i białka, które są dobrym substratem odżywczym dla grzybów. 

Destrukcyjne działanie grzybów saprotroficznych polega na enzymatycznym rozkładzie 

związków organicznych zawartych w nasionach. Przez ściany komórek do ciała 

wegetatywnego grzybów przenikają w stanie rozpuszczonym tylko proste związki chemiczne. 

W wyniku działalności życiowej mikroorganizmów saprotroficznych część tych 

zaadsorbowanych substancji przy udziale enzymów utlenia się w warunkach tlenowych lub 

rozkłada w warunkach beztlenowych, czemu towarzyszy wytwarzanie ciepła. Duża 

wilgotność nasion sprzyja przenikaniu związków organicznych z nasienia do ciała 

wegetatywnego drobnoustrojów, a tym samym zwiększa oddychanie i wytwarzanie ciepła. 

Przy luźnym ułożeniu masy nasiennej lub jej małych ilościach takie ciepło uchodzi na 

zewnątrz, ale w innych warunkach gromadzi się ono, czego następstwem jest 

samonagrzewanie się nasion. W czasie intensywnego rozwoju grzybów saprotroficznych 

następuje zużycie węglowodanów i niebiałkowych związków azotowych w nasionach jak 

również zmniejsza się zawartość cukrów redukujących, sacharozy i tłuszczów. 

 

 

Fot.10. 7 dniowa kolonia Fusarium culmorum na pożywce PDA oraz konidia grzyba pow. 

X 450 (fot. B. Zimowska) 

 

 

Fot. 11. 14- dniowa kolonia Trichoderma koningii na pożywce PDA oraz konidia grzyba pow. 

X 500 (fot. B. Zimowska) 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCODj1p7N4sgCFcRSFAodAjkFkg&url=http://fusar.edu.pl/index.php?p%3Dfculmorum&psig=AFQjCNEkE7ARe-l3dYQakS7BYOaPjtjFDA&ust=1446033638781899
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Fig. 1. Udział grzybów wyizolowanych z nasion soczewicy odmiana Anita 
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Fig. 2. Udział grzybów wyizolowanych z nasion soczewicy odmiany Tina 
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Fig. 3. Udział grzybów wyizolowanych z nasion mieszaniny odmian Tina+Anita 
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Najczęściej izolowanym gatunkiem był A. alternata. Uznaje się, że populacja A. 

alternata reprezentują najczęściej szczepy saprotroficzne. Przypuszcza się jednak, że niektóre 

szczepy grzyba wykazują tendencję, zwłaszcza przy wysokiej wilgotności względnej 

powietrza do pasożytnictwa warunkowego. A. alternata wytwarza toksynę- kwas 

tenauzonowy, który może inhibować wydłużanie się kiełków nasion, co może opóźniać 

wschody soczewicy. Drugim pod względem liczebności gatunkiem najczęściej izolowanym 

był gatunek G. humicola. Grzyb należy do mikroorganizmów saprotroficznych o dużych 

uzdolnieniach celulolitycznych. Wytwarza bowiem szereg enzymów, które niszczą 

podstawową strukturę ściany komórkowej jaką jest celuloza, co prowadzi do rozkładu tkanek. 

Obecność tego grzyba w materiale siewnym soczewicy może przyczynić się do obniżenia 

zdolności kiełkowania nasion. Do grzybów saprotroficznych uzyskanych z nasion badanych 

odmian soczewicy należą gatunki z rodzaju Penicillium oraz A. niger i M. hiemalis. Dla 

grzybów saprotroficznych zasiedlających nasiona stosuje się często termin 

,,przechowalniane” ze względu na ich destrukcyjną rolę w czasie przechowywania. Mogą one 

w czasie długotrwałego przechowywania nasion, szczególnie w warunkach nadmiernej 

wilgotności, obniżać zdolność kiełkowania nasion. 

Na uwagę zasługuje wyizolowanie z badanych  nasion soczewicy nielicznych kultur  

grzybów patogenicznych tj. Botrytis cinerea, Fusarium culmorum i Colletotrichum 

gloeosporioides, które zasiedlały przede wszystkim nasiona z plamami. Grzyby te zasiedlając 

materiał siewny soczewicy mogą stanowić źródło infekcji pierwotnej dla siewek i roślin 

starszych. Wszystkie wymienione gatunki mogą być przyczyną zgorzeli przed- i 

powschodowej. Nasiona ulegają najczęściej porażeniu przez te grzyby podczas dojrzewania, 

zwłaszcza jeśli w tym czasie występują opady. Niewielki udział izolatów wymienionych 

grzybów patogenicznych uzyskanych z badanych nasion soczewicy był najprawdopodobniej 

spowodowany warunkami pogodowymi jakie panowały w okresie wegetacji 2015 r., 

mianowicie niską sumą opadów. 

Za korzystne należy uznać izolowanie z badanych nasion tak licznych kultur 

Trichoderma koningii, gatunku znanego z antagonistycznych mechanizmów oddziaływania 

na patogeny roślin uprawnych, w tym także patogeny roślin bobowatych. T. koningii łączą w 

sobie wiele cech dobrego antagonisty, do których należą: szybki wzrost, obfite 

zarodnikowanie, powszechne występowanie w ryzosferze jak również w fyllosferze roślin, 

tworzenie substancji fungitoksycznych (głównie antybiotyków peptydowych), produkcja endo 

i egzoenzymów, możliwość egzystencji na wielu substratach, łatwość w wykorzystaniu 

związków organicznych i nieorganicznych oraz zdolność do pasożytnictwa. Zasiedlanie 

nasion soczewicy przez omawiany gatunek grzyba świadczy o jego obecności w fyllosferze 

roślin podczas wegetacji, co mogło mieć istotny wpływ na ograniczenie liczebności gatunków 

patogenicznych, co potwierdzają przeprowadzone badania. 
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Wartości indeksu porażenia owsa, jęczmienia jarego i pszenicy jarej przez 

patogeny uszkadzające podstawę źdźbła i korzenie oraz analiza mykologiczna liści, 

wiech i kłosów owsa zwyczajnego i jęczmienia jarego  

 

Wskaźnik porażenia podstawy źdźbła i korzeni zbóż jarych wsiewanych w łan 

soczewicy jadalnej nie zależał istotnie od odmiany soczewicy (Tabela 13).  

 

Tabela 13. Wskaźnik chorobowy porażenia podstawy źdźbła i korzeni zbóż w zależności od 

odmiany soczewicy jadalnej i rozstawy rzędów 

Wyszczególnienie 
Gatunek zboża 

Owies Jęczmień jary Pszenica jara 

Odmiana soczewicy 

Tina 12,0 32,7 27,3 

Anita 9,3 32,7 20,0 

Tina + Anita 9,8 29,3 25,2 

NIR 0,05 *r.n. *r.n. *r.n. 

Rozstawa rzędów 

20 cm 7,3 30,9 25,8 

25 cm 13,4 32,2 22,6 

NIR 0,05 5,58 *r.n. *r.n. 

*r.n. – różnice nieistotne by 

Podstawa źdźbła i korzenie owsa były w mniejszym stopniu porażone kompleksem 

chorób grzybowych w obiektach gdzie soczewicę wysiewano w rozstawie 20 cm. Z kolei 

rozstawa rzędów soczewicy nie miała istotnego wpływu na występowanie patogenów 

grzybowych podstawy źdźbła i korzeni jęczmienia jarego i pszenicy jarej (Tabela 13).  

 

 
 

Fig 4. Wskaźnik porażenia podstawy źdźbła i korzeni roślin zbożowych kompleksem 

patogenów grzybowych w obiektach z soczewicą i wysiewanych w siewie czystym 
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W obiektach z soczewicą jadalną wskaźnik porażenia podstawy źdźbła i korzeni owsa 

i pszenicy jarej gdzie zboża te pełniły funkcję roślin podporowych był istotnie mniejszy niż 

na poletkach kontrolnych gdzie zboża były wysiewane w siewie czystym. Z kolei na 

poletkach z jęczmieniem jarym stwierdzono sytuację odwrotną. Indeks porażenia podstawy 

źdźbła i korzeni jęczmienia na poletkach kontrolnych był mniejszy niż w obiektach gdzie 

jęczmień współrzędnie wysiewano z soczewicą (Fig. 4). Mogło to wynikać z faktu większego 

zagęszczenia łanu w uprawie współrzędnej jęczmienia i soczewicy, gdzie patogeny grzybowe 

miały lepsze warunki rozwoju na skutek utrzymywania się większej wilgotności i mniejszej 

przewiewności łanu. Taka zależność nie wystąpiła w odniesieniu do owsa i pszenicy gdyż 

gatunki te były wyraźnie wyższe od jęczmienia jarego i nie tworzyły tak zwartego łanu. 

Obserwacje polowe liści przeprowadzone w 2015 roku, wykazały występowanie liści 

z objawami nekrotycznych plam na powierzchni blaszek liściowych badanych odmian owsa i 

jęczmienia jarego we wszystkich kombinacjach doświadczenia, przy różnej rozstawie rzędów.  

Procent porażonych liści w przypadku owsa odmiany Polar, przy rozstawie rzędów 20 

cm wahał się od 24 (PolarxTina+Anita) do 34 (PolarxAnita) (Tabela 14 ), zaś przy rozstawie 

rzędów 25 cm od 18 (PolarxTina) do 25 (PolarxAnita). Najwyższy wskaźnik indeksu 

porażenia liści owsa przy rozstawie 20 cm – 9,17 zanotowano w kombinacji PolarxAnita, 

najniższy – 7,17, w kombinacji  PolarxTina. Najwyższy wskaźnik indeksu porażenia liści 

owsa przy rozstawie 25 cm  – 7,08 zanotowano w przypadku kombinacji PolarxTina+Anita,  

zaś najniższy  4,67 – PolarxTina (Tabela 14, Tabela 15).  

 

Tabela 14. Średnie wartości indeksu porażenia liści owsa odmiany Polar w różnych 

kombinacjach doświadczenia, przy rozstawie rzędów 20 cm  

Kombinacja doświadczenia Indeks porażenia liści % porażonych roślin 

PolarxAnita 9,17b 34 

PolarxTina 7,17a 27 

PolarxTina+Anita 7,33a 24 

Wartości oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie przy p ≤ 0,05 

 

Tabela 15. Średnie wartości indeksu porażenia liści owsa odmiany Polar w różnych 

kombinacjach doświadczenia, przy rozstawie rzędów 25 cm  

Kombinacja doświadczenia Indeks porażenia liści % porażonych roślin 

PolarxAnita 6,75b 25 

PolarxTina 4,67a 18 

PolarxTina+Anita 7,08b 21 

Wartości oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie przy p ≤ 0,05 

 

 

W wyniku analizy mykologicznej liści owsa pobranych z roślin wzrastających przy 

rozstawie rzędów 20 uzyskano 184 izolaty grzybów należących do 10 gatunków i form 

niezarodnikujących (Tabela 16), natomiast przy rozstawie rzędów 25 cm 166 kolonii grzybów 

należących do 6 gatunków i form niezarodnikujących (Tabela 17). Przyczyną plamistości liści 

owsa były: Bipolaris sorokiniana, Drechslera avenae i Fusarium  spp.  (Tabela 16, Tabela 

17). 
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Tabela 16. Grzyby wyizolowane z liści owsa odmiany Polar w  różnych kombinacjach 

doświadczenia, przy rozstawie rzędów 20 cm  

Gatunki grzybów 

Liczba izolatów (% izolatów) 

Ogółem (%) 
PolarxTina PolarxAnita 

Polarx 

Tina+Anita 

Alternaria alternata (Fr.) 

Keissler 
42(63,6) 20(34,5) 28(46,7) 90(49,0) 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 

Shoemaker 
1(1,5) 10(17,3) 6(10,0) 17(9,2) 

Botrytis cinerea Pers. - 1(1,7) 4(6,7) 5(2,7) 

Cladosporium cladosporioides 

(Fresen.) de Vries 
1(1,5) - - 1(0,5) 

Drechslera avenae (Eidam) 

Scharif 
4(6,1) - - 4(2,2) 

Epicoccum  nigrum Link 14(21,2) 18(31,0) - 32(17,4) 

Fusarium avenaceum (Fr.) 

Sacc. 
- - 12(20,0) 12(6,5) 

Fusarium culmorum (W. G. 

Sm.) Sacc. 
2(3,1) - 10(16,6) 12(6,5) 

Fusarium sporotrichioides 

Sherb. 
1(1,5) 1(1,7) - 2(1,1) 

Penicillium verrucosum var. 

cyclopium 
1(1,5) 2(3,5) - 3(1,6) 

cgnz - 6(10,3) - 6(3,3) 

Razem 66(100) 58(100) 60(100) 184(100) 

cgnz- ciemne grzybnie niezarodnikujące 

 

Tabela 17. Grzyby wyizolowane z liści owsa odmiany Polar w  różnych kombinacjach 

doświadczenia, przy rozstawie rzędów 25 cm 

Gatunki grzybów 

Liczba izolatów (% izolatów) 

Ogółem (%) 
PolarxTina PolarxAnita 

Polarx 

Tina+Anita 

Alternaria alternata (Fr.) 

Keissler 
34(44,7) 32(62,7) 10(25,6) 76(45,8) 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 

Shoemaker 
6(7,9) - - 6(3,6) 

Epicoccum  nigrum Link 30(39,5) 14(27,5) 26(66,7) 70(42,2) 

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. 6(7,9) - - 6(3,6) 

Mucor hiemalis Wehmer - - 2(5,1) 2(1,2) 

Penicillium verrucosum var. 

cyclopium 
- 4(7,8) - 4(2,4) 

cgnz - 1(2,0) 1(2,6) 2(1,2) 

Razem 76(100) 51(100) 39(100) 166(100) 

cgnz- ciemne grzybnie niezarodnikujące 

 

Procent porażonych liści w przypadku jęczmienia odmiany Stratus, przy rozstawie 

rzędów 20 cm wynosił od 80 (StratusxTina) do 85 (StratusxTina+Anita) (Tabela 18), zaś przy 

rozstawie rzędów 25 cm od 61 (StratusxTina) do 82 (StratusxAnita) (Tabela 19). Najwyższy 

wskaźnik indeksu porażenia liści przy rozstawie rzędów 20 cm - 29,75, zanotowano w 



31 
 

przypadku kombinacji StratusxTina+Anita, zaś najniższy 21,17 – StratusxTina. Przy 

rozstawie rzędów 25 cm wartości indeksu porażenia liści wynosiły od 15,75, do 19,08 (Tabela 

18, Tabela 19). 

 

Tabela 18. Średnie wartości indeksu porażenia liści jęczmienia jarego odmiany Stratus w 

różnych kombinacjach doświadczenia, przy rozstawie rzędów 20 cm 

Kombinacja doświadczenia Indeks porażenia liści % porażonych roślin 

StratusxAnita 25,08a 84 

StratusxTina 21,17a 80 

StratusxTina+Anita 29,75b 85 

Wartości oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie przy p ≤ 0,05 

 

Tabela 19. Średnie wartości indeksu porażenia liści jęczmienia jarego odmiany Stratus w 

różnych kombinacjach doświadczenia, przy rozstawie rzędów 25 cm 

Kombinacja doświadczenia Indeks porażenia liści % porażonych roślin 

StratusxAnita 19,08ab 82 

StratusxTina 15,75a 61 

StratusxTina+Anita 21,42b 72 

Wartości oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie przy p ≤ 0,05 

 

Analiza mykologiczna liści jęczmienia roślin uzyskanych z trzech kombinacji 

doświadczenia przy rozstawie rzędów 20 cm i 25 cm dostarczyła odpowiednio 296 izolatów i 

230 izolatów grzybów. Plamistość liści jęczmienia powodowały- Bipolaris sorokiniana i 

Drechslera teres (Tabela 20, Tabela 21). 

 

Tabela 20. Grzyby wyizolowane z liści jęczmienia jarego odmiany Stratus w różnych 

kombinacjach doświadczenia, przy rozstawie rzędów 20 cm  

Gatunki grzybów 

Liczba izolatów (% izolatów) 

Ogółem (%) Stratusx 

Tina 

Stratusx 

Anita 

Stratusx 

Tina+Anita 

Alternaria alternata (Fr.) 

Keissler 
12(12) - 4(4,2) 16(5,4) 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 

Shoemaker 
8(8) 28(28) 26(27,0) 62(20,9) 

Botrytis cinerea Pers. - 4(4) - 4(1,4) 

Cladosporium cladosporioides 

(Fresen.) de Vries 
- - 2(2,1) 2(0,7) 

Drechslera teres (Sacc.) 

Shoemaker 
80(80) 68(68) 36(37,5) 184(62,2) 

Epicoccum nigrum Link - - 2(2,1) 2(0,7) 

Fusarium graminearum 

Schwabe 
- - 2(2,1) 2(0,7) 

Penicillium verrucosum 

Dierckx var. cyclopium 

(Westling) Samson at al. 

- - 12(12,5) 12(4,0) 

cgnz - - 12(12,5) 12(4,0) 

Razem 100(100) 100(100) 96(100) 296(100) 

cgnz- ciemne grzybnie niezarodnikujące 
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Tabela 21. Grzyby wyizolowane z liści jęczmienia odmiany Stratus w różnych kombinacjach 

doświadczenia, przy rozstawie rzędów 25 cm  

Gatunki grzybów 

Liczba izolatów (% izolatów) 

Ogółem (%) Stratusx 

Tina 

Stratusx 

Anita 

Stratusx 

Tina+Anita 

Alternaria alternata (Fr.) 

Keissler 
20(27,0) 20(29,9) 20(22,5) 60(26,1) 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 

Shoemaker 
10(13,5) 20(29,9) 14(15,8) 44(19,1) 

Botrytis cinerea Pers. 6(8,1) 1(1,5) 4(4,5) 11(4,8) 

Cladosporium cladosporioides 

(Fresen.) de Vries 

 

- 

 

2(3,0) 

 

1(1,1) 

 

3(1,3) 

Drechslera teres (Sacc.) 

Shoemaker 
30(40,6) 10(14,9) 36(40,4) 76(33,1) 

Epicoccum  nigrum Link - 4(5,90) - 4(1,7) 

Penicillium verrucosum 

Dierckx var. cyclopium 

(Westling) Samson at al. 

- - 10(11,2) 10(4,3) 

cgnz 8(10,8) 10(14,9) 4(4,5) 22(9,6) 

Razem 74(100) 67(100) 89(100) 230(100) 

cgnz- ciemne grzybnie niezarodnikujące 

 

Procent porażonych wiech owsa odmiany Polar wysianych w różnych kombinacjach, 

przy rozstawie rzędów 20 cm wynosił od 0,25 do 0,5%, przy rozstawie rzędów 25 cm od 0, 

do 0,25%, natomiast w kombinacji kontrolnej (siew czysty)  wynosił  0,5% (Tabela 22). 

 

Tabela 22. Średni procent porażenia wiech  owsa odmiany Polar w  różnych kombinacjach 

doświadczenia, przy rozstawie rzędów 20 cm i 25 cm 

Kombinacja doświadczenia 
% porażonych wiech 

rozstawa 20 cm 

% porażonych wiech 

rozstawa 25 cm 

PolarxAnita 0,25 0,25 

PolarxTina 0,25 0 

PolarxTina+Anita 0,5 0,25 

Kontrola (Polar) 0,5 

 

W wyniku analizy mikologicznej plew i ziarniaków owsa odmiany Polar, wzrastającej 

w różnych kombinacjach doświadczenia, przy rozstawie rzędów 20 cm,  uzyskano 294 izolaty 

grzybów z plew, należących do 8 gatunków oraz 252 izolaty z ziarniaków kiełkujących i 8 

izolatów z ziarniaków niekiełkujących, należące do 10 gatunków i form niezarodnikujących. 

Rodzaj Fusarium reprezentowały gatunki: F. culmorum, F, equiseti, F. poae, F. 

sporotrichioides, F. oxysporum, których izolaty stanowiły 34,7% ogółu wyosobnień z plew i 

ziarniaków. Ponadto z plew i ziarniaków kiełkujących i niekiełkujących uzyskiwano 

patogeniczny gatunek Bipolaris sorokiniana. Izolaty innych grzybów należały do: Alternaria 

alternata, Epicoccum nigrum, Penicillium verrucosum var. cyclopium, Torula spp. oraz form 

niezarodnikujących (Tabela 23). 
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Tabela 23. Grzyby wyizolowane z plew i ziarniaków owsa odmiany Polar w różnych kombinacjach doświadczenia, przy rozstawie rzędów 20 cm  

Gatunki grzybów 

Liczba izolatów (% izolatów) 

Ogółem % Kombinacje doświadczenia 

PolarxTina PolarxAnita PolarxTina+Anita 

pl k(nk) pl k(nk) pl k(nk) pl k(nk) pl k+nk 

Alternaria alternata (Fr.) Keissler 44 28(0) 46 20(0) 54 46(0) 144 94(0) 49,0 36,2 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 

Shoemaker 
14 4(0) - 2(8) - 10(0) 14 16(8) 4,8 9,2 

Epicoccum nigrum Link 12 - 14 - 16 12(0) 42 12(0) 14,3 4,6 

Fusarium culmorum (W. G. Sm.) 

Sacc. 
- 6(0) - 2(0) 2 - 2 8(0) 0,7 3,1 

Fusarium equiseti (Corda) Sacc. - - 4 4(0) 2 4(0) 6 8(0) 2,0 3,1 

Fusarium oxysporum Schlecht 4  4 2(0) 8 4(0) 16 6(0) 5,4 2,3 

Fusarium poae (Peck) Wollenw. 26 18(0) 32 28(0) 10 14(0) 68 60(0) 23,1 23,1 

Fusarium  sporotrichioides Sherb. - - - - 2 8(0) 2 8(0) 0,7 3,1 

Penicillium verrucosum var. 

cyclopium 
- 8(0) - 18(0) - 2(0) - 28(0) - 10,7 

Torula spp. - - - 4(0) - - - 4(0) - 1,5 

cgnz  4(0) - 4(0) - - - 8(0) - 3,1 

Razem 100 68(0) 100 84(8) 94 100(0) 294 252(8) 100 100 

cgnz- ciemne grzybnie niezarodnikujące, pl- plewy, k-ziarniaki kiełkujące, nk- ziarniaki niekiełkujące 
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Tabela 24. Grzyby wyizolowane z plew i ziarniaków owsa odmiany Polar w  różnych kombinacjach doświadczenia, przy rozstawie rzędów  

25 cm  

Gatunki grzybów 

Liczba izolatów (% izolatów) 

Ogółem % 
Kombinacje doświadczenia 

PolarxTina PolarxAnita 
PolarxTina 

+Anita 

pl k(nk) pl k(nk) pl k(nk) pl k(nk) pl k+nk 

Alternaria alternata (Fr.) Keissler 40 26(1) 45 24(1) 50 50(2) 135 100(4) 48,0 43,5 

Aspergillus niger van Tiegh - 1(0) - 2(0) - - - 3(0) - 1,3 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 

Shoemaker 

8 2(1) 1 2(1) - - 9 4(2) 3,2 2,5 

Epicoccum  nigrum Link 16 12(0) 12 14(0) 18 14(0) 46 40(0) 16,4 16,8 

Fusarium culmorum  (W. G. Sm.) 

Sacc. 

- - - - 2 2(0) 2 2(0) 0,7 0,8 

Fusarium equiseti (Corda) Sacc. - - 2 4(0) 2 2(0) 4 6(0) 1,4 2,5 

Fusarium oxysporum Schlecht 8 2(0) 2 2(0) 8 8(0) 18 12(0) 6,4 5,0 

Fusarium poae (Peck) Wollenw. 16 - 20 20(1) 8 6(1) 44 26(2) 15,7 11,7 

Fusarium  sporotrichioides Sherb. 2 - - - 2 2(0) 4 2(0) 1,4 0,8 

Penicillium verrucosum var. 

cyclopium 

4 10(0) 4 6(0) 6 6(0) 14 22(0) 5,0 9,2 

Trichoderma aureoviride Rifai - 6(0) - - - - - 6(0) - 2,5 

cgnz 2 4(0) 1 2(0) 2 2(0) 5 8(0) 1,8 3,4 

Razem 96 63(2) 87 76(3) 98 92(3) 281 231(8) 100 100 

cgnz- ciemne grzybnie niezarodnikujące, pl- plewy, k-ziarniaki kiełkujące, nk- ziarniaki niekiełkujące 

 

 

 

 

 

 



35 
 

W wyniku analizy mikologicznej plew i ziarniaków owsa odmiany Polar, wzrastającej 

w różnych kombinacjach doświadczenia, przy rozstawie rzędów 25 cm, uzyskano 281 

izolatów grzybów, należących do 9 gatunków i form niezarodnikujących z plew oraz 231 

izolatów z ziarniaków kiełkujących i 8 izolatów z ziarniaków niekiełkujących, należących do 

11 gatunków. Kolonie grzybów z rodzaju Fusarium stanowiły 37,6% ogółu wyosobnień z 

plew i ziarniaków, a ich skład gatunkowy był taki, jak w kombinacjach przy rozstawie rzędów 

20 cm (Tabela 24). Z ziarniaków i plew odmiany owsa Polar, wysianej w siewie czystym, 

uzyskano 100 izolatów grzybów z plew, należących do 8 gatunków i 85 izolatów grzybów z 

ziarniaków kiełkujących, należących do 9 gatunków i form niezarodnikujących i 2 izolaty B. 

sorokiniana z  ziarniaków niekiełkujących. Rodzaj Fusarium był reprezentowany przez: F. 

culmorum, F. equiseti, F. poae, F. sporotrichioides, F. oxysporum (Tabela 25). 

 

Tabela 25. Grzyby wyizolowane z plew i ziarniaków owsa odmiany Polar w kombinacji 

kontrolnej  

Gatunki grzybów 
Liczba izolatów (% izolatów) Ogółem % 

pl k(nk) pl k+nk 

Alternaria alternata (Fr.) Keissler 42 26(0) 42 29,9 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 

Shoemaker 
20 14(2) 20 18,4 

Epicoccum  nigrum Link 12 1(0) 12 1,1 

Fusarium culmorum  (W. G. Sm.) Sacc. 2 6(0) 2 6,9 

Fusarium equiseti (Corda) Sacc. 4 2(0) 4 2,3 

Fusarium oxysporum Schlecht 4 2(0) 4 2,3 

Fusarium poae (Peck) Wollenw. 15 18(0) 15 20,7 

Fusarium  sporotrichioides Sherb. 1 - 1 - 

Penicillium verrucosum Dierckx var. 

cyclopium (Westling) Samson at al. 
- 10(0) - 11,5 

Torula spp. - 2(0) - 2,3 

cgnz  4(0) - 4,6 

Razem 100 85(2) 100 100 

cgnz- ciemne grzybnie niezarodnikujące, pl- plewy, k-ziarniaki kiełkujące, nk- ziarniaki 

niekiełkujące 

 

W przypadku kombinacji doświadczenia z uprawą jęczmienia odmiany Stratus, przy 

rozstawie rzędów 20 cm, procent porażonych kłosów wynosił od 0, do 1%, przy rozstawie 

rzędów 25 cm od 0 do 0,5%, natomiast w kombinacji kontrolnej (siew czysty), wynosił 0,5%) 

(Tabela 26). 

 

 

Tabela 26. Średni procent porażenia kłosów jęczmienia jarego odmiany Stratus w  różnych 

kombinacjach doświadczenia, przy rozstawie rzędów 20 cm i 25 cm 

Kombinacja doświadczenia 
% porażonych kłosów 

rozstawa 20 cm 

% porażonych wiech 

rozstawa 25 cm 

StratusxAnita 0 0 

StratusxTina 1 0 

StrtatusxTina+Anita 0,5 0,5 

Kontrola (Stratus) 0,5 
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Tabela 27. Grzyby wyizolowane z  ziarniaków jęczmienia jarego odmiany Stratus w różnych kombinacjach doświadczenia, przy rozstawie 

rzędów 20 cm  

Gatunki grzybów 

Liczba izolatów (% izolatów) 

Ogółem Razem % Kombinacje doświadczenia 

StratusxTina StratusrxAnita StratusxTina+Anita 

k(nk) k(nk) k(nk) k(nk) k+nk k+nk 

Alternaria alternata (Fr.) Keissler 40(0) 20(2) 32(0) 92(2) 94 31,4 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 

Shoemaker 
19(0) 8(0) 0(4) 27(4) 31 10,3 

Epicoccum  nigrum Link 18(0) 44(0) 44(0) 106(0) 106 35,4 

Fusarium culmorum  (W. G. Sm.) 

Sacc. 
4(0) - - 4(0) 4 1,3 

Fusarium equiseti (Corda) Sacc. 10(0) - - 10(0) 10 3,3 

Fusarium poae (Peck) Wollenw. 8(1) 20(0) 14(0) 42(1) 43 14,3 

Fusarium  sporotrichioides Sherb. - 6(0) 6(0) 12(0) 12 4,0 

Razem 99(1) 98(2) 96(4) 293(7) 300 100 

cgnz- ciemne grzybnie niezarodnikujące, pl- plewy, k-ziarniaki kiełkujące, nk- ziarniaki niekiełkujące 
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Tabela 28. Grzyby wyizolowane z  ziarniaków jęczmienia jarego odmiany Stratus w  różnych kombinacjach doświadczenia, przy rozstawie 

rzędów 25 cm  

Gatunki grzybów 

Liczba izolatów (% izolatów) 

Ogółem Razem % Kombinacje doświadczenia 

StratusxTina StratusrxAnita StratusxTinaxAnita 

k(nk) k(nk) k(nk) k(nk) k+nk k+nk 

Alternaria alternata (Fr.) Keissler 44(0) 32(1) 30(0) 106(1) 107 36,6 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 

Shoemaker 

12(2) 8(2) 2(0) 22(4) 26 8,9 

Epicoccum  nigrum Link 12(0) 32(0) 42(1) 86(1) 87 29,8 

Fusarium culmorum  (W. G. Sm.) 

Sacc. 

4(0) 2(0) - 6(0) 6 2,1 

Fusarium equiseti (Corda) Sacc. 8(0)   8(0) 8 2,7 

Fusarium oxysporum Schlecht - - 2(0) 2(0) 2 0,7 

Fusarium poae (Peck) Wollenw. 8(0) 10(0) 10(0) 28(0) 28 9,6 

Fusarium  sporotrichioides Sherb. - - 2(0) 2(0) 2 0,7 

Penicillium verrucosum var. 

cyclopium 

4(0) 6(0) 4(0) 14(0) 14 4,8 

Trichoderma aureoviride Rifai 6(0) 4(0) - 10(0) 10 3,4 

cgnz - - 2(0) 2(0) 2 0,7 

Razem 98(2) 94(3) 94(1) 286(6) 292 100 

cgnz- ciemne grzybnie niezarodnikujące, pl- plewy, k-ziarniaki kiełkujące, nk- ziarniaki niekiełkujące 
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W wyniku analizy mikologicznej ziarniaków jęczmienia jarego odmiany Stratus, 

wzrastającej w różnych kombinacjach doświadczenia, przy rozstawie rzędów 20 cm,  

uzyskano 293 izolaty grzybów z ziarniaków kiełkujących należące do 7 gatunków i 7 

izolatów z ziarniaków niekiełkujących. Rodzaj Fusarium reprezentowały gatunki: F. 

culmorum, F. equiseti, F. poae, F. sporotrichioides, których izolaty stanowiły łącznie 22,9% . 

Izolaty innych grzybów należały do: Alternaria alternata, Bipolaris sorokiniana i Epicoccum 

nigrum (Tabela 27). 

Analiza mykologiczna ziarniaków jęczmienia jarego odmiany Stratus, wzrastającej w 

różnych kombinacjach doświadczenia, przy rozstawie rzędów 25 cm, dostarczyła 286 

izolatów grzybów z ziarniaków kiełkujących i 6 izolatów grzybów z ziarniaków 

niekiełkujących. Kolonie grzybów z rodzaju Fusarium stanowiły 15,8% ogółu wyosobnień i 

należały do: F. culmorum, F. equiseti, F. poae, F. sporotrichioides, F. oxysporum. Izolaty 

innych grzybów należały do: Alternaria alternata, Bipolaris sorokiniana, Epicoccum nigrum, 

Penicillium verrucosum var. cyclopium, Trichoderma aureoviride i form niezarodnikujących 

(Tabela 28). W wyniku analizy mikologicznej ziarniaków jęczmienia jarego odmiany Stratus, 

wzrastającej w siewie czystym, uzyskano 96 izolatów grzybów należących do 9 gatunków i 

form niezarodnikujących z ziarniaków kiełkujących oraz po 2 izolaty A. alternata i B. 

sorokiniana z ziarniaków niekiełkujących. Kolonie grzybów z rodzaju Fusarium stanowiły 

29% ogółu wyosobnień z ziarniaków, a ich skład gatunkowy był taki, jak w kombinacji przy 

rozstawie rzędów 25 cm (Tabela 29). 

 

 

Tabela 29. Grzyby wyizolowane z ziarniaków jęczmienia jarego odmiany Stratus w 

kombinacji kontrolnej  

Gatunki grzybów 

Liczba izolatów 

(% izolatów)  
Ogółem % 

k(nk) k+nk 

Alternaria alternata (Fr.) Keissler 40(2) 42 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker 12(2) 14 

Epicoccum  nigrum Link 12(0) 12 

Fusarium culmorum  (W. G. Sm.) Sacc. 3(0) 3 

Fusarium equiseti (Corda) Sacc. 2(0) 2 

Fusarium oxysporum Schlecht 6(0) 6 

Fusarium poae (Peck) Wollenw. 16(0) 16 

Fusarium  sporotrichioides Sherb. 2(0) 2 

Penicillium verrucosum Dierckx var. cyclopium 

(Westling) Samson at al. 
2(0) 2 

cgnz 1(0) 1 

Razem 96(4) 100 

cgnz- ciemne grzybnie niezarodnikujące, k-ziarniaki kiełkujące, nk- ziarniaki niekiełkujące 

 

 

Procent porażonych kłosów pszenicy jarej odmiany Waluta wysianych w różnych 

kombinacjach, przy rozstawie rzędów 20 cm wynosił od 0,5 do 1,0%, przy rozstawie rzędów 

25 cm od 0, do 0,5%, natomiast w kombinacji kontrolnej (siew czysty) wynosił  1,0% (Tabela 

30). 
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Tabela 30. Średni procent porażenia kłosów pszenicy odmiany Waluta w różnych 

kombinacjach doświadczenia, przy rozstawie rzędów 20 cm i 25 cm 

Kombinacja doświadczenia 
% porażonych kłosów 

rozstawa 20 cm 

% porażonych kłosów 

rozstawa 25 cm 

WalutaxAnita 0,5 0,25 

WalutaxTina 0,0 0,0 

WalutaxTina+Anita 1,0 0,5 

Kontrola (Waluta)  1,0 

 

 

 

 

Zawartość białka, tłuszczu, makro– i mikroelementów oraz skład kwasów tłuszczowych 

i aminokwasów w nasionach soczewicy jadalnej 

 

Zawartość białka ogólnego, azotu, fosforu, cynku i żelaza w nasionach soczewicy 

odmiany Anita oraz mieszaninie odmian była istotnie wyższa niż w nasionach odmiany Tina. 

Z kolei istotnie mniejszą zawartość Ca określono w nasionach odmiany Anita i mieszaninie 

odmian w porównaniu z obiektami gdzie wysiewano odmianę soczewicy Tina (Tabela 31).  

Zawartość Mg w nasionach soczewicy Anita była istotnie mniejsza niż w pozostałych 

wariantach odmianowych. Największą zawartość Cu określono w nasionach odmiany Anita, 

istotnie mniejszą w obiektach gdzie wysiewano mieszaninę odmian oraz najmniejszą w 

nasionach odmiany Tina. W nasionach soczewicy odmiany Anita określono najmniejszą 

zawartość Mn, istotnie większą w nasionach odmiany Tina i największą w nasionach 

zebranych z poletek gdzie wysiewano mieszaninę odmian. Zawartość B w nasionach odmiany 

Tina była istotnie większa niż w nasionach odmiany Anita, jednocześnie w nasionach 

soczewicy odmiany Anita większa niż określona w próbie nasion pobranej z obiektów gdzie 

wysiewano mieszaninę odmian. Zawartość K w nasionach soczewicy nie była istotnie 

zróżnicowana w obiektach odmianowych (Tabela 31).  

 

 

Tabela 31. Zawartość białka oraz wybranych makro– i mikroelementów w nasionach 

soczewicy jadalnej w zależności od odmiany 

Wyszczególnienie 
Odmiana 

NIR 0,05 
Tina Anita Tina + Anita 

Białko ogólne [%] 26,74 28,57 27,96 0,377 

N [g·kg-1] 42,78 45,72 44,70 0,060 

P [g·kg-1] 5,60 5,95 5,90 0,104 

K [g·kg-1] 11,65 12,11 11,98 *r.n. 

Ca [g·kg-1] 0,639 0,569 0,572 0,017 

Mg [g·kg-1] 0,884 0,836 0,890 0,0253 

Cu [mg·kg-1] 8,19 11,64 8,92 0,304 

Zn [mg·kg-1] 47,29 52,01 51,29 1,975 

Mn [mg·kg-1] 23,99 21,63 30,31 1,189 

Fe [mg·kg-1] 72,71 75,99 76,68 2,592 

B [mg·kg-1] 11,05 9,91 9,44 0,225 

*r.n. – różnice nieistotne 
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Zawartość białka ogólnego, azotu, potasu i cynku w nasionach soczewicy nie 

zmieniała się istotnie w obiektach z różną rozstawą rzędów (Tabela 32). Na poletkach gdzie 

soczewicę wysiewano w rozstawie 25 cm określono w nasionach istotnie mniejszą zawartość 

P, Ca, Cu, Fe i B niż w nasionach z poletek o rozstawie 20 cm. Zawartość Mg i Mn w 

nasionach soczewicy zebranych z poletek gdzie zastosowano rozstawę 25 cm była istotnie 

większa niż w nasionach z poletek gdzie zastosowano rozstawę 20 cm (Tabela 32).  

 

 

Tabela 32. Zawartość białka oraz wybranych makro– i mikroelementów w nasionach 

soczewicy jadalnej w zależności od rozstawy rzędów 

Wyszczególnienie 
Rozstawa rzędów 

NIR 0,05 
20 cm 25 cm 

Białko ogólne [%] 27,82 27,70 *r.n. 

N [g·kg-1] 44,50 44,31 *r.n. 

P [g·kg-1] 5,91 5,72 0,070 

K [g·kg-1] 12,01 11,82 *r.n. 

Ca [g·kg-1] 0,663 0,524 0,0116 

Mg [g·kg-1] 0,848 0,891 0,0171 

Cu [mg·kg-1] 10,44 8,73 0,205 

Zn [mg·kg-1] 50,80 49,60 *r.n. 

Mn [mg·kg-1] 22,99 27,63 0,803 

Fe [mg·kg-1] 76,35 73,90 1,750 

B [mg·kg-1] 10,94 9,33 0,152 

*r.n. – różnice nieistotne 

 

Zawartość białka ogólnego, N i Cu określona w nasionach soczewicy zebranych z 

poletek bez rośliny podporowej była większa niż z obiektów gdzie soczewicę wysiewano 

współrzędnie ze zbożami jarymi (Tabela 33). Obecność owsa jako rośliny podporowej 

skutkowała istotnym zmniejszeniem w nasionach soczewicy zawartości P i K w porównaniu z 

obiektami gdzie soczewicę wysiewano bez rośliny współrzędnej. Jednocześnie zawartość K w 

nasionach soczewicy z obiektów z jęczmieniem jarym była istotnie mniejsza niż w nasionach 

z poletek gdzie soczewicę wysiewano z pszenicą jarą. Z kolei w obiektach z owsem zawartość 

Mg w nasionach soczewicy była istotnie większa niż w pozostałych ocenianych 

kombinacjach. Najmniejszą zawartością Ca charakteryzowały się nasiona soczewicy zebrane 

z poletek z pszenicą jarą, a największą z obiektów z jęczmieniem jarym. Największą 

zawartość Zn określono w nasionach soczewicy zebranych z obiektów z jęczmieniem i 

pszenica jarą, istotnie mniejszą w nasionach z obiektu kontrolnego, najmniejszą zaś w 

nasionach z poletek gdzie funkcję podporową pełnił owies. Jednocześnie w obiektach z 

owsem zawartość Mn w nasionach soczewicy była największa, istotnie mniejsza na poletkach 

z jęczmieniem jarym, obiekcie kontrolnym i najmniejsza w nasionach z poletek z pszenicą 

jarą. Największą zawartość żelaza określono w nasionach soczewicy zebranych w obiektach z 

jęczmieniem jarym, istotnie mniejszą z poletek z pszenicą jarą i najmniejszą w wariancie z 

owsem i kontroli bez rośliny współrzędnej. Zawartość B w nasionach soczewicy uzyskanych 

z poletek kontrolnych była najmniejsza, istotnie większa kolejno w obiektach z pszenicą jarą, 

owsem i największa w nasionach zebranych w obiektach z jęczmieniem jarym (Tabela 33).  
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Tabela 33. Zawartość białka oraz wybranych makro– i mikroelementów w nasionach 

soczewicy jadalnej w zależności od obecności rośliny podporowej 

Wyszczególnienie 

Roślina podporowa 

NIR 0,05 
kontrola owies 

jęczmień 

jary 

pszenica 

jara 

Białko ogólne [%] 28,26 27,87 27,27 27,63 0,480 

N [g·kg-1] 45,20 44,57 43,62 44,20 0,077 

P[ g·kg-1] 5,90 5,67 5,82 5,87 0,133 

K [g·kg-1] 12,48 10,51 11,89 12,78 0,621 

Ca [g·kg-1] 0,568 0,579 0,682 0,544 0,0219 

Mg [g·kg-1] 0,838 0,929 0,872 0,841 0,0323 

Cu [mg·kg-1] 11,59 8,17 10,87 7,70 0,388 

Zn [mg·kg-1] 50,12 44,42 52,89 53,38 2,519 

Mn[ mg·kg-1] 23,22 30,64 25,68 21,69 1,52 

Fe [mg·kg-1] 72,78 69,67 80,95 77,10 3,306 

B [mg·kg-1] 9,52 10,37 10,85 9,81 0,287 

*r.n. – różnice nieistotne 

 

W nasionach soczewicy odmiany Anita zawartość tłuszczu była wyraźnie większa niż 

w nasionach odmiany Tina (Tabela 34). Z analizy zawartości kwasów tłuszczowych wynika 

natomiast, że w tłuszczu nasion odmiany Tina zawartość kwasu palmitynowy była wyraźnie 

wyższa niż w nasionach odmiany Anita. Z kolei większą zawartość kwasów 

linolowego+linolelaidonowego określono w nasionach odmiany Anita. W nasionach 

soczewicy jadalnej Anita stwierdzono obecność kwasu oleomirystynowego którego nie 

wykryto w nasionach odmiany Tina. Wyższą zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych 

[SFA] określono w nasionach soczewicy jadalnej odmiany Tina. Zawartość 

jednonienasyconych kwasów tłuszczowych [MUFA] w nasionach obydwu odmian soczewicy 

była zbliżona, natomiast większą zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 

[PUFA] charakteryzowały się nasiona odmiany Anita (Tabela 34).  
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Tabela 34. Zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych w nasionach soczewicy 

jadalnej  

Wyszczególnienie 
Odmiana soczewicy  

Tina  Anita 

Zawartość tłuszczu [%] 0,53 0,72 

Kwas laurynowy (C12:0) [%] 0,19±0,01 0,16±0,01 

Kwas tridekanowy (C13:0) [%] 0,16 0,18 

Kwas mirystynowy (C14:0) [%] 1,00±0,24 0,89±0,21 

Kwas oleomirystynowy (C14:1) [%] – 0,06 

Kwas pentadekanowy (C15:0) [%] 0,26±0,02 0,21±0,02 

Kwas pentadekaenowy (C15:1) [%] 0,08 0,08 

Kwas palmitynowy (C16:0) [%] 15,34±2,45 11,56±1,85 

Kwas palmitooleinowy (C16:1) [%] 0,34 0,36 

Kwas margarynowy (C17:0) [%] 0,24±0,01 0,15±0,01 

Kwas heptadecenowy (C17:1) [%] 0,10±0,01 0,10±0,01 

Kwas stearynowy (C18:0) [%] 2,24±0,23 1,93±0,20 

Kwas oleinowy+elaidynowy 

 (C18:1n9c+ C18:1n9t) [%] 
20,74±2,11 19,34±1,96 

Kwas linolowy+linolelaidonowy 

 (C18:2n6c+ C18:2n6t) [%] 
39,45±12,08 44,20±13,54 

Kwas α linolenowy (C18:3n3 alpha) [%] 14,94±0,42 16,67±0,47 

Kwas arachidowy (C20:0) [%] 1,17±0,11 1,07±0,10 

Kwas arachidynowy (C20:1) [%] 1,42±0,21 1,33±0,20 

Kwas 11,14-eikozadienowy (C20:2) [%] 0,32 0,30 

Kwas eikozapentaenowy (C20:5) [%] 0,96±0,14 0,75±0,11 

Kwas behenowy (C22:0) [%] 0,32±0,03 0,28±0,03 

Kwas lignocerynowy (C24:0) [%] 0,76±0,13 0,43±0,07 

*SFA 21,65 16,83 

MUFA 22,68 21,25 

PUFA 55,66 61,92 

OMEGA 3 15,90 17,42 

OMEGA 6 39,45 44,20 
*Objaśnienia: SFA – Nasycone kwasy tłuszczowe [Saturated fatty acid]; MUFA – Jednonienasycone 

kwasy tłuszczowe [Mono unsaturated fatty acid]; PUFA – Wielonienasycone kwasy tłuszczowe [Poli 

unsaturated fatty acid]; OMEGA 3 – Suma kwasów: α linolenowego i eikozapentaenowego; OMEGA 

6 – Suma kwasów linolowego, γ-linolenowego i arachidonowego 

 

Zawartość wszystkich ocenianych aminokwasów w białku nasion soczewicy odmiany 

Anita była większa w porównaniu z odmianą Tina. Szczególnie dużą różnicę określono w 

odniesieniu do zawartości tryptofanu, argininy, proliny i glutaminy. Zawartość wymienionych 

aminokwasów w białku nasion odmiany Anita była większa w kolejności o 64,4%, 6,1%, 

8,4% i 6,9% w porównaniu z nasionami odmiany Tina (Fig. 5).  
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Fig. 5. Skład aminokwasowy białka w nasionach soczewicy jadalnej [mg∙g-1] 

 

 

Zawartość białka, glutenu oraz makro– i mikroelementów w ziarnie owsa, jęczmienia 

jarego i pszenicy jarej 

 

Zawartość białka ogólnego określona w ziarnie owsa zebranym z poletek gdzie był 

wsiewany w łan soczewicy odmiany Tina była istotnie większa niż w obiektach z odmianą 

Anita i mieszaniną odmian. Również zawartość tłuszczu w ziarnie owsa zebranym z poletek 

gdzie wysiewano odmianę Tina była większa w odniesieniu do ziarna zebranego z obiektów 

gdzie wysiewano mieszaninę odmian (Tabela 35). 
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Tabela 35. Zawartość białka ogólnego, tłuszczu oraz wybranych makro– i mikroelementów w 

ziarnie owsa w zależności od stanowiska z odmianą soczewicy jadalnej 

Wyszczególnienie 
Odmiana 

NIR 0,05 
Tina Anita Tina + Anita 

Białko ogólne [%] 14,3 13,8 13,6 0,51 

Tłuszcz [%] 7,9 7,5 7,3 0,54 

N [g·kg-1] 22,84 22,15 21,72 0,814 

P [g·kg-1] 4,68 4,78 4,72 *r.n. 

K [g·kg-1] 3,80 3,99 3,99 *r.n. 

Ca [g·kg-1] 0,667 0,588 0,653 0,0697 

Mg [g·kg-1] 0,850 0,764 0,862 0,0921 

Cu [mg·kg-1] >2,60 >2,60 >2,60 *r.n. 

Zn [mg·kg-1] 20,60 27,60 27,80 3,609 

Mn [mg·kg-1] 64,70 69,45 57,00 11,406 

Fe [mg·kg-1] 40,45 44,15 60,45 6,020 

B [mg·kg-1] 5,19 3,40 10,93 0,682 

*r.n. – różnice nieistotne 

 

Zawartość azotu w ziarnie owsa zebranego z obiektów gdzie wysiewano mieszaninę 

odmian soczewicy była istotnie mniejsza niż z poletek gdzie owies wysiewano z odmianą 

Tina. Zawartość K, P i Cu w ziarnie owsa nie była istotnie uzależniona od stanowiska z 

odmianą lub mieszaniną odmian soczewicy jadalnej (Tabela 35). Istotnie większą zawartość 

Ca określono w ziarnie owsa zebranym z obiektów gdzie wysiewano odmianę soczewicy Tina 

niż odmianę Anita. Z kolei mniejszą zawartość Mg określono w ziarnie owsa uzyskanym z 

poletek z odmianą Anita aniżeli mieszaniną odmian. Zawartość Zn w ziarnie owsa zebranym 

z poletek gdzie był wysiewany współrzędnie z soczewicą Anita i mieszaniną odmian była 

istotnie większa niż ze stanowiska z odmianą Tina. Zawartość Mn, była natomiast istotnie 

większa w ziarnie owsa zebranym w obiektach z odmianą Anita w porównaniu z ziarnem 

uzyskanym z poletek gdzie wysiewano mieszaninę odmian. W ziarnie owsa uzyskanym z 

obiektów gdzie wysiewano odmiany Tina i Anita zawartość Fe była istotnie mniejsza niż w 

ziarnie gdzie wysiewano mieszaninę odmian. Najmniejszą zawartość B określono w ziarnie 

owsa zebranym z obiektów z odmianą soczewicy Anita, istotnie większą z odmianą Tina i 

największą gdzie owies wysiewano współrzędnie z mieszaniną odmian soczewicy (Tabela 

35).  

Zawartość białka ogólnego i azotu w ziarnie jęczmienia jarego wysiewanego 

współrzędnie z soczewicą odmiany Tina i Anita była istotnie większa niż uzyskana w 

obiektach z mieszaniną odmian (Tabela 36). Zawartość w ziarnie jęczmienia P, Ca, Mg, Cu, 

Zn, Mn i B nie zależała istotnie od stanowiska z odmianą soczewicy jadalnej. Z kolej 

zawartość K w ziarnie jęczmienia jarego uzyskanego z obiektów jednoodmianowych 

soczewicy była istotnie mniejsza niż z poletek gdzie wysiewano mieszaninę odmian. 

Odwrotną zależność uzyskano w odniesieniu do zawartości Fe w ziarnie jęczmienia. 

Największą jego zawartość określono w ziarnie zebranym z poletek gdzie oddzielnie 

wysiewano odmianę Tina i Anita (Tabela 36).  
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Tabela 36. Zawartość białka oraz wybranych makro– i mikroelementów w ziarnie jęczmienia 

jarego w zależności od stanowiska z odmianą soczewicy jadalnej 

Wyszczególnienie 
Odmiana 

NIR 0,05 
Tina Anita Tina + Anita 

Białko ogólne [%] 10,0 10,1 8,9 0,51 

N [g·kg-1] 15,96 16,22 14,24 0,814 

P [g·kg-1] 3,56 3,47 3,46 *r.n. 

K [g·kg-1] 4,88 4,24 6,56 0,893 

Ca [g·kg-1] 0,489 0,464 0,513 *r.n. 

Mg [g·kg-1] 0,757 0,709 0,764 *r.n. 

Cu [mg·kg-1] >2,60 >2,60 >2,60 *r.n. 

Zn [mg·kg-1] 22,75 23,10 22,65 *r.n. 

Mn [mg·kg-1] 26,85 25,15 27,50 *r.n. 

Fe [mg·kg-1] 46,15 40,80 39,40 6,020 

B [mg·kg-1] 4,46 4,39 4,26 *r.n. 

*r.n. – różnice nieistotne 

Tabela 37. Zawartość białka oraz wybranych makro– i mikroelementów w ziarnie pszenicy 

jarej w zależności od stanowiska z odmianą soczewicy jadalnej 

Wyszczególnienie 
Odmiana 

NIR 0,05 
Tina Anita Tina + Anita 

Białko ogólne [%] 9,8 10,4 10,6 0,51 

Gluten [%] 19,9 20,0 19,7 0,02 

N [g·kg-1] 15,74 16,66 16,96 0,814 

P [g·kg-1] 3,50 3,57 3,66 *r.n. 

K [g·kg-1] 4,56 6,09 6,03 0,893 

Ca [g·kg-1] 0,372 0,567 0,403 0,0697 

Mg [g·kg-1] 0,744 0,935 0,895 0,0921 

Cu [mg·kg-1] >2,60 >2,60 >2,60 *r.n. 

Zn [mg·kg-1] 26,10 29,45 28,95 *r.n. 

Mn [mg·kg-1] 60,70 60,15 67,15 *r.n. 

Fe [mg·kg-1] 37,0 38,15 40,95 *r.n. 

B [mg·kg-1] 4,19 4,78 5,95 0,682 

*r.n. – różnice nieistotne 

Zawartość białka w ziarnie pszenicy jarej wysiewanej współrzędnie z soczewicą 

odmiany Tina była istotnie mniejsza niż w pozostałych ocenianych kombinacjach. 

Największą zawartością glutenu charakteryzowało się ziarno pszenicy jarej zebrane w 

obiektach z soczewicą odmiany Anita, istotnie mniejszą z odmianą Tina, zaś najmniejszą jego 

zwartość określono w ziarnie z obiektów gdzie pszenicę wysiewano współrzędnie z 

mieszaniną odmian soczewicy (Tabela 37). Zawartość N, K i Mg w ziarnie pszenicy jarej 

uzyskanym z obiektów z soczewicą odmiany Tina była istotnie mniejsza niż w pozostałych 

ocenianych kombinacjach odmianowych. Z kolei zawartość P, Cu, Zn, Mn i Fe w ziarnie 

pszenicy nie zależała istotnie od stanowiska z odmianami soczewicy jadalnej. Istotnie 

większą zawartością Ca charakteryzowało się ziarno zebrane z poletek gdzie pszenicę  

wysiewano współrzędnie z odmianą soczewicy Anita w porównaniu do pozostałych 

wariantów odmianowych. Zawartość B w ziarnie pszenicy z obiektów gdzie pełniła ona 

funkcję podporową dla soczewicy odmiany Tina i Anita była istotnie mniejsza niż w ziarnie z 

poletek gdzie wysiewano mieszaninę odmian (Tabela 37).   
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Tabela 38. Zawartość białka oraz wybranych makro– i mikroelementów w ziarnie zbóż jarych 

w obiektach z soczewicą i wysiewanych w siewie czystym  

Wyszczególnienie 

Roślina podporowa 

NIR 0,05 Owies + 

soczewica 

Owies w siewie 

czystym  

Białko ogólne [%] 13,9 12,9 0,23 

Tłuszcz [%] 8,2 6,9 0,35 

N [g·kg-1] 22,24 20,66 0,371 

P [g·kg-1] 4,73 4,33 0,177 

K [g·kg-1] 3,93 4,13 *r.n. 

Ca [g·kg-1] 0,636 0,622 *r.n. 

Mg [g·kg-1] 0,826 0,834 *r.n. 

Cu [mg·kg-1] >2,60 >2,60 *r.n. 

Zn [mg·kg-1] 25,33 30,30 1,644 

Mn [mg·kg-1] 63,72 77,30 5,196 

Fe [mg·kg-1] 48,35 46,10 *r.n. 

B [mg·kg-1] 6,50 4,40 0,311 

 Jęczmień jary + 

soczewica 

Jęczmień jary w 

siewie czystym 
 

Białko ogólne [%] 9,7 8,8 0,23 

N [g·kg-1] 15,48 14,14 0,371 

P [g·kg-1] 3,50 3,15 0,177 

K [g·kg-1] 5,22 5,08 *r.n. 

Ca [g·kg-1] 0,489 0,443 0,0318 

Mg [g·kg-1] 0,743 0,592 0,0420 

Cu [mg·kg-1] >2,60 >2,60 *r.n. 

Zn [mg·kg-1] 22,83 21,70 *r.n. 

Mn [mg·kg-1] 26,50 26,45 *r.n. 

Fe [mg·kg-1] 42,12 37,45 2,743 

B [mg·kg-1] 4,37 4,19 *r.n. 

 Pszenica jara + 

soczewica 

Pszenica jara w 

siewie czystym 
 

Białko ogólne [%] 10,3 10,1 *r.n. 

Gluten [%] 20,7 19,0 0,01 

N [g·kg-1] 16,45 16,22 *r.n. 

P [g·kg-1] 3,58 3,43 *r.n. 

K [g·kg-1] 5,56 6,27 0,407 

Ca [g·kg-1] 0,447 0,396 0,0318 

Mg [g·kg-1] 0,858 0,816 *r.n. 

Cu [mg·kg-1] >2,60 >2,60 *r.n. 

Zn [mg·kg-1] 28,17 25,40 1,644 

Mn [mg·kg-1] 62,67 60,05 *r.n. 

Fe [mg·kg-1] 38,70 48,45 2,743 

B [mg·kg-1] 4,97 5,56 0,311 

*r.n. – różnice nieistotne 

 

W obiektach z soczewicą stwierdzono istotnie większą zawartość białka ogólnego w 

ziarnie owsa i jęczmienia jarego oraz tłuszczu w ziarnie owsa i glutenu w ziarnie pszenicy w 

porównaniu do poletek kontrolnych gdzie zboża wysiewano bez soczewicy. Ponadto 

wystąpiła również tendencja większej zawartości białka w ziarnie pszenicy jarej zebranej z 

poletek z soczewicą (Tabela 38).  
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W ziarnie owsa uzyskanym z obiektów gdzie pełnił funkcję podporową w odniesieniu 

do soczewicy określono istotnie większą zawartość N, P i B niż w ziarnie z obiektów 

kontrolnych. Nie stwierdzono natomiast istotnych zależności w odniesieniu do zawartości K, 

Ca, Mg, Cu i Fe w ziarnie owsa wysiewanym współrzędnie z soczewicą lub siewie czystym. 

Z kolei zawartość Zn i Mn w ziarnie owsa z obiektów kontrolnych była większa niż określona 

dla ziarna z poletek z soczewicą jadalną (Tabela 38).   

W obiektach gdzie jęczmień jary pełnił funkcję podporową w odniesieniu do 

soczewicy zawartość N, P, Ca, Mg i Fe w ziarnie była większa niż określona dla ziarna z 

obiektów bez soczewicy. Stwierdzono również w tych obiektach tendencję większej 

zawartości w ziarnie jęczmienia K, Zn, Mn i B, jednak weryfikacja statystyczna nie 

potwierdziła istotności tych różnic. Z kolei zawartość Cu w ziarnie uzyskanym zarówno z 

obiektów z soczewicą jak i z siewu czystego jęczmienia była na niskim poziomie i nie różniła 

się istotnie (Tabela 38).  

Zawartość azotu, fosforu, magnezu, miedzi i manganu w ziarnie pszenicy jarej nie 

zależała istotnie od wysiewu pszenicy z soczewicą czy też w siewie czystym.  Zauważono 

jedynie tendencję większej zawartości tych pierwiastków (z wyjątkiem Cu) w ziarnie z 

obiektów z soczewicą jadalną. Zawartość Ca i Zn w ziarnie pszenicy uzyskanym z poletek z 

soczewicą była większa niż w ziarnie z obiektów kontrolnych. Z kolei poziom zawartości K, 

Fe i B w ziarnie pszenicy z poletek bez soczewicy był istotnie większy niż z obiektów gdzie 

pszenicę wysiewano współrzędnie z soczewicą (Tabela 38).  

 

 

Poziom zachwaszczenia łanu soczewicy jadalnej  

Liczba chwastów dwuliściennych określona w fazie kwitnienia soczewicy nie była 

istotnie różnicowana w zależności od odmiany soczewicy. Z kolei liczba chwastów 

jednoliściennych w obiektach obsianych odmianą Anita była mniejsza aniżeli na poletkach 

gdzie wysiano odmianę soczewicy Tina i mieszaninę odmian. Ogólna liczba przedstawicieli 

flory segetalnej na poletkach z odmianą Tina była istotnie większa niż w obiektach gdzie 

wysiewano odmianę Anita (Tabela 39). Jednak zarówno świeża jak i sucha masa chwastów na 

poletkach z odmianą Tina były istotnie mniejsze niż na poletkach z odmianą Anita i zarazem 

mniejsze w obiektach z mieszaniną odmian. Jednocześnie powietrznie sucha masa chwastów 

określona na poletkach z odmianą Anita była istotnie mniejsza niż w obiektach gdzie 

wysiewano mieszaninę odmian (Tabela 39).  

 

 

Tabela 39. Liczba, świeża i powietrznie sucha masa chwastów w łanie soczewicy jadalnej w 

zależności od odmiany 

Wyszczególnienie 
Odmiana soczewicy 

NIR 0,05 
Tina Anita Tina + Anita 

Liczba chwastów dwuliściennych [szt.·m-2] 187,6 170,0 180,9 *r.n. 

Liczba chwastów jednoliściennych [szt.·m-2] 70,8 46,7 70,2 21,00 

Liczba chwastów ogółem [szt.·m-2] 258,4 216,7 251,1 36,1 

Świeża masa chwastów [g·m-2] 457,5 604,5 658,0 113,00 

Sucha masa chwastów [g·m-2] 62,0 80,5 114,4 17,12 

*r.n. – różnice nieistotne 
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Tabela 40. Liczba, świeża i powietrznie sucha masa chwastów w łanie soczewicy jadalnej w 

zależności od rozstawy rzędów 

Wyszczególnienie 
Rozstawa rzędów 

NIR 0,05 
20 cm 25 cm 

Liczba chwastów dwuliściennych [szt.·m-2] 200,5 158,5 19,51 

Liczba chwastów jednoliściennych [szt.·m-2] 67,7 57,5 *r.n. 

Liczba chwastów ogółem [szt.·m-2] 268,2 216,0 24,52 

Świeża masa chwastów [g·m-2] 583,3 563,4 *r.n. 

Sucha masa chwastów [g·m-2] 86,9 84,3 *r.n. 

*r.n. – różnice nieistotne 

W obiektach gdzie soczewicę wysiewano w rozstawie rzędów co 25 cm stwierdzono 

istotnie mniejszą liczbę chwastów dwuliściennych i ogólną ich liczbę niż na poletkach gdzie 

zastosowano rozstawę 20 cm (Tabela 40). Zróżnicowana rozstawa rzędów nie miała istotnego 

wpływu na poziom zachwaszczenia soczewicy jadalnej mierzony świeżą i suchą masą 

chwastów (Tabela 40).   

Obecność roślin współrzędnie wysiewanych w łan soczewicy jadalnej pełniących 

funkcję podporową nie wpłynęła istotnie na poziom zachwaszczenia gatunkami 

dwuliściennymi (Tabela 41). Zaznaczyła się jednak wyraźna tendencja występowania 

mniejszej liczby chwastów dwuliściennych w łanie soczewicy w obiektach z roślinami 

podporowymi w porównaniu z kontrolą gdzie soczewicę wysiewano w siewie czystym. 

Szczególnie wyraźnie taka zależność została określona na poletkach z jęczmieniem jarym 

gdzie liczba chwastów dwuliściennych była mniejsza o 16,5% w porównaniu do obiektu 

kontrolnego (Tabela 41). Liczba chwastów jednoliściennych oraz ogółem określona na 

poletkach gdzie soczewicę wysiewano z roślinami podporowymi była istotnie mniejsza niż w 

obiekcie kontrolnym. Podobną zależność określono w odniesieniu do świeżej jak i suchej 

masy chwastów (Tabela 41). 

 

Tabela 41. Liczba, świeża i powietrznie sucha masa chwastów w łanie soczewicy jadalnej w 

zależności od obecności rośliny podporowej 

Wyszczególnienie 

Roślina podporowa 

NIR 0,05 
kontrola owies 

jęczmień 

jary 

pszenica 

jara 

Liczba chwastów dwuliściennych 

[szt.·m-2] 
194,2 180,8 162,2 180,9 *r.n. 

Liczba chwastów jednoliściennych 

[szt.·m-2] 
113,8 55,7 33,1 47,7 26,72 

Liczba chwastów ogółem [szt.·m-2] 308,0 236,5 195,3 228,6 45,95 

Świeża masa chwastów [g·m-2] 942,6 484,7 472,4 393,6 143,75 

Sucha masa chwastów [g·m-2] 149,4 73,1 64,7 55,3 21,78 

*r.n. – różnice nieistotne 

Większą liczbę gatunków chwastów (36) określono w łanie gdzie soczewicę 

wysiewano jako mieszaninę odmian. W obiektach z odmianą Anita określono 33 gatunki 

chwastów, zaś z odmianą Tina 31 gatunków. We wszystkich obiektach z odmianami 

soczewicy jadalnej z gatunków dwuliściennych najliczniej wystąpiły mlecz polny, gwiazdnica 

pospolita, komosa biała, tobołki polne, maruna bezwonna i żółtlica drobnokwiatowa. Z 

gatunków jednoliściennych najliczniej wystąpiła chwastnica jednostronna i perz zwyczajny 

(Tabela 42).  
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Tabela 42. Skład gatunkowy i liczba chwastów na 1 m2 łanu soczewicy jadalnej (Lens culinaris 

Medic.) w zależności od  odmiany [0,0 – liczebność poniżej 0,1] 

Gatunki chwastów 
Odmiana soczewicy 

Tina Anita Tina + Anita 

Dwuliścienne 

   Sonchus arvensis L. 46,0 43,4 33,7 

Stellaria media (L.) Vill. 37,7 33,7 15,6 

Chenopodium album L. 21,1 16,5 23,6 

Thlaspi arvense L. 18,3 13,2 21,5 

Matricaria maritima subsp. inodora (L.) Dostál 13,3 12,0 12,7 

Galinsoga parviflora Cav. 11,8 13,8 33,7 

Viola arvensis Murray 1,0 0,5 0,5 

Lamium amplexicaule L. 7,8 3,7 3,6 

Sinapis arvensis L. 6,2 3,7 5,3 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 5,0 4,2 4,3 

Spergula arvensis L. 4,8 3,0 3,5 

Geranium pusillum Burm. f. ex L. 2,8 2,2 3,6 

Galium aparine L. 2,3 1,3 3,8 

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve 1,7 2,5 2,9 

Myosotis arvensis (L.) Hill 1,5 2,5 3,8 

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. 1,3 2,2 0,6 

Sonchus oleraceus L.  1,1 1,0 0,0 

Galeopsis tetrahit L. 0,8 1,3 1,1 

Cirsium arvense (L.) Scop. 0,7 1,8 0,5 

Polygonum lapathifolium L. subsp. lapathifolium 0,5 0,2 1,6 

Cerastium holosteoides Fr. Emend. Hyl. 0,3 2,0 0,2 

Lapsana communis L. s. str. 0,3 1,3 0,9 

Polygonum aviculare L. 0,3 0,3 – 

Veronica arvensis L. 0,2 1,2 1,1 

Centaurea cyanus L.  0,2 0,5 0,0 

Fumaria officinalis L.  0,2 0,2 0,4 

Convolvulus arvensis L.  0,2 – – 

Anthemis arvensis L.  0,2 – – 

Veronica persica Poir. – 0,8 0,5 

Erodium cicutarium (L.) L`Hér. – 0,3 0,6 

Anagallis arvensis L. – 0,3 0,3 

Melandrium album (Mill.) Garcke – 0,2 0,2 

Raphanus raphanistrum L. – 0,2 – 

Plantago major L. – – 0,3 

 Gnaphalium uliginosum L. – – 0,3 

Neslia paniculata (L.) Desv. – – 0,2 

Dwuliścienne razem 187,6 170,0 180,9 

Liczba gatunków dwuliściennych 28 31 32 

Jednoliścienne    

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 35,6 28,3 27,8 

 Elymus repens (L.) Gould. 34,0 18,4 30,2 

Setaria viridis (L.) P. Beauv. 1,0 – 12,0 

Apera spica-venti L. P. Beauv. 0,2 – 0,2 

Jednoliścienne razem 70,8 46,7 70,2 

Liczba gatunków jednoliściennych 4 2 4 

Liczba chwastów 258,4 216,7 251,1 

Liczba gatunków 32 33 36 
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Tabela 43. Skład gatunkowy i liczba chwastów na 1 m2 łanu soczewicy jadalnej (Lens culinaris 

Medic.) w zależności od  rozstawy rzędów  

Gatunki chwastów 
Rozstawa rzędów 

20 cm 25 cm 

Dwuliścienne 
  Sonchus arvensis L. 42,1 40,0 

Stellaria media (L.) Vill. 41,5 16,5 

Chenopodium album L. 27,8 12,9 

Galinsoga parviflora Cav. 25,5 14,1 

Thlaspi arvense L. 11,6 23,8 

Matricaria maritima subsp. inodora (L.) Dostál 11,4 13,9 

Lamium amplexicaule L. 8,1 1,9 

Sinapis arvensis L. 5,9 4,2 

Geranium pusillum Burm. f. ex L. 4,2 1,5 

Spergula arvensis L. 3,9 3,7 

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve 2,8 1,9 

Galium aparine L. 2,7 2,3 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 2,4 6,6 

Myosotis arvensis (L.) Hill 2,4 2,8 

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. 1,8 0,9 

Lapsana communis L. s. str. 1,1 0,6 

Veronica arvensis L. 0,8 0,8 

Viola arvensis Murray 0,7 0,6 

Cirsium arvense (L.) Scop. 0,7 1,3 

Sonchus oleraceus L. 0,7 0,8 

Fumaria officinalis L. 0,4 0,1 

Anagallis arvensis L. 0,4 0,1 

Veronica persica Poir. 0,3 0,5 

Galeopsis tetrahit L. 0,3 1,9 

Polygonum lapathifolium L. subsp. lapathifolium 0,3 1,3 

Cerastium holosteoides Fr. Emend. Hyl. 0,2 1,4 

Erodium cicutarium (L.) L`Hér. 0,2 0,4 

Neslia paniculata (L.) Desv. 0,1 0,1 

Anthemis arvensis L. 0,1 – 

Raphanus raphanistrum L. 0,1 – 

Centaurea cyanus L. – 0,5 

Polygonum aviculare L. – 0,4 

Plantago major L. – 0,2 

Gnaphalium uliginosum L. – 0,2 

Melandrium album (Mill.) Garcke – 0,2 

Convolvulus arvensis L. – 0,1 

Dwuliścienne razem 200,5 158,5 

Liczba gatunków dwuliściennych 30 34 

Jednoliścienne   

Elymus repens (L.) Gould. 34,6 20,5 

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 27,0 34,2 

Setaria viridis (L.) P. Beauv. 6,0 2,7 

Apera spica-venti L. P. Beauv. 0,1 0,1 

Jednoliścienne razem 67,7 57,5 

Liczba gatunków jednoliściennych 4 4 

Liczba chwastów 268,2 216,0 

Liczba gatunków 34 38 
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Tabela 44. Skład gatunkowy i liczba chwastów na 1 m2 łanu soczewicy jadalnej (Lens culinaris 

Medic.) w zależności od  obecności rośliny podporowej 

Gatunek 

Roślina podporowa 

kontrola owies 
jęczmień 

jary 

pszenica 

jara 

Dwuliścienne     

Sonchus arvensis L. 47,0 44,4 37,5 35,3 

Thlaspi arvense L. 34,8 11,9 12,2 11,8 

Matricaria maritima subsp. inodora (L.) Dostál 22,4 15,2 7,9 5,3 

Chenopodium album L. 19,3 18,1 20,6 23,5 

Stellaria media (L.) Vill. 17,7 25,6 33,1 39,7 

Sinapis arvensis L. 7,2 3,6 2,9 6,6 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 6,3 3,8 2,9 5,0 

Spergula arvensis L. 6,2 5,5 1,5 1,9 

Galinsoga parviflora Cav. 5,8 24,4 24,3 24,6 

Lamium amplexicaule L. 4,2 7,1 2,3 6,5 

Myosotis arvensis (L.) Hill 3,2 3,9 1,3 2,0 

Galium aparine L. 3,7 1,7 2,5 2,1 

Geranium pusillum Burm. f. ex L. 2,4 4,6 1,9 2,6 

Polygonum lapathifolium L. subsp. lapathifolium 1,7 0,2 0,2 1,0 

Cirsium arvense (L.) Scop. 1,6 0,4 0,8 1,1 

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. 1,6 0,9 2,4 0,7 

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve 1,5 2,8 1,9 3,2 

Galeopsis tetrahit L. 1,1 0,6 1,7 0,9 

Lapsana communis L. s. str. 1,1 0,8 0,7 0,8 

Cerastium holosteoides Fr. Emend. Hyl. 0,9 1,1 0,9 0,5 

Veronica arvensis L. 0,9 1,1 0,2 1,1 

Viola arvensis Murray 0,6 0,7 0,2 1,1 

Anagallis arvensis L. 0,5 – – 0,3 

Centaurea cyanus L. 0,4 0,2 – 0,3 

Polygonum aviculare L. 0,4 – 0,2 0,2 

Plantago major L. 0,4 – – – 

Sonchus oleraceus L. 0,3 0,9 1,0 0,7 

Erodium cicutarium (L.) L`Hér. 0,2 0,2 0,2 0,7 

Melandrium album (Mill.) Garcke 0,2 – 0,2 – 

Gnaphalium uliginosum L. 0,2 – 0,1 – 

Anthemis arvensis L. 0,2 – – – 

Neslia paniculata (L.) Desv. 0,1 – – 0,2 

Fumaria officinalis L. 0,1 0,4 0,2 0,2 

Veronica persica Poir. – 0,7 0,2 0,8 

Convolvulus arvensis L. – – – 0,2 

Raphanus raphanistrum L. – – 0,2 – 

Dwuliścienne razem 194,2 180,8 162,2 180,9 

Liczba gatunków dwuliściennych 33 27 30 31 

Jednoliścienne     

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 63,0 31,5 15,4 12,6 

Elymus repens (L.) Gould. 46,7 21,2 17,5 24,7 

Setaria viridis (L.) P. Beauv. 4,2 2,6 0,2 10,4 

Apera spica-venti L. P. Beauv. – 0,4 – – 

Jednoliścienne razem 113,8 55,7 33,1 47,7 

Liczba gatunków jednoliściennych 3 4 3 3 

Liczba chwastów 308,0 236,5 195,3 228,6 

Liczba gatunków 36 31 33 34 
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W obiektach gdzie soczewicę wysiewano w rozstawie 25 cm określono większą liczbę 

gatunków chwastów (38) niż na poletkach z rozstawą 20 cm (34) (Tabela 43). Gatunkami 

najliczniej występującymi na poletkach zarówno z rozstawą 20 cm jak i 25 cm były mlecz 

polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, żółtlica drobnokwiatowa, tobołki polne, maruna 

bezwonna, perz zwyczajny i chwastnica jednostronna. Ponadto na poletkach z rozstawą 20 cm 

nieco liczniej wystąpiła jasnota różowa, a w obiektach z rozstawą 25 cm tasznik pospolity 

(Tabela 43).  

W obiektach kontrolnych gdzie soczewicę wysiewano bez rośliny podporowej 

określono większą różnorodność gatunkową chwastów (36) niż na poletkach z roślinami 

zbożowymi pełniącymi funkcję podporową (Tabela 44). W obiektach kontrolnych w 

większym nasileniu wystąpiły mlecz polny, tobołki polne, maruna bezwonna, chwastnica 

jednostronna i perz zwyczajny. Z kolej na poletkach gdzie soczewicę wysiewano z roślinami 

zbożowymi liczniej wystąpiła żółtlica drobnokwiatowa. Ponadto gatunkami najliczniej 

występującymi we wszystkich obiektach z roślinami podporowymi i kontroli była komosa 

biała. W kombinacji z rośliną podporową w mniejszym nasileniu wystąpiła chwastnica 

jednostronna i perz zwyczajny (Tabela 44). 
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Wnioski  

1. Plon nasion soczewicy jadalnej odmiany Anita był istotnie większy niż uzyskany z 

obiektów gdzie wysiewano odmianę Tina. Zaznaczyła się również wyraźna tendencja 

wyższego plonowania mieszaniny odmian (o 17,4%) w porównaniu z odmianą Tina. 

Ponadto masa 1000 nasion dla odmiany Anita była większa niż dla odmiany Tina. 

Rozstawa rzędów nie miała wpływu na poziom plonowania soczewicy jadalnej. 

Jednak w obiektach z szerszą rozstawą uzyskano tendencje mniejszego plonu nasion 

soczewicy o 6,6% w porównaniu z rozstawą 20 cm. Plon nasion soczewicy jadalnej 

określony na poletkach kontrolnych oraz gdzie funkcję podporową pełnił jęczmień 

jary był istotnie większy w porównaniu z obiektami gdzie soczewicę wysiewano 

współrzędnie z pszenicą jarą (od 32,6% do 40,4%). Jednocześnie plon nasion 

soczewicy na poletkach z owsem jako rośliną podporową był o 22,9% mniejszy niż w 

obiekcie kontrolnym.  

2. Obsada soczewicy przed zbiorem w ilości ok. 200 roślin na 1m2 pozwoliła uzyskać 

plon nasion wielkości od 1,1 do 1,3 t·ha-1. 

3. Dobór odmian soczewicy jak również wysiew soczewicy w mieszaninie odmian nie 

miał istotnego wpływy na zróżnicowanie średnicy nasion. Rozstawa rzędów oraz 

obecność rośliny współrzędnie wysiewanej w łan soczewicy jadalnej także nie 

różnicowała istotnie ilości nasion zaliczanych do poszczególnych klas wielkości.  

4. Dobór odmiany, rozstawa rzędów oraz wysiew rośliny podporowej nie wpływały 

istotnie na procentowy udział nasion soczewicy bez plam i zbrunatnień. 

5. Indeks powierzchni liściowej określony w fazie kwitnienia soczewicy na poletkach z 

odmianą Tina był istotnie mniejszy niż w obiektach gdzie wysiewano odmianę Anita 

oraz mieszaninę odmian. Na poletkach gdzie soczewicę wysiewano w rozstawie 20 

cm był istotnie wyższy niż w obiektach z rozstawą 25 cm. Z kolei w obiektach gdzie 

soczewicę wysiewano w siewie czystym był większy niż na poletkach z roślinami 

zbożowymi pełniącymi funkcję podporową. 

6. Wskaźnik wylegnięcia łanu, wysokość osadzenia pierwszego strąka, liczba strąków i 

nasion oraz masa nasion z jednej rośliny nie były istotnie zróżnicowane doborem 

odmian. Rozstawa rzędów nie miała istotnego wpływu na wskaźnik wylegnięcia łanu 

oraz liczbę i masę nasion z rośliny. Z kolei wysokość osadzenia pierwszego strąka w 

obiektach z rozstawą 20 cm była istotnie wyższa niż na poletkach z 25 cm rozstawą 

rzędów soczewicy. 

7. Wartości wskaźnika wylęgnięcia łanu wskazują jednoznacznie, że soczewica jadalna 

nie wylegała na poletkach ze zbożami pełniącymi funkcję podporową w odniesieniu 

do soczewicy wysiewanej w siewie czystym. Jednocześnie na poletkach z 

jęczmieniem jarym wskaźnik wylegnięcia łanu był mniejszy niż w obiektach z 

pszenicą jarą i owsem zwyczajnym.  

8. Wyższy sumaryczny plon nasion soczewicy i ziarna owsa, jęczmienia jarego i 

pszenicy jarej w odniesieniu do siewu soczewicy bez rośliny współrzędnej wskazuje 

na zasadność takiego sposobu prowadzenia łanu. 
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9. Plon oraz elementu struktury plonu zbóż jarych wysiewanych współrzędnie w łan 

soczewicy nie zależały istotnie od odmiany soczewicy jadalnej. Jedynie liczba ziaren z 

wiechy owsa wysiewanego w obiektach z mieszaniną odmian soczewicy była 

mniejsza niż na poletkach z odmianą Tina. Z kolei rozstawa rzędów istotnie wpłynęła 

na plon ziarna pszenicy jarej, masę 1000 ziaren jęczmienia jarego oraz liczę ziaren z 

wiech owsa. W obiektach z węższą rozstawą plon ziarna pszenicy oraz masa 1000 

ziaren jęczmienia były większe niż uzyskane na poletkach z szerszą rozstawą rzędów. 

Z kolei w obiektach z 25 cm rozstawą rzędów liczba ziaren z wiechy owsa była 

większa niż w obiektach z 20 cm rozstawą rzędów.  

10. Plon ziarna zbóż jarych wysiewanych współrzędnie w łan soczewicy był zgodnie z 

oczekiwaniami mniejszy niż uzyskany w obiektach z samymi zbożami. Bezpośrednio 

wynikało to przede wszystkim z mniejszej obsady. Masa 1000 ziaren jęczmienia i 

pszenicy były istotnie większe w obiektach gdzie gatunki te rosły współrzędnie z 

soczewicą jadalną. Podobną zależność określono w odniesieniu do owsa jednak 

różnica leżała w granicach błędu statystycznego. Mogło to wynikać z mniejszej 

obsady zboża w tych obiektach ale również z lepszego zaopatrzenia w azot wskutek 

obecności soczewicy mającej zdolność wiązania wolnego azotu atmosferycznego. O 

lepszym zaopatrzeniu w azot roślin zbożowych w obiektach z soczewicą może 

świadczyć fakt wystąpienia wyższego indeksu zieloności liścia określonego w tych 

obiektach dla zbóż w porównaniu z poletkami gdzie zboża wysiewano w siewie 

czystym oraz większa zawartość azotu w ziarnie. 

11. W okresie kwitnienia soczewicy jadalnej w wyniku przeprowadzonej bezpośrednio na 

polu oceny zdrowotności roślin nie stwierdzono występowania patogenów 

obligatoryjnych. Ponadto nie obserwowano symptomów chorobowych, które mogłyby 

wskazywać na porażenie roślin przez patogeny o fakultatywnym charakterze 

pasożytnictwa. 

12. Najwięcej izolatów saprofitycznego grzyba Alternaria alternata otrzymano z nasion 

soczewicy odmiany Tina rosnącej w siewie czystym, a ich udział stanowił 5,88 % 

wszystkich grzybów. Z kolei najwięcej izolatów grzyba Gilmaniella humicola 

(saprofit) otrzymano z nasion odmiany Anita rosnącej w obiektach z pszenicą jarą, a 

ich udział stanowił 16,07% wszystkich grzybów. Do gatunków saprotroficznych 

izolowanych w przeprowadzonych badaniach należały również Aspergillus niger, 

Cladosporium cladosporioides, Epicoccum nigrum, Mucor hiemalis oraz Penicillium 

spp. (udział procentowy izolatów wymienionych gatunków wahał się od 0,29% do 

9,43%). 

13. Do gatunków patogenicznych izolowanych z nasion soczewicy w przeprowadzonych 

badaniach należały: Botrytis cinerea, Fusarium culmorum oraz Colletotrichum 

gloeosporioides. Najwięcej izolatów grzyba Botrytis cinerea wyosobniono z nasion z 

plamami odmiany Anita rosnącej w siewie czystym, a ich udział stanowił 5,66% 

wszystkich uzyskanych grzybów. Najwięcej izolatów grzyba Fusarium culmorum 

otrzymano z nasion z plamami mieszaniny odmian Tina+Anita na poletkach z 

pszenicą jarą, a ich udział stanowił 8,33% wszystkich wyosobnionych grzybów. Tylko 

z nasion z plamami uzyskanymi z poletek gdzie wysiewano mieszaninę odmian 

Tina+Anita otrzymano izolaty C. gloeosporioides, których udział stanowił 3,33% 

wszystkich wyosobnionych grzybów. 
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14. Najliczniejszym gatunkiem grzyba izolowanym ze wszystkich odmian soczewicy był 

gatunek Trichoderma koningii. który jest znany z antagonistycznych mechanizmów 

oddziaływania na patogeny roślin uprawnych, w tym także patogeny roślin 

bobowatych. Zasiedlanie nasion soczewicy przez ten gatunek grzyba świadczy o jego 

obecności w fyllosferze roślin podczas wegetacji, co mogło mieć istotny wpływ na 

ograniczenie liczebności gatunków patogenicznych. 

15. W obiektach z soczewicą jadalną wskaźnik porażenia podstawy źdźbła i korzeni owsa 

i pszenicy jarej gdzie zboża te pełniły funkcję roślin podporowych był istotnie 

mniejszy niż na poletkach kontrolnych. Z kolei na poletkach z jęczmieniem jarym 

stwierdzono sytuację odwrotną.  

16. Najwyższy wskaźnik indeksu porażenia liści owsa przy rozstawie 20 cm zanotowano 

w kombinacji gdzie owies wysiewano współrzędnie z soczewicą odmiany Anita, 

najniższy w kombinacji  z soczewicą odmiany Tina. Najwyższy wskaźnik indeksu 

porażenia liści owsa przy rozstawie 25 cm zanotowano w obiektach gdzie owies 

wysiewano z mieszaniną odmian soczewicy, zaś najniższy na poletkach z odmianą 

Tina. Przyczyną plamistości liści owsa były: Bipolaris sorokiniana, Drechslera 

avenae i Fusarium  spp. 

17. Najwyższy wskaźnik indeksu porażenia liści jęczmienia jarego przy rozstawie rzędów 

20 cm zanotowano na poletkach gdzie jęczmień wysiewano z mieszaniną odmian 

soczewicy Tina+Anita, zaś najniższy w obiektach z odmianą Tina. Plamistość liści 

jęczmienia powodowały- Bipolaris sorokiniana i Drechslera teres. 

18. W wyniku analizy mikologicznej plew i ziarniaków owsa odmiany Polar, w obiektach 

z 20 cm rozstawą rzędów wyizolowano przede wszystkim gatunki rodzaju Fusarium: 

F. culmorum, F, equiseti, F. poae, F. sporotrichioides, F. oxysporum, których izolaty 

stanowiły 34,7% ogółu wyosobnień z plew i ziarniaków. Ponadto z plew i ziarniaków 

kiełkujących i niekiełkujących uzyskiwano patogeniczny gatunek Bipolaris 

sorokiniana. Na poletkach z rozstawą wysiewu 25 cm kolonie grzybów z rodzaju 

Fusarium stanowiły 37,6% ogółu wyosobnień z plew i ziarniaków, a ich skład 

gatunkowy był taki, jak w kombinacjach przy rozstawie rzędów 20 cm 

19. W wyniku analizy mikologicznej ziarniaków jęczmienia jarego odmiany Stratus, 

wzrastającej w różnych kombinacjach doświadczenia, przy rozstawie rzędów 20 cm 

izolaty rodzaj Fusarium stanowiły łącznie 22,9% [F. culmorum, F, equiseti, F. poae, 

F. sporotrichioides]. Izolaty innych grzybów należały do: Alternaria alternata, 

Bipolaris sorokiniana i Epicoccum nigrum. Z kolei z analizy mykologicznej 

ziarniaków jęczmienia jarego, w obiektach z rozstawą rzędów 25 cm wynika, że 

kolonie grzybów z rodzaju Fusarium stanowiły 15,8% ogółu wyosobnień [F. 

culmorum, F, equiseti, F. poae, F. sporotrichioides, F. oxysporum]. Izolaty innych 

grzybów należały do: Alternaria alternata, Bipolaris sorokiniana, Epicoccum nigrum, 

Penicillium verrucosum var. cyclopium, Trichoderma aureoviride i form 

niezarodnikujących. 

20. W obiektach z soczewicą jadalną procent porażonych kłosów pszenicy jarej odmiany 

Waluta wysianych w rozstawie 25 cm był wyraźnie, mniejszy niż w obiekcie 

kontrolnym. 

21. Nasiona soczewicy jadalnej odmiany Anita charakteryzowały się większą zawartością 

białka ogólnego, N, P, Cu, Zn i Fe, a mniejszą Ca, Mg, Mn i B niż nasiona odmiany 

Tina. Na poletkach gdzie soczewicę wysiewano w rozstawie 20 cm określono w 

nasionach istotnie większą zawartość P, Ca, Cu, Fe i B niż w nasionach z poletek o 

rozstawie 25 cm. 
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22. Zawartość białka ogólnego, N i Cu określona w nasionach soczewicy uzyskanych w 

obiektach bez rośliny podporowej była większa niż z obiektów gdzie soczewicę 

wysiewano współrzędnie ze zbożami jarymi. Z kolei zawartość B w nasionach 

soczewicy uzyskanych z poletek kontrolnych była najmniejsza. 

23. Nasiona soczewicy jadalnej odmiany Anita odznaczały się wyraźnie większą 

zawartością tłuszczu i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz wszystkich 

ocenianych aminokwasów w porównaniu z odmianą Tina. Z kolei nasiona odmiany 

Tina odznaczały się wyższą zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych. 

Zawartość jednonienasyconych kwasów tłuszczowych w nasionach obydwu odmian 

soczewicy była zbliżona. W tłuszczu nasion odmiany Tina zawartość kwasu 

palmitynowy była wyraźnie wyższa niż w nasionach odmiany Anita. Z kolei większą 

zawartość kwasów linolowego+linolelaidonowego określono w nasionach odmiany 

Anita. W nasionach soczewicy jadalnej Anita stwierdzono obecność kwasu 

oleomirystynowego którego nie wykryto w nasionach odmiany Tina.  

24. W obiektach gdzie wysiewano owies wraz z soczewicą jadalną stwierdzono większą 

zawartość w ziarnie białka ogólnego, N, P, B. Podobnie w ziarnie jęczmienia jarego 

określono istotnie większą zawartość białka, N, P, Ca Mg i Fe kiedy wysiewany był w 

kombinacji wraz z soczewicą. Z kolei w ziarnie pszenicy jarej w obiektach z 

soczewicą stwierdzono większą zawartość białka ogólnego, glutenu, N, Ca i Zn.  

25. Ogólna liczba chwastów określona w fazie kwitnienia w łanie soczewicy odmiany 

Anita była mniejsza niż w łanie odmiany Tina. Jednak zarówno świeża jak i sucha 

masa chwastów na poletkach z odmianą Tina były istotnie mniejsze niż na poletkach z 

odmianą Anita. 

26. W obiektach gdzie soczewicę wysiewano w rozstawie rzędów co 25 cm określono 

istotnie mniejszą liczbę chwastów dwuliściennych i ogólną ich liczbę niż na poletkach 

gdzie zastosowano węższą rozstawę rzędów. Zróżnicowana rozstawa rzędów nie 

miała wpływu na ilość świeżej i suchej masy chwastów określony w łanie soczewicy 

jadalnej. 

27. Stwierdzono wyraźną tendencję występowania mniejszej liczby chwastów 

dwuliściennych w łanie soczewicy w obiektach z roślinami podporowymi w 

porównaniu z kontrolą gdzie soczewicę wysiewano w siewie czystym. Liczba 

chwastów jednoliściennych oraz ogółem określona na poletkach gdzie soczewicę 

wysiewano z roślinami podporowymi była istotnie mniejsza niż w obiekcie 

kontrolnym. Podobną zależność określono w odniesieniu do świeżej jak i suchej masy 

chwastów. 

28. Największą różnorodność gatunkową chwastów określono w obiektach gdzie 

wysiewano mieszaninę odmian soczewicy. W obiektach z odmianami soczewicy 

jadalnej najliczniej wystąpiły Sonchus arvensis, Stellaria media, Chenopodium album, 

Thlaspi arvense, Matricaria maritima subsp. inodora, Galinsoga parviflora, 

Echinochloa crus-galli i Elymus repens. Na poletkach z rozstawą 20 cm nieco liczniej 

wystąpiła Lamium amplexicaule, a w obiektach z rozstawą 25 cm Capsella bursa-

pastoris. W kombinacji z roślinami podporowymi w mniejszym nasileniu w łanie 

soczewicy wystąpiła Echinochloa crus-galli i Elymus repens. 
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Wytyczne dla rolników i producentów ekologicznych opracowane na podstawie 

badań realizowanych w 2015 r. przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Kierownik 

zadania badawczego: dr hab. Piotr Kraska; zespół badawczy: Prof. dr hab. Edward Pałys, 

Prof. dr hab. Irena Kiecana, dr Sylwia Andruszczak, dr Małgorzata Cegiełko, dr Ewa 

Kwiecińska-Poppe, dr Krzysztof Różyło, dr Beata Zimowska, mgr Beata Krusińska, mgr inż. 

Paweł Gierasimiuk 

 

Przeprowadzone w roku 2015 badania w Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach, 

w których oceniano wpływ doboru odmian soczewicy jadalnej, rozstawy rzędów oraz 

obecności rośliny podporowej w łanie na plon, elementy plonowania, skład chemiczny 

nasion, zdrowotność nasion i roślin oraz poziom zachwaszczenia łanu, pozwalają na 

sformułowanie następujących zaleceń praktycznych: 

 

 

1. Odmiana Anita plonowała na nieco wyższym poziomie oraz charakteryzowała się 

większą zawartością białka ogólnego w nasionach i jednocześnie większym udziałem 

nasion bez plam i zbrunatnień niż odmiana Tina. Ponadto w jej nasionach określono 

większą zawartość tłuszczu, wszystkich aminokwasów oraz P, Cu, Zn i Fe. Dobór 

odmiany odgrywa więc bardzo ważną rolę w uzyskaniu stabilnego plonu nasion oraz 

ich wysokiej jakości.  

2. W fazie kwitnienia nie stwierdzono na roślinach soczewicy objawów świadczących o 

wystąpieniu patogenów pochodzenia grzybowego. Uzyskano również ponad 90% 

udział nasion bez plam i zbrunatnień. Stwierdzono także niewielki udział izolatów 

grzybów patogenicznych (Botrytis cinerea, Fusarium culmorum, Colletotrichum 

gloeosporioides) uzyskanych z badanych nasion soczewicy jadalnej. Zarówno 

wielkość uzyskanego plonu nasion soczewicy jadalnej oraz ich jakość uzyskane w 

ramach przeprowadzonego doświadczenia jednoznacznie potwierdzają możliwość 

uprawy soczewicy w warunkach gospodarstwa ekologicznego.  

3. Wyższy sumaryczny plon nasion soczewicy i ziarna roślin zbożowych pełniących 

funkcję podporową w porównaniu do plonu soczewicy wysiewanej bez rośliny 

współrzędnej jednoznacznie sugeruje za takim wariantem siewu. Jednocześnie 

wspólny wysiew dwóch gatunków roślin w dużym stopniu zmniejsza ryzyko 

całkowitej utraty plonu.  

4. Soczewica jadalna w obiektach z roślinami podporowymi lepiej plonowała na 

poletkach z owsem i jęczmieniem jarym w porównaniu do kombinacji z pszenicą jarą. 

Niższy plon nasion soczewicy w obiektach z pszenicą, a jednocześnie dość wyskoki 

plon ziarna pszenicy wskazuje na jej większe zdolności konkurencyjne wobec 

soczewicy niż pozostałych testowanych gatunków zbożowych.  

5. Wysiew mieszaniny dwóch odmian Tina i Anita skutkował uzyskaniem nieco wyższej 

zdrowotności nasion oraz dużego procentowego udziału nasion średniej wielkości w 

odniesieniu do odmiany soczewicy Tina. Dodatkowo wysiew dwóch odmian zapewnia 

lepsze wykorzystanie przestrzeni i zmniejsza ryzyko niepowodzenia uprawy w 

sezonach wegetacyjnych o niekorzystnym przebiegu warunków opadowo-

termicznych.  
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6. W omawianym eksperymencie wysiew soczewicy jadalnej w rozstawie rzędów co 20 

cm sprzyjał wyższemu osadzeniu pierwszego strąka co z kolei zapobiega stratom 

nasion podczas mechanicznego zbioru. Jednak z praktycznych względów lepiej jest 

wysiewać soczewicę wraz z wsiewaną rośliną podporową w szersze rzędy. Tym 

bardziej, że w kombinacji z szerszą rozstawą pierwszy strąk był osadzony dość 

wysoko, a ponadto nie stwierdzono wyraźnych różnic w plonie nasion między 

obiektami z różną rozstawą rzędów.  

7. Owies zwyczajny, jęczmień jary, pszenica jara wysiewane współrzędnie wraz z 

soczewicą jako rośliny podporowe spełniły swoją funkcję, zapobiegając wylegnięciu 

soczewicy. Świadczy o tym wartość wskaźnika wylegnięcia łanu soczewicy.  

8. Poprzez wysiew roślin zbożowych wraz z soczewicą jadalną można uzyskać poprawę 

parametrów jakościowych ziarna zbóż oraz zmniejszenie porażenia przez patogeny 

grzybowe.  

9. Obecność roślin podporowych w łanie soczewicy jadalnej pozwoliła istotnie 

zwiększyć konkurencyjność tak prowadzonego łanu wobec gatunków chwastów 

segetalnych, ograniczając ich ogólną liczbę oraz świeżą i powietrznie suchą masę.  

 
 

 


