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Wstęp i cel badań 

Soczewica jadalna (Lens culinaris Medic.) jest jedną z najstarszych roślin uprawnych 

[Wasylikowa 2001]. W Polsce ślady uprawy soczewicy pochodzą z wczesnego 

średniowiecza. Nasiona tego gatunku stanowią cenny pokarm białkowy o wysokiej wartości 

biologicznej [Dziamba i Sochaj 1993]. Dużym sukcesem polskiej hodowli roślin było 

wpisanie do rejestru pierwszych rodzimych odmian soczewicy jadalnej. Gatunek ten ma małe 

wymagania glebowe, nawozowe i wodne oraz dużą wartość biologiczną nasion. Stanowi 

cenny element zmianowania poprawiający wartość stanowiska dla rośliny następczej. Warto 

wspomnieć, iż rośliny bobowate mają zdolność do współżycia z bakteriami brodawkowatymi 

asymilującymi wolny azot atmosferyczny. Objęcie w roku 2013 systemem płatności 

bezpośrednich roślin bobowatych w ramach specjalnej płatności obszarowej do powierzchni 

uprawy roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych, przemawia za rozszerzeniem 

uprawy soczewicy w Polsce również w odniesieniu do gospodarstw ekologicznych. Tym 

bardziej, że w ostatnim czasie nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania konsumentów 

nasionami soczewicy. Wymienione argumenty skłaniają do podjęcia badań dotyczących 

wpływu uwarunkowań agrotechnicznych na plonowanie soczewicy jadalnej [Zawieja 2006, 

Żabiński 2009]. 

Celem badań było określenie możliwości współrzędnej uprawy soczewicy z owsem 

zwyczajnym (nagoziarnistym) i gryką zwyczajną pełniącymi rolę roślin podporowych oraz 

wysiew dwóch odmian soczewicy w siewie czystym i mieszaninie odmian. 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 kątem wielkości i 

jakości plonu nasion. 

 

Lokalizacja doświadczenia, materiał i metodyka badań 

Ścisłe doświadczenie polowe przeprowadzono w 2014 roku w Gospodarstwie 

Ekologicznym w Chwałowicach (gmina Iłża) należącym do CDR w Brwinowie, Oddział w 

Radomiu. Eksperyment założono na glebie brunatnej. Gleba ta zaliczana jest do klasy 

bonitacyjnej IVa, charakteryzowała się bardzo wysoką zawartością fosforu (206 mg·kg
-1

), 

wysoką potasu (202  mg·kg
-1

), średnią magnezu (65  mg·kg
-1

), niską boru (0,84  mg·kg
-1

), 

średnią manganu (131  mg·kg
-1

), średnią miedzi (4,6  mg·kg
-1

), średnią cynku (8,1  mg·kg
-1

), 

średnią żelaza (810  mg·kg
-1

), pH w 1mol KCl – 6,17.  
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W doświadczeniu prowadzonym w trzech powtórzeniach uwzględniono następujące 

czynniki: 

 

A) Odmiana soczewicy jadalnej (Lens culinaris Medic.) 

– Tina 

– Anita 

– mieszanina odmian Tina + Anita  

B) Rozstawa rzędów 

– 15 cm 

– 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 gryką zwyczajną (Fagopyrum esculentum Moench) odmiana Luba 

 

Powierzchnia pojedynczego poletka wynosiła 8 m
2
. Przedprzedplonem dla stanowiska 

doświadczalnego była pszenica ozima, natomiast przedplonem facelia błękitna. W roku 2012 

(20 września) wniesiono 15 t∙ha
-1

 kompostu sporządzonego z obornika. Ogólny widok 

doświadczenia przedstawia Fot. 2. 

Nasiona soczewicy wysiano w ilości 90 kg∙ha
-1

, owies w ilości 50 kg∙ha
-1

 zaś grykę w 

ilości 40 kg∙ha
-1

. Soczewicę i owies wysiewano w 3 dekadzie kwietnia – 29.04.2014 r., 

natomiast grykę w 2 dekadzie maja – 19.05.2014 r. Owies nagoziarnisty i grykę zwyczajną 

wysiano oddzielnie w międzyrzędzia.  

W związku z bardzo niekorzystnym przebiegiem warunków opadowych 

występujących po wysiewie gryki nie udało się uzyskać zadowalającej obsady tego gatunku. 

W dniu 21 maja w bardzo krótkim okresie czasu spadło 30,5 mm deszczu co w konsekwencji 

wypłukało większość orzeszków i znacznie utrudniło wschody. Powtórnego wysiewu gryki 

dokonano drugiego czerwca, jednak również po tym terminie wschody gryki były bardzo 

słabe. W związku z powyższym poletka na których miała występować soczewica jadalna 

wraz z gryką jako rośliną podporową nie zostały uwzględnione w opisie wyników. Przebieg 

warunków opadowo-termicznych w ujęciu miesięcznym przedstawiono w Tabeli 1. 
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Tabela 1. Suma opadów oraz średnie temperatury powietrza w miesiącach od IV do VIII w 

2014 roku  wg Stacji Meteorologicznej PGE Chwałowice 

Miesiące 

Suma IV V VI VII VIII 

Opady w mm 

56,9 181,4 46,7 157,7 30,0 472,5 

Temperatura w 
o
C Średnio 

10,2 14,0 14,7 20,7 21,6 16,2 

 

W roku 2014 w okresie od kwietnia do sierpnia szczególnie duże opady wystąpiły w 

miesiącach maj i lipiec. Najcieplejszymi miesiącami były lipiec i sierpień (Tabela 1). 

Po wschodach określono obsadę roślin na powierzchni 1m
2
 każdego poletka. 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 m
2
. Bezpośrednio przed zbiorem z każdego poletka pobrano 

rośliny z powierzchni próbnej wyznaczonej ramką o wymiarach 1mx0,25m w celu oznaczenia 

cech biometrycznych: wysokości roślin, liczby rozgałęzień pierwszego stopnia, 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).  

Plonowanie soczewicy ustalono na podstawie masy nasion z roślin zebranych w 

stadium dojrzałości pełnej z powierzchni 1m
2
 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 i nasion zbrunatniałych. W próbach 

zbiorczych z kombinacji, w trzech powtórzeniach 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; spektrofotometr Spekol), K i Ca (mineralizacja w kwasie siarkowym i 

wodzie utlenionej; oznaczenie metodą fotometrii płomieniowej; fotometr Jenway PEP7), Mg 

(mineralizacja w kwasie siarkowym i wodzie utlenionej; oznaczenie metodą spektrometrii 

absorpcji atomowej; spektrometr Perkin-Elmer), Cu, Zn, Mn, Fe (mineralizacja w kwasie 

nadchlorowym i azotowym (1:4); oznaczenie metodą spektrometrii absorpcji atomowej; 
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spektrometr Avanta), B (mineralizacja z Ca(OH)2 przez piec; oznaczenie metodą 

spektrofotometryczną z kurkuminą; spektrofotometr Spekol). W nasionach soczewicy 

oznaczono również zawartość tłuszczu (metoda Soxleta) oraz skład kwasów tłuszczowych 

metodą chromatografii gazowej (PN-ISO 5509). Ponadto w ziarnie owsa określono zawartość 

białka i tłuszczu. 

Zdolność do wylegania roślin soczewicy w łanie określono na podstawie zależności 

podanej przez Szpryngiela i in. 1998: K=H/L gdzie H – wysokość roślin soczewicy w łanie 

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

W pełni kwitnienia soczewicy (BBCH 61-65) oraz przed zbiorem (BBCH 87-89) 

określono indeks pokrycia liściowego (LAI – Leavs Area Index) za pomocą aparatu LAI-

2000 firmy LI-COR (USA). Ocenę poziomu zachwaszczenia łanu soczewicy wykonano w 

okresie kwitnienia soczewicy (Fot. 3) oraz przed zbiorem metodą botaniczno-wagową. 

Określono liczbę, skład gatunkowy oraz świeżą i powietrznie suchą masę chwastów w 

czterech losowo wybranych miejscach każdego poletka wyznaczonych ramką o wymiarach 

1mx0,25m. 

W odniesieniu do owsa współrzędnie występującego w łanie soczewicy 

przeprowadzono następujące oznaczenia: obsada po wschodach, liczba wiech owsa na 1 m
2
 

przed zbiorem, masa 1000 ziaren, liczba i masa ziaren z wiechy,  plon ziarna. Przedstawiono 

również sumaryczny plon nasion soczewicy oraz ziaren owsa. 

Uzyskane wyniki badań opracowano 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 nie miał istotnego wpływu na obsadę roślin 

określaną po wschodach oraz przed zbiorem. Indeks powierzchni liściowej określany jest jako 

stosunek powierzchni organów asymilacyjnych łanu do powierzchni gruntu zajętej przez 

rośliny. Jego wartość określona w fazie kwitnienia soczewicy nie różniła się istotnie w 

obiektach obsianych różnymi odmianami i mieszaniną odmian. Wartość indeksu stwierdzona 

przed zbiorem soczewicy na poletkach gdzie wysiano odmianę Tina była mniejsza niż w 

obiektach z mieszaniną odmian Tina i Anita (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 po wschodach [szt.·m
-2

]  190 189 185 *r.n. 

Obsada soczewicy przed zbiorem [szt.·m
-2

] 192 223 205 *r.n. 

LAI – 1 termin [kwitnienie] 2,64 2,88 2,98 *r.n. 

LAI – 2 termin [przed zbiorem] 1,87 1,95 2,18 0,240 

Plon nasion soczewicy [dt·ha
-1

] 8,89 11,34 11,26 *r.n. 

Masa 1000 nasion [g] 28,1 29,2 30,0 1,71 

Średnia liczba strąków na roślinie 27,5 23,6 29,1 *r.n. 

Średnia liczba nasion z pojedynczej rośliny 16,4 16,7 17,8 *r.n. 

Średnia masa nasion z pojedynczej rośliny [g] 0,49 0,52 0,58 *r.n. 

Zdrowotność nasion soczewicy  

[% udział  nasion zdrowych] 
84,2 80,4 84,4 2,58 

Wysokość soczewicy w łanie [cm] 33,1 31,9 36,2 2,51 

Długość soczewicy po wyrwaniu [cm] 51,6 49,7 50,2 *r.n. 

Wskaźnik wylegnięcia łanu 0,66 0,67 0,73 *r.n. 

Wysokość osadzenia 1 strąka soczewicy [cm] 27,6 25,7 26,1 *r.n. 

Liczba rozgałęzień I stopnia 1,95 2,00 2,25 *r.n. 

Plon nasion soczewicy i owsa [dt·ha
-1

]  10,82 13,70 15,86 3,135 

*r.n. – różnice nieistotne 

Dobór odmiany soczewicy jadalnej nie różnicował istotnie wielkości uzyskanego 

plonu nasion. Zaznaczyła się jednak tendencja wyższego plonowania odmiany Anita oraz 

mieszaniny odmian w porównaniu z odmianą Tina (Tabela 2). Masa 1000 nasion określona 

dla odmiany Tina była istotnie mniejsza w porównaniu z uzyskaną dla mieszaniny odmian. 

Liczba strąków na roślinie, liczba i masa nasion z jednej rośliny nie różniły się istotnie 

między odmianami. Udział nasion zdrowych określony dla odmiany Tina i mieszaniny 

odmian był wyższy niż dla odmiany Anita. Wysokość łanu soczewicy w obiektach gdzie 

wysiewano mieszaninę odmian była większa niż na poletkach z jedną odmianą (Tabela 2). 

Długość roślin soczewicy po wyrwaniu oraz wskaźnik wylegnięcia łanu nie były istotnie 
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zróżnicowane doborem odmian. Podobną zależność stwierdzono w odniesieniu do wysokości 

osadzenia pierwszego strąka oraz liczby rozgałęzień I stopnia (Tabela 2). 

Plon nasion soczewicy wraz z plonem ziarna owsa był większy na poletkach gdzie 

wysiewano mieszaninę odmian w porównaniu z obiektem na którym wysiewano odmianę 

Tina (Tabela 2). 

 

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

rozstawy rzędów 

Wyszczególnienie 
Rozstawa rzędów 

NIR 0,05 
15 cm 20 cm 25 cm 

Obsada soczewicy po wschodach [szt.·m
-2

]  179 191 194 *r.n. 

Obsada soczewicy przed zbiorem [szt.·m
-2

] 193 195 232 *r.n. 

LAI – 1 termin [kwitnienie] 2,91 2,81 2,79 *r.n. 

LAI – 2 termin [przed zbiorem] 2,15 1,95 1,89 0,240 

Plon nasion [dt·ha
-1

] 10,84 10,42 10,23 *r.n. 

Masa 1000 nasion [g] 30,1 29,1 28,1 1,71 

Średnia liczba strąków na roślinie 29,8 30,0 20,4 6,53 

Średnia liczba nasion z pojedynczej rośliny 17,8 18,1 15,0 *r.n. 

Średnia masa nasion z pojedynczej rośliny [g] 0,57 0,57 0,45 *r.n. 

Zdrowotność nasion soczewicy  

[% udział nasion zdrowych] 
86,0 82,0 80,9 2,58 

Wysokość soczewicy w łanie [cm] 34,2 33,7 33,2 *r.n. 

Długość soczewicy po wyrwaniu [cm] 51,7 50,9 48,8 *r.n. 

Wskaźnik wylegnięcia łanu 0,70 0,68 0,69 *r.n. 

Wysokość osadzenia 1 strąka [cm] 25,9 25,6 27,9 *r.n. 

Liczba rozgałęzień I stopnia 2,1 2,3 1,7 0,32 

Plon nasion soczewicy i owsa [dt·ha
-1

] 12,94 12,55 14,89 *r.n. 

*r.n. – różnice nieistotne 

Obsada roślin soczewicy na m
2
 po wschodach oraz przed zbiorem nie była istotnie 

zróżnicowana w obiektach z różną rozstawą rzędów. Indeks powierzchni liściowej w okresie 

kwitnienia soczewicy nie różnił się istotnie w obiektach ze zróżnicowaną rozstawą rzędów 

(Tabela 3). Wartość tego wskaźnika określona przed zbiorem soczewicy była z kolei istotnie 

większa na poletkach z najwęższą rozstawą rzędów w porównaniu z rozstawą 25 cm. Plon 

nasion soczewicy nie był istotnie zróżnicowany w obiektach z różną rozstawą rzędów. Masa 

1000 nasion soczewicy w obiektach z najmniejszą rozstawą (15 cm) rzędów była istotnie 

większa niż na poletkach z rozstawą 25 cm. Średnia liczba strąków na roślinie była istotnie 

mniejsza w obiektach z rozstawą 25 cm w porównaniu z rozstawą 15 i 20 cm. Z kolei średnia 

liczba i masa nasion z jednej rośliny nie były istotnie zróżnicowane w obiektach z różną 

rozstawą rzędów. Największy procentowy udział zdrowych nasion soczewicy określono w 

obiektach z rozstawą 15 cm. Warto zwrócić uwagę, że w obiektach z rozstawą 20 oraz 25 cm 

udział nasion zdrowych kształtował się także powyżej 80% (Tabela 3). Wysokość soczewicy 
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w łanie, długość soczewicy po wyrwaniu, wskaźnik wylegnięcia łanu oraz wysokość 

osadzenia pierwszego strąka nie różniły się istotnie w obiektach ze zróżnicowaną rozstawą 

rzędów. Najmniejszą liczbę rozgałęzień określono w obiektach z najszerszą rozstawą rzędów. 

Łączny plon nasion soczewicy i ziarna owsa nie różnił się istotnie w obiektach ze 

zróżnicowaną rozstawą rzędów. Wystąpiła jednak wyraźna tendencja wyższego plonu na 

poletkach z rozstawą 25 cm (od 15,1% do 18,6%) w porównaniu do rozstaw 15 i 20 cm 

(Tabela 3). 

 

Tabela 4. Obsada, plon oraz elementy plonowania soczewicy jadalnej w zależności od 

obecności rośliny podporowej  

Wyszczególnienie 
Roślina podporowa 

NIR 0,05 
kontrola owies 

Obsada soczewicy po wschodach [szt.·m
-2

]  202 174 12,5 

Obsada soczewicy przed zbiorem [szt.·m
-2

] 217 196 *r.n. 

LAI – 1 termin [kwitnienie] 2,62 3,04 0,289 

LAI – 2 termin [przed zbiorem] 1,70 2,30 0,163 

Plon nasion [dt·ha
-1

] 10,86 10,13 *r.n. 

Masa 1000 nasion [g] 28,5 29,7 *r.n. 

Średnia liczba strąków na roślinie 26,9 26,5 *r.n. 

Średnia liczba nasion z pojedynczej rośliny 16,9 17,1 *r.n. 

Średnia masa nasion z pojedynczej rośliny [g] 0,52 0,54 *r.n. 

Zdrowotność nasion soczewicy  

[% udział nasion zdrowych] 
81,1 84,9 1,75 

Wysokość soczewicy w łanie [cm] 22,7 44,7 1,70 

Długość soczewicy po wyrwaniu [cm] 52,8 48,1 3,19 

Wskaźnik wylegnięcia łanu 0,44 0,94 0,051 

Wysokość osadzenia 1 strąka [cm] 27,6 25,3 2,03 

Liczba rozgałęzień I stopnia 2,1 2,0 *r.n. 

Plon nasion soczewicy i owsa [dt·ha
-1

] 10,86 16,06 2,128 

*r.n. – różnice nieistotne 

Obsada soczewicy jadalnej po wschodach na poletkach bez rośliny podporowej była 

większa niż w obiektach gdzie w międzyrzędzia soczewicy wsiewano owies. Przed zbiorem 

liczba roślin soczewicy nie była istotnie zróżnicowana w zależności od obecności rośliny 

podporowej. Wyraźnie jednak zaznaczyła się tendencja większej liczby roślin soczewicy na 

poletkach gdzie nie wysiewano owsa (Tabela 4). Plon nasion soczewicy, masa 1000 nasion, 

liczba strąków i nasion oraz masa nasion z jednej rośliny soczewicy jadalnej nie były istotnie 

zróżnicowane w zależności od obecności w łanie owsa pełniącego funkcję podporową. 

Procentowy udział nasion soczewicy bez plam i zbrunatnień uzyskanych z obiektów z rośliną 

podporową był istotnie większy niż z poletek kontrolnych bez rośliny wysiewanej 

współrzędnie z soczewicą (Tabela 4). Wysokość soczewicy w łanie na poletkach z owsem była 
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istotnie wyższa niż w obiektach bez rośliny podporowej pomimo, że długość roślin soczewicy 

po wyrwaniu była większa z poletek gdzie soczewicę wysiewano bez owsa. Na podstawie 

wartości wskaźnika wylęgnięcia stwierdzono, że soczewica nie wylegała na poletkach z owsem 

pełniącym funkcję rośliny podporowej (Fot. 1). W obiektach bez rośliny podporowej pierwszy 

strąk był osadzony wyżej niż na poletkach z rośliną podporową. Wysiew soczewicy w siewie 

czystym lub z rośliną współrzędną nie różnicował liczby rozgałęzień pierwszego stopnia na 

roślinie. W obiektach z rośliną podporową sumaryczny plon nasion soczewicy i ziarna owsa 

był istotnie większy niż plon nasion soczewicy uzyskany z poletek siewu czystego (Tabela 4). 

 

 

 

Fot. 1. Łan soczewicy jadalnej z owsem pełniącym funkcję rośliny podporowej 
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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 5). Odmiana Anita charakteryzowała się największym udziałem nasion dużych, 

istotnie mniejszy udział nasion o średnicy powyżej 5 mm określono dla odmiany Tina, a 

najmniejszy dla mieszaniny odmian. Odwrotną sytuację stwierdzono w odniesieniu do nasion 

średniej wielkości. Rozstawa rzędów nie różnicowała istotnie liczby nasion zaliczanych do 

poszczególnych klas wielkości. Z kolei w próbkach pobranych z poletek gdzie soczewicę 

wysiewano bez rośliny współrzędnej stwierdzono istotnie więcej nasion średniej wielkości niż 

w próbkach z poletek gdzie współrzędnie z soczewicą wysiewano owies. Odwrotną sytuację 

natomiast stwierdzono w odniesieniu do liczby nasion dużych o średnicy powyżej 5 mm. 

Większą  ich liczbę określono w próbkach pobranych z poletek gdzie soczewicę wysiewano 

wraz z rośliną podporową (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Wyrównanie nasion soczewicy jadalnej w zależności od czynników doświadczenia 

[%] 

Wyszczególnienie 
Średnica nasion 

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

Średni udział poszczególnych 

frakcji nasion [%] 
2,9 62,7 34,4 2,55 

Odmiana     

Tina 3,2 61,6 35,2 w interakcji odmiana x średnica 

nasion  

5,88 

Anita 2,0 53,9 44,1 

Tina x Anita 3,6 72,6 23,8 

Rozstawa rzędów     

15 cm 3,9 60,2 35,9 
w interakcji  rozstawa rzędów x 

średnica nasion *r.n. 
20 cm 2,7 64,0 33,3 

25 cm 2,3 63,9 33,8 

Roślina podporowa     

Kontrola 3,2 68,3 28,5 w interakcji roślina współrzędna  

x średnica nasion 4,41 Owies 2,7 57,1 40,2 

*r.n. – różnice nieistotne 
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Plon, elementy struktury plonu oraz zawartość białka i tłuszczu w ziarnie owsa 

Liczba roślin owsa po wschodach oraz liczba wiech owsa przed zbiorem nie różniły 

się istotnie w obiektach z różnymi odmianami soczewicy. Istotnie większy plon ziarna oraz 

liczbę i masę ziaren z wiechy uzyskano z obiektów gdzie owies wysiewano współrzędnie z 

mieszaniną odmian soczewicy (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Plon, elementy plonowania oraz zawartość białka ogólnego i tłuszczu w ziarnie 

owsa wsiewanego w łan soczewicy jadalnej 

Wyszczególnienie 
Odmiana 

NIR 0,05 Tina Anita Tina + Anita 

Obsada owsa po wschodach  [szt.·m
-2

] 90,9 70,9 70,9 *r.n. 

Liczba wiech owsa przed zbiorem  [szt.·m
-2

] 134,2 149,3 177,3 *r.n. 

Plon ziarna owsa [dt·ha
-1

] 3,87 4,72 9,19 2,600 

Liczba ziaren z wiechy 15,0 17,8 25,8 5,94 

Masa ziaren z wiechy [g] 0,28 0,32 0,50 0,129 

Masa 1000 ziaren owsa [g] 18,8 18,0 19,6 *r.n. 

Wysokość owsa [cm] 75,3 75,1 82,8 7,44 

Długość wiechy [cm] 13,9 14,2 15,9 *r.n. 

Zawartość białka ogólnego [%] 17,8 16,8 16,2 *r.n. 

Zawartość tłuszczu [%] 5,66 5,63 6,18 0,237 

*r.n. – różnice nieistotne 

 

Masa tysiąca ziaren owsa oraz długość wiechy określone w obiektach odmianowych 

soczewicy nie były istotnie zróżnicowane. Wysokość roślin owsa wysiewanego współrzędnie 

na poletkach z mieszaniną odmian soczewicy była wyższa niż w obiektach gdzie wysiewano 

jedną odmianę soczewicy. W obiektach z różnymi odmianami soczewicy zawartość białka w 

ziarnie owsa nie była istotnie zróżnicowana. Stwierdzono natomiast wyższą zawartość 

tłuszczu w ziarnie owsa na obiektach gdzie wysiewano mieszaninę odmian soczewicy w 

porównaniu do poletek z pojedynczymi odmianami (Tabela 6). 

Liczba roślin owsa po wschodach nie była zróżnicowana w zależności od rozstawy 

rzędów soczewicy. Liczba wiech owsa przed zbiorem była natomiast większa na poletkach 

gdzie soczewicę wysiewano w rozstawie 25 cm (Tabela 7). Również większy plon ziarna 

owsa oraz liczbę i masę ziaren z wiechy uzyskano w obiektach z najszerszą rozstawą rzędów 

soczewicy. W obiektach z rozstawą soczewicy 25 cm owies wysiewany jako roślina 

podporowa był istotnie wyższy w porównaniu do poletek z mniejszą rozstawą rzędów (Tabela 

7). Dłuższą wiechę wykształcił owies na poletkach gdzie soczewicę wysiewano w najszerszej 

rozstawie rzędów w porównaniu z rozstawą najmniejszą. Masa 1000 ziaren oraz zawartość 

białka w ziarnie owsa wysiewanego w obiektach z różną rozstawą rzędów soczewicy nie 
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zmieniała się istotnie. W ziarnie owsa zebranego z poletek gdzie soczewicę wysiewano w 

rozstawie 15 cm określono większą zawartość tłuszczu niż z pozostałych obiektów ze 

zróżnicowaną rozstawą (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Plon, elementy plonowania owsa oraz zawartość białka ogólnego i tłuszczu w 

ziarnie w zależności od rozstawy rzędów soczewicy jadalnej 

Wyszczególnienie 
Rozstawa rzędów 

NIR 0,05 
15 cm 20 cm 25 cm 

Obsada owsa po wschodach  [szt.·m
-2

] 81 78 74 *r.n. 

Liczba wiech owsa przed zbiorem  [szt.·m
-2

] 135 128 199 53,1 

Plon ziarna owsa [dt·ha
-1

] 4,2 4,3 9,3 2,60 

Liczba ziaren z wiechy 16,0 17,8 24,7 5,94 

Masa ziaren z wiechy [g] 0,30 0,33 0,47 0,129 

Masa 1000 ziaren owsa [g] 18,7 18,7 18,9 *r.n. 

Wysokość owsa [cm] 72,2 74,5 86,6 7,44 

Długość wiechy [cm] 13,1 14,5 16,4 2,37 

Zawartość białka ogólnego [%] 16,6 17,4 16,9 *r.n. 

Zawartość tłuszczu [%] 6,03 5,67 5,78 0,237 

*r.n. – różnice nieistotne 

 

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

w nasionach soczewicy jadalnej 

Zawartość białka ogólnego w nasionach soczewicy odmiany Anita była istotnie 

wyższa niż w nasionach odmiany Tina. Również zawartość N w nasionach odmiany Anita i 

mieszaninie odmian była większa niż w nasionach odmiany Tina. Istotnie mniejszą zawartość 

P, Zn i Fe określono w mieszaninie odmian w porównaniu z obiektami jednoodmianowymi. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że odmiana Anita odznaczała się istotnie wyższą zawartością 

Zn i Fe oraz nieznacznie większą zawartością P niż odmiana Tina (Tabela 8).  

 

Tabela 8. Zawartość białka oraz wybranych makro– i mikroelementów w nasionach 

soczewicy jadalnej w zależności od odmiany 

Wyszczególnienie 
Odmiana 

NIR 0,05 
Tina Anita Tina + Anita 

Zawartość białka ogólnego [%] 25,6 26,5 26,2 0,77 

Zawartość N [g·kg
-1

] 38,03 39,20 39,12 0,765 

Zawartość P [g·kg
-1

] 5,08 5,09 4,94 0,041 

Zawartość K [g·kg
-1

] 11,91 11,21 11,11 0,102 

Zawartość Ca [g·kg
-1

] 0,573 0,287 0,382 0,0293 

Zawartość Mg [g·kg
-1

] 1,33 1,27 1,23 0,083 

Zawartość Cu [mg·kg
-1

] 6,02 6,90 7,10 0,036 

Zawartość Zn [mg·kg
-1

] 52,18 59,73 47,59 0,261 

Zawartość Mn [mg·kg
-1

] 17,68 16,23 17,26 0,090 

Zawartość Fe [mg·kg
-1

] 104,61 120,72 103,44 1,017 

Zawartość B [mg·kg
-1

] 3,71 3,74 3,78 0,037 
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Zawartość K i Mg określona w nasionach odmiany Tina była wyższa niż w 

mieszaninie odmian. Najmniejszą zawartość Ca i Mn określono w nasionach odmiany Anita. 

Próbki nasion pobrane z obiektów gdzie wysiewano mieszaninę odmian odznaczały się 

wyższą zawartością B niż nasiona odmiany Tina i Anita (Tabela 8). 

Zawartość białka ogólnego, azotu i magnezu w nasionach soczewicy nie zmieniała się 

istotnie w obiektach z różną rozstawą rzędów (Tabela 9). W obiektach gdzie soczewicę 

wysiewano w rozstawie 25 cm określono w nasionach istotnie mniejszą zawartość P niż w 

nasionach z poletek o rozstawie 20 cm. W nasionach soczewicy zebranych z poletek o 

rozstawie 15 cm zawartość Ca była istotnie większa niż w nasionach z poletek gdzie 

zastosowano rozstawę rzędów 25 cm. Najmniejszą zawartość Cu stwierdzono w nasionach 

soczewicy którą wysiewano w rozstawie 25 cm, istotnie większą w obiektach z 20 cm 

rozstawą, a największą w obiektach z rozstawą 15 cm. Podobnie najmniejszą zawartość K 

określono w nasionach gdzie soczewicę wysiewano w rozstawie 25 cm, większą w obiektach 

z rozstawą 15 cm i największą z 20 cm rozstawą rzędów. Zawartość Zn i Mn w nasionach 

soczewicy zebranych z poletek gdzie zastosowano rozstawę 15 cm była najmniejsza, istotnie 

większa w nasionach z poletek z rozstawą 25 cm, a największa w obiektach z 20 cm rozstawą 

rzędów (Tabela 9). Nasiona zebrane z poletek gdzie soczewicę wysiewano w rozstawie 20 cm 

odznaczały się najmniejszą zawartością Fe i B, istotnie większą z obiektów z rozstawą 15 cm 

i największą gdzie soczewicę wysiewano w najszerszej 25 cm rozstawie rzędów (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Zawartość białka oraz wybranych makro– i mikroelementów w nasionach 

soczewicy jadalnej w zależności od rozstawy rzędów 

Wyszczególnienie 
Rozstawa rzędów 

NIR 0,05 15 cm 20 cm 25 cm 

Zawartość białka ogólnego [%] 26,0 26,3 26,0 *r.n. 

Zawartość N [g·kg
-1

] 38,57 39,25 38,53 *r.n. 

Zawartość P [g·kg
-1

] 5,04 5,06 5,01 0,041 

Zawartość K [g·kg
-1

] 11,46 11,62 11,14 0,102 

Zawartość Ca [g·kg
-1

] 0,44 0,41 0,39 0,029 

Zawartość Mg [g·kg
-1

] 1,27 1,27 1,30 *r.n. 

Zawartość Cu [mg·kg
-1

] 6,97 6,80 6,25 0,036 

Zawartość Zn [mg·kg
-1

] 50,87 54,53 54,10 0,261 

Zawartość Mn [mg·kg
-1

] 16,39 18,23 16,54 0,090 

Zawartość Fe [mg·kg
-1

] 111,17 105,61 112,00 1,017 

Zawartość B [mg·kg
-1

] 3,67 3,59 3,96 0,037 

*r.n. – różnice nieistotne 
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Obecność owsa jako rośliny podporowej w łanie nie miała istotnego wpływu na 

zawartość białka, azotu i magnezu w nasionach soczewicy. Zawartość P, K, Ca oraz 

wszystkich mikroelementów określona w nasionach zebranych z poletek bez rośliny 

podporowej była większa niż  z obiektów gdzie soczewicę wysiewano współrzędnie z owsem 

(Tabela 10).  

 

Tabela 10. 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 

Zawartość białka ogólnego [%] 26,20 25,97 *r.n. 

Zawartość N [g·kg
-1

] 38,98 38,59 *r.n. 

Zawartość P[ g·kg
-1

] 5,11 4,96 0,028 

Zawartość K [g·kg
-1

] 11,50 11,31 0,069 

Zawartość Ca [g·kg
-1

] 0,44 0,39 0,020 

Zawartość Mg [g·kg
-1

] 1,27 1,29 *r.n. 

Zawartość Cu [mg·kg
-1

] 6,95 6,40 0,024 

Zawartość Zn [mg·kg
-1

] 55,00 51,33 0,177 

Zawartość Mn[ mg·kg
-1

] 18,78 16,03 0,061 

Zawartość Fe [mg·kg
-1

] 116,15 103,04 0,691 

Zawartość B [mg·kg
-1

] 3,80 3,68 0,025 

*r.n. – różnice nieistotne 

 

W nasionach obydwu odmian soczewicy jadalnej określono podobną zawartość 

tłuszczu (Tabela 11). Z analizy zawartości kwasów tłuszczowych wynika natomiast, że w 

tłuszczu nasion odmiany Tina zawartość  kwasów oleinowego+elaidynowego 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 i erukowego, 

których nie wykryto w nasionach odmiany Tina. Wyższą zawartością jednonienasyconych 

kwasów tłuszczowych [MUFA] charakteryzowały się nasiona odmiany Tina, natomiast 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych [PUFA] nasiona odmiany Anita (Tabela 11).  
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Tabela 11. Zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych w nasionach soczewicy 

jadalnej  

Wyszczególnienie 
Odmiana soczewicy  

Tina  Anita 

Zawartość tłuszczu [%] 0,82 0,81 

Kwas laurynowy (C12:0) [%] 0,10±0,02 0,12±0,02 

Kwas tridekanowy (C13:0) [%] 0,06 0,06 

Kwas mirystynowy (C14:0) [%] 0,58±0,04 0,62±0,04 

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

Kwas pentadekanowy (C15:0) [%] 0,21 0,19 

Kwas pentadekaenowy (C15:1) [%] 0,12 0,05 

Kwas palmitynowy (C16:0) [%] 12,14±0,34 11,06±0,31 

Kwas palmitooleinowy (C16:1) [%] 0,17 0,09 

Kwas margarynowy (C17:0) [%] 0,15±0,02 0,14±0,02 

Kwas stearynowy (C18:0) [%] 2,36±0,09 2,61±0,10 

Kwas oleinowy+elaidynowy 

 (C18:1n9c+ C18:1n9t) [%] 
31,65±1,63 22,82±1,17 

Kwas linolowy+linolelaidonowy 

 (C18:2n6c+ C18:2n6t) [%] 
32,85±0,87 39,92±1,05 

Kwas α linolenowy (C18:3n3 alpha) [%] 15,93±0,31 18,50±0,36 

Kwas arachidowy (C20:0) [%] 0,94±0,01 0,92±0,01 

Kwas arachidynowy (C20:1) [%] 1,44 1,07 

Kwas behenowy (C22:0) [%] 0,78±0,03 0,80±0,03 

Kwas erukowy (C22:1n9) [%] – 0,58 

Kwas lignocerynowy (C24:0) [%] 0,55 0,42 

*SFA 17,84 16,90 

MUFA 33,37 24,65 

PUFA 48,77 58,99 

OMEGA 3 15,93 18,50 

OMEGA 6 32,85 39,92 

*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 
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Poziom zachwaszczenia łanu soczewicy jadalnej  

W pierwszym terminie oceny poziomu zachwaszczenia liczba chwastów 

dwuliściennych nie była istotnie różnicowana w zależności od odmiany soczewicy. Jednak 

liczba taksonów jednoliściennych w obiektach obsianych mieszaniną odmian była mniejsza 

aniżeli na poletkach gdzie wysiano odmianę soczewicy Anita. Ogólna liczba przedstawicieli 

flory segetalnej na poletkach z odmianą Anita była większa niż w obu pozostałych 

kombinacjach odmianowych (Tabela 12).  

 

Tabela 12. 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 

Zachwaszczenie pierwotne 

Liczba chwastów 

dwuliściennych [szt.·m
-2

] 
136,1 158,3 131,9 *r.n. 

Liczba chwastów 

jednoliściennych [szt.·m
-2

] 
54,6 60,4 34,2 21,73 

Liczba chwastów ogółem 

[szt.·m
-2

] 
190,7 218,7 166,1 26,17 

Świeża masa chwastów [g·m
-2

] 368,9 610,1 552,5 153,23 

Sucha masa chwastów [g·m
-2

] 84,9 132,7 115,0 31,81 

 Zachwaszczenie wtórne  

Liczba chwastów 

dwuliściennych [szt.·m
-2

] 
71,7 71,3 81,9 *r.n. 

Liczba chwastów 

jednoliściennych [szt.·m
-2

] 
54,7 47,3 51,1 *r.n. 

Liczba chwastów ogółem 

[szt.·m
-2

] 
126,4 118,6 133,1 *r.n. 

Świeża masa chwastów [g·m
-2

] 487,2 855,5 861,6 205,03 

Sucha masa chwastów [g·m
-2

] 117,0 178,5 188,8 46,04 

*r.n. – różnice nieistotne 

 

Świeża masa chwastów określona w pierwszym terminie oceny zachwaszczenia na 

poletkach z odmianą soczewicy Tina była istotnie mniejsza aniżeli na poletkach  gdzie 

wysiewano odmianę Anita i mieszaninę odmian. Sucha masa chwastów była jednak istotnie 

mniejsza jedynie w odniesieniu do obiektów z odmianą Anita (Tabela 12). W drugim terminie 

oceny zachwaszczenia liczba chwastów jednoliściennych, dwuliściennych oraz ogółem 

określona w łanie soczewicy jadalnej nie była istotnie zróżnicowana w zależności od 

wysiewanej odmiany. Stwierdzono natomiast mniejszą świeżą i powietrznie suchą masę 
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chwastów w łanie soczewicy Tina w porównaniu do obiektów gdzie wysiewano odmianę 

Anita oraz mieszaninę odmian (Tabela 12).  

 

Tabela 13. Liczba, świeża i powietrznie sucha masa chwastów w łanie soczewicy jadalnej w 

zależności od rozstawy rzędów 

Wyszczególnienie 

Rozstawa rzędów 

NIR 0,05 15 cm 20 cm 25 cm 

Zachwaszczenie pierwotne 

Liczba chwastów 

dwuliściennych [szt.·m
-2

] 
155,4 106,7 164,1 27,30 

Liczba chwastów 

jednoliściennych [szt.·m
-2

] 
81,2 40,8 27,3 21,7 

Liczba chwastów ogółem 

[szt.·m
-2

] 
236,6 147,6 191,4 16,17 

Świeża masa chwastów [g·m
-2

] 499,3 502,2 530,1 *r.n. 

Sucha masa chwastów [g·m
-2

] 109,9 111,5 111,1 *r.n. 

 Zachwaszczenie wtórne  

Liczba chwastów 

dwuliściennych [szt.·m
-2

] 
70,1 68,6 86,2 *r.n. 

Liczba chwastów 

jednoliściennych [szt.·m
-2

] 
62,9 45,0 45,2 *r.n. 

Liczba chwastów ogółem 

[szt.·m
-2

] 
133,1 113,6 131,4 *r.n. 

Świeża masa chwastów [g·m
-2

] 715,0 845,0 644,3 *r.n. 

Sucha masa chwastów [g·m
-2

] 153,5 180,9 149,9 *r.n. 

*r.n. – różnice nieistotne 

 

W pierwszym terminie oceny zachwaszczenia w obiektach gdzie soczewicę 

wysiewano w rozstawie rzędów co 20 cm stwierdzono istotnie mniejszą liczbę chwastów 

dwuliściennych i ogólną ich liczbę niż na poletkach gdzie zastosowano rozstawę 15 cm i 25 

cm (Tabela 13). Jednocześnie największą liczbę taksonów jednoliściennych określono w 

kombinacji gdzie soczewicę wysiewano w rozstawie 15 cm. W tym terminie oceny poziomu 

zachwaszczenia wielkość świeżej jak i suchej masy chwastów nie była zróżnicowana w 

zależności od rozstawy rzędów soczewicy. Zróżnicowana rozstawa rzędów nie miała 

istotnego wpływu na poziom zachwaszczenia łanu soczewicy przed zbiorem (Tabela 13).   

Obecność owsa jako rośliny podporowej w łanie soczewicy w fazie kwitnienia 

skutkowała zmniejszeniem liczby chwastów dwuliściennych, ogólnej liczby chwastów oraz 

ich świeżej i powietrznie suchej masy w porównaniu z poletkami gdzie soczewicę wysiewano 

bez rośliny podporowej (Tabela 14). Liczba chwastów dwuliściennych w łanie soczewicy 
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wysiewanej z rośliną podporową określona przed zbiorem była większa, zaś jednoliściennych 

mniejsza w porównaniu z obiektami bez rośliny współrzędnie występującej w łanie. 

Jednocześnie wysiew soczewicy wraz z owsem skutkował zmniejszeniem świeżej jak i suchej 

masy chwastów w porównaniu z poletkami kontrolnymi (Tabela 14). 

 

 

Tabela 14. 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 

Zachwaszczenie pierwotne 

Liczba chwastów 

dwuliściennych [szt.·m
-2

] 
157,8 126,4 18,53 

Liczba chwastów 

jednoliściennych [szt.·m
-2

] 
47,1 52,4 *r.n. 

Liczba chwastów ogółem 

[szt.·m
-2

] 
204,9 178,7 17,8 

Świeża masa chwastów [g·m
-2

] 630,2 390,8 104,02 

Sucha masa chwastów [g·m
-2

] 138,3 83,7 21,59 

 Zachwaszczenie wtórne  

Liczba chwastów 

dwuliściennych [szt.·m
-2

] 
63,9 86,1 12,37 

Liczba chwastów 

jednoliściennych [szt.·m
-2

] 
71,0 31,0 19,36 

Liczba chwastów ogółem 

[szt.·m
-2

] 
134,9 117,1 *r.n. 

Świeża masa chwastów [g·m
-2

] 874,7 594,8 139,18 

Sucha masa chwastów [g·m
-2

] 192,1 130,8 31,26 

*r.n. – różnice nieistotne 

 

Nieznacznie większą liczbę gatunków chwastów (32) w pierwszym terminie oceny 

zachwaszczenia określono w łanie gdzie soczewicę wysiewano jako  mieszaninę odmian. W 

obiektach z odmianą Anita określono 31 gatunków chwastów, zaś z odmianą Tina 29 

gatunków. We wszystkich obiektach z odmianami soczewicy z gatunków dwuliściennych 

najliczniej wystąpiły żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała i tobołki polne. Z gatunków 

jednoliściennych najliczniej wystąpiła chwastnica jednostronna (Tabela 15).  
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Tabela 15. Skład gatunkowy i liczba chwastów na 1 m
2
 w pierwszym terminie oceny zachwaszczenia 

w łanie soczewicy jadalnej (Lens culinaris Medic.) w zależności od  odmiany  

Gatunki chwastów 
Odmiana soczewicy 

Tina Anita TinaxAnita 

Dwuliścienne    

Galinsoga parviflora Cav. 47,5 51,0 32,6 

Chenopodium album L. 20,9 22,5 27,7 

Thlaspi arvense L. 15,8 14,9 12,3 

Veronica persica Poir. 9,1 5,7 6,9 

Stellaria media (L.) Vill. 8,9 7,8 1,9 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 7,1 6,6 8,6 

Matricaria maritima subsp. inodora (L.) Dostál 6,7 5,3 6,3 

Veronica arvensis L. 2,9 2,9 3,6 

Plantago major L. 2,0 7,3 6,3 

Polygonum lapathifolium L. subsp. lapathifolium 1,8 – 4,6 

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve 1,6 3,8 4,5 

Gnaphalium uliginosum L. 1,6 1,9 0,8 

Myosotis arvensis (L.) Hill 1,6 1,1 0,4 

 Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. 1,2 0,4 1,1 

 Lapsana communis L. s. str. 1,1 3,3 1,7 

Spergula arvensis L. 1,1 1,1 2,8 

Viola arvensis Murray 1,1 1,1 0,8 

Geranium pusillum Burm. f. ex L. 0,9 1,8 0,8 

Centaurea cyanus L. 0,9 0,9 0,7 

Polygonum aviculare L. 0,9 0,2 – 

Galeopsis tetrahit L. 0,4 2,4 2,3 

Neslia paniculata (L.) Desv. 0,4 – – 

 Erodium cicutarium (L.) L`Hér. 0,2 0,2 0,2 

Raphanus raphanistrum L. 0,2 – 0,1 

Amaranthus retroflexus L. 0,2 – – 

Polygonum persicaria L.  – 10,4 1,0 

Sonchus arvensis L. – 3,6 1,3 

Anthemis arvensis L.  – 0,9 1,3 

Melandrium album (Mill.) Garcke – 0,8 0,6 

Anagallis arvensis L.  – 0,3 0,4 

Senecio vulgaris L. – 0,1 – 

Galium aparine L. – – 0,2 

Cirsium arvense (L.) Scop. – – 0,1 

Dwuliścienne razem 136,1 158,3 131,9 

Liczba gatunków dwuliściennych 25 27 29 

*Jednoliścienne    

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 52,9 56,3 33,0 

Avena fatua L. 0,9 1,3 0,1 

Elymus repens (L.) Gould. 0,4 2,4 1,1 

Equisetum arvense L. 0,4 0,4 – 

Jednoliścienne razem 54,6 60,4 34,2 

Liczba gatunków jednoliściennych 4 4 3 

Liczba chwastów 190,7 218,7 166,1 

Liczba gatunków 29 31 32 
*z Equisetum arvense L. 
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Tabela 16. Skład gatunkowy i liczba chwastów na 1 m
2
 w pierwszym terminie oceny zachwaszczenia 

w łanie soczewicy jadalnej (Lens culinaris Medic.) w zależności od  rozstawy rzędów  

Gatunki chwastów 
Rozstawa rzędów 

15 cm 20 cm 25 cm 

Dwuliścienne    

Galinsoga parviflora Cav. 64,5 41,3 25,7 

Thlaspi arvense L. 32,3 10,1 0,7 

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve 9,0 0,2 0,6 

Veronica persica Poir. 9,2 5,1 7,3 

Polygonum persicaria L. 6,9 3,5 1,1 

Chenopodium album L. 6,1 14,9 49,8 

Polygonum lapathifolium L. subsp. lapathifolium 4,1 2,1 0,2 

Sonchus arvensis L. 4,0 0,8 0,1 

Matricaria maritima subsp. inodora (L.) Dostál 3,9 4,6 9,8 

Galeopsis tetrahit L. 3,0 1,5 0,7 

Geranium pusillum Burm. f. ex L. 1,7 0,4 1,3 

Veronica arvensis L. 1,6 2,6 5,3 

Centaurea cyanus L. 1,3 1,1 – 

Lapsana communis L. s. str. 1,1 3,9 1,1 

Anthemis arvensis L. 1,1 0,8 0,2 

Viola arvensis Murray 0,8 1,8 0,4 

Plantago major L. 0,7 1,7 13,3 

Polygonum aviculare L. 0,7 0,2 0,2 

Erodium cicutarium (L.) L`Hér. 0,7 – – 

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. 0,5 1,3 0,9 

Stellaria media (L.) Vill. 0,4 1,1 17,0 

Myosotis arvensis (L.) Hill 0,4 0,4 2,2 

Neslia paniculata (L.) Desv. 0,4 – – 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 0,2 4,2 17,8 

Gnaphalium uliginosum L. 0,2 2,2 1,9 

Anagallis arvensis L. 0,2 – 0,5 

Galium aparine L. 0,2 – – 

Amaranthus retroflexus L. 0,2 – – 

Raphanus raphanistrum L. – 0,3 – 

Spergula arvensis L. – 0,4 4,6 

Melandrium album (Mill.) Garcke – 0,2 1,2 

Senecio vulgaris L. – – 0,1 

Cirsium arvense (L.) Scop. – – 0,1 

Dwuliścienne razem 155,4 106,7 164,1 

Liczba gatunków dwuliściennych 28 26 27 

*Jednoliścienne    

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 74,9 39,9 27,3 

Elymus repens (L.) Gould. 4,0 – – 

Avena fatua L. 2,3 – – 

Equisetum arvense L. – 0,9 – 

Jednoliścienne razem 81,2 40,8 27,3 

Liczba gatunków jednoliściennych 3 2 1 

Liczba chwastów 236,6 147,6 191,4 

Liczba gatunków 31 28 28 
*z Equisetum arvense L. 
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Tabela 17. Skład gatunkowy i liczba chwastów na 1 m
2
 w pierwszym terminie oceny zachwaszczenia 

w łanie soczewicy jadalnej (Lens culinaris Medic.) w zależności od  obecności rośliny podporowej 

Gatunki chwastów 
Roślina podporowa 

kontrola owies 

Dwuliścienne   

Galinsoga parviflora Cav. 40,7 46,8 

Chenopodium album L. 34,2 13,2 

Thlaspi arvense L. 13,2 15,5 

Stellaria media (L.) Vill. 8,5 3,9 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 8,4 6,5 

Veronica persica Poir. 7,7 6,8 

Plantago major L. 6,0 4,5 

Matricaria maritima subsp. inodora (L.) Dostál 5,3 7,0 

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve 4,9 1,7 

Polygonum persicaria L. 4,4 3,2 

Veronica arvensis L. 3,5 2,8 

Spergula arvensis L. 2,8 0,5 

Sonchus arvensis L. 2,6 0,7 

Lapsana communis L. s. str. 2,1 2,0 

Polygonum lapathifolium L. subsp. lapathifolium 2,1 2,2 

Galeopsis tetrahit L. 1,7 1,7 

Gnaphalium uliginosum L. 1,7 1,1 

Myosotis arvensis (L.) Hill 1,3 0,7 

Geranium pusillum Burm. f. ex L. 1,1 1,1 

Viola arvensis Murray 1,0 1,0 

Melandrium album (Mill.) Garcke 1,0 – 

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. 0,6 1,1 

Centaurea cyanus L. 0,6 1,1 

Anthemis arvensis L. 0,6 0,8 

Polygonum aviculare L. 0,6 0,1 

Anagallis arvensis L. 0,5 – 

Erodium cicutarium (L.) L`Hér. 0,3 0,1 

Neslia paniculata (L.) Desv. 0,3 – 

Galium aparine L. 0,1 – 

Raphanus raphanistrum L. – 0,2 

Amaranthus retroflexus L. – 0,1 

Senecio vulgaris L. – 0,0 

Cirsium arvense (L.) Scop. – 0,0 

Dwuliścienne razem 157,8 126,4 

Liczba gatunków dwuliściennych 29 29 

*Jednoliścienne   

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 42,8 51,8 

Elymus repens (L.) Gould. 2,7 – 

Avena fatua L. 1,6 – 

Equisetum arvense L. – 0,6 

Jednoliścienne razem 47,1 52,4 

Liczba gatunków jednoliściennych 3 2 

Liczba chwastów 204,9 178,7 

Liczba gatunków 32 31 
*z Equisetum arvense L.; 0,0-liczebnośc poniżej 0,1 
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W obiektach gdzie soczewicę wysiewano w rozstawie 15 cm w okresie kwitnienia 

(pierwszy termin oceny zachwaszczenia) określono nieznacznie większą liczbę gatunków 

chwastów (31) niż na poletkach z rozstawą 20 i 25 cm (Tabela 16). Gatunkami najliczniej 

występującymi na poletkach z rozstawą najmniejszą były żółtlica drobnokwiatowa, tobołki 

polne, rdest powojowaty, przetacznik perski i chwastnica jednostronna. Z kolei na poletkach z 

rozstawą 20 cm najliczniej wystąpiły również żółtlica drobnokwiatowa, tobołki polne, 

chwastnica jednostronna oraz komosa biała. Na poletkach z najszerszą rozstawą oprócz 

żółtlicy drobnokwiatowej, komosy białej i chwastnicy jednostronnej dość licznie wystąpiły 

babka zwyczajna, maruna bezwonna oraz gwiazdnica pospolita (Tabela 16).  

W pierwszym terminie oceny zachwaszczenia zarówno w obiektach bez rośliny 

podporowej jak i z owsem nagim liczba gatunków chwastów była podobna. Na poletkach 

kontrolnych w większym zagęszczeniu wystąpiła komosa biała, z kolei w obiektach z owsem 

wysiewanym współrzędnie w łan soczewicy określono nieco większą liczebność chwastnicy 

jednostronnej (tab. 17). 

Liczba gatunków chwastów określona przed zbiorem soczewicy na poletkach gdzie 

wysiewano odmiany w siewie czystym była większa niż w obiekcie z mieszaniną odmian. 

Gatunkami najliczniej występującymi we wszystkich obiektach odmianowych były żółtlica 

drobnokwiatowa oraz chwastnica jednostronna. Jednocześnie na poletkach z odmianą 

soczewicy Tina nieco liczniej wystąpiły gwiazdnica pospolita i komosa biała, natomiast w 

obiektach z odmianą Anita i mieszaniną odmian również komosa biała, babka zwyczajna oraz 

mlecz polny (Tabela 18).  

Przed zbiorem w obiektach gdzie soczewicę jadalną wysiewano w rozstawie 20 cm 

określono największą różnorodność gatunkową chwastów (Tabela 19). Gatunkami najliczniej 

występującymi w łanie soczewicy w drugim terminie oceny zachwaszczenia w obiektach ze 

zróżnicowaną rozstawą były żółtlica drobnokwiatowa i chwastnica jednostronna. W obiektach 

z rozstawą 15 cm w tym terminie oceny wyraźnie liczniej wystąpił mlecz polny oraz rdest 

kolankowy. Z kolei w obiektach z rozstawą 25 cm licznie wystąpiły babka zwyczajna i  

komosa biała (Tabela 19).    

Na poletkach gdzie w łanie soczewicy występował owies zwyczajny pełniący funkcję 

rośliny podporowej określono przed zbiorem większą liczbę gatunków chwastów (38)  niż w 

obiektach kontrolnych bez owsa (32). W kombinacji z rośliną podporową w mniejszym 

nasileniu wystąpiła chwastnica jednostronna, a w nieco większym żółtlica drobnokwiatowa 

(Tabela 20). 
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Tabela 18. Skład gatunkowy i liczba chwastów na 1 m
2
 przed zbiorem soczewicy jadalnej (Lens 

culinaris Medic.) w zależności od  odmiany  

Gatunki chwastów 
Odmiana soczewicy 

Tina Anita TinaxAnita 

Dwuliścienne    

Galinsoga parviflora Cav. 27,1 24,3 26,8 

Stellaria media (L.) Vill. 7,7 2,6 2,3 

Chenopodium album L. 7,0 8,3 12,4 

Plantago major L. 3,2 13,2 9,8 

Polygonum lapathifolium L. subsp. lapathifolium 2,6 2,1 5,7 

Matricaria maritima subsp. inodora (L.) Dostál 2,4 3,3 5,2 

Sonchus arvensis L. 2,5 4,6 9,5 

Geranium pusillum Burm. f. ex L. 2,2 1,4 1,6 

Anthemis arvensis L. 2,2 0,9 0,8 

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve 1,9 1,6 0,3 

Thlaspi arvense L. 1,9 0,2 – 

Amaranthus retroflexus L. 1,7 0,2 0,2 

Gnaphalium uliginosum L. 1,6 0,2 0,4 

Veronica arvensis L. 1,1 0,3 0,2 

Myosotis arvensis (L.) Hill 1,1 – 0,7 

Viola arvensis Murray 0,8 0,8 0,2 

Melandrium album (Mill.) Garcke 0,6 0,2 – 

Solanum nigrum L. emend.Mill. 0,6 0,2 0,2 

Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake 0,4 0,7 0,2 

Galeopsis tetrahit L. 0,4 0,2 0,4 

Veronica persica Poir. 0,4 0,2 0,2 

Lapsana communis L. s. str. 0,3 0,6 1,1 

Conyza canadensis (L.) Cronquist 0,2 1,7 1,2 

Spergula arvensis L. 0,2 1,2 0,6 

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

Erodium cicutarium (L.) L`Hér. 0,2 0,2 – 

Polygonum aviculare L. 0,2 0,2 – 

Lamium amplexicaule L. 0,2 0,2 – 

Cirsium arvense (L.) Scop. 0,2 0,1 – 

Vicia hirsuta (L.) Gray 0,2 – – 

Tussilago farfara L. 0,2 – – 

Convolvulus arvensis L. 0,2 – – 

Polygonum persicaria L. – 0,7 0,6 

Taraxacum officinale F. H. Wigg. – 0,4 0,4 

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. – 0,2 – 

Scleranthus annuus L. – 0,1 – 

Centaurea cyanus L. – – 0,6 

Agrostemma githago L. – – 0,1 

Dwuliścienne razem 71,7 71,3 81,9 

Liczba gatunków dwuliściennych 32 32 27 

Jednoliścienne (z Equisetum arvense L.)    

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 54,1 43,7 43,6 

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 0,4 1,7 6,2 

Elymus repens (L.) Gould. 0,2 1,7 1,3 

Equisetum arvense L. – 0,2 – 

Jednoliścienne razem 54,7 47,3 51,1 

Liczba gatunków jednoliściennych 3 4 3 

Liczba chwastów 126,4 118,6 133,1 

Liczba gatunków 35 36 30 
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Tabela 19. Skład gatunkowy i liczba chwastów na 1 m
2
 przed zbiorem soczewicy jadalnej (Lens 

culinaris Medic.) w zależności od  rozstawy rzędów  

Gatunki chwastów 
Rozstawa rzędów 

15 cm 20 cm 25 cm 

Dwuliścienne    

Galinsoga parviflora Cav. 26,7 28,7 23,0 

Sonchus arvensis L. 8,6 2,7 5,3 

Polygonum lapathifolium L. subsp. lapathifolium 7,2 2,3 0,8 

Chenopodium album L. 6,1 6,1 15,5 

Matricaria maritima subsp. inodora (L.) Dostál 3,1 4,8 3,1 

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve 3,1 0,5 0,2 

Plantago major L. 3,0 5,3 18,0 

Stellaria media (L.) Vill. 2,6 3,2 6,8 

Thlaspi arvense L. 1,9 0,2 – 

Anthemis arvensis L. 1,5 0,6 1,8 

Amaranthus retroflexus L. 1,1 0,6 0,4 

Geranium pusillum Burm. f. ex L. 0,8 0,8 3,6 

Lapsana communis L. s. str. 0,8 0,8 0,4 

Galeopsis tetrahit L. 0,6 0,4 – 

Spergula arvensis L. 0,4 0,2 1,4 

Viola arvensis Murray 0,2 1,4 0,2 

Myosotis arvensis (L.) Hill 0,2 0,2 1,3 

Polygonum aviculare L. 0,2 0,2 – 

Erodium cicutarium (L.) L`Hér. 0,2 0,2 – 

Vicia hirsuta (L.) Gray 0,2 – – 

Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake 0,3 0,7 0,2 

Centaurea cyanus L. 0,3 – 0,2 

Conyza canadensis (L.) Cronquist 0,2 2,0 0,8 

Lamium amplexicaule L. 0,2 0,2 – 

Cirsium arvense (L.) Scop. 0,2 0,1 – 

Convolvulus arvensis L. 0,2 – – 

Polygonum persicaria L. 0,1 1,2 – 

Taraxacum officinale F. H. Wigg. 0,1 0,6 0,2 

Veronica arvensis L. – 1,0 0,6 

Veronica persica Poir. – 0,6 0,3 

Gnaphalium uliginosum L. – 1,1 1,1 

Solanum nigrum L. emend.Mill. – 0,9 – 

Melandrium album (Mill.) Garcke – 0,4 0,4 

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

Tussilago farfara L. – 0,2 – 

Scleranthus annuus L. – 0,1 – 

Agrostemma githago L. – 0,1 – 

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. – – 0,2 

Dwuliścienne razem 70,1 68,6 86,2 

Liczba gatunków dwuliściennych 28 34 25 

Jednoliścienne (z Equisetum arvense L.)    

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 58,8 43,3 39,3 

Elymus repens (L.) Gould. 2,6 0,6 – 

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1,5 0,9 5,9 

Equisetum arvense L. – 0,2 – 

Jednoliścienne razem 62,9 45,0 45,2 

Liczba gatunków jednoliściennych 3 4 2 

Liczba chwastów 133,1 113,6 131,4 

Liczba gatunków 31 38 27 



25 
 

Tabela 20. Skład gatunkowy i liczba chwastów na 1 m
2
 przed zbiorem soczewicy jadalnej (Lens culinaris 

Medic.) w zależności od  obecności rośliny podporowej  

Gatunki chwastów 
Roślina podporowa 

kontrola owies 

Dwuliścienne   

Galinsoga parviflora Cav. 22,0 30,1 

Chenopodium album L. 8,1 10,4 

Plantago major L. 7,2 10,3 

Polygonum lapathifolium L. subsp. lapathifolium 4,4 2,5 

Sonchus arvensis L. 3,9 7,2 

Matricaria maritima subsp. inodora (L.) Dostál 3,8 3,5 

Stellaria media (L.) Vill. 3,7 4,6 

Lapsana communis L. s. str. 1,1 0,3 

Geranium pusillum Burm. f. ex L. 1,0 2,5 

Thlaspi arvense L. 1,0 0,4 

Conyza canadensis  (L.) Cronquist 0,9 1,1 

Polygonum persicaria L. 0,8 0,1 

Anthemis arvensis L. 0,7 1,9 

Viola arvensis Murray 0,7 0,5 

Amaranthus retroflexus L. 0,6 0,9 

Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake 0,6 0,2 

Taraxacum officinale F. H. Wigg. 0,6 – 

Spergula arvensis L. 0,4 1,0 

Gnaphalium uliginosum L. 0,4 1,0 

Galeopsis tetrahit L. 0,4 0,3 

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve 0,3 2,3 

Myosotis arvensis (L.) Hill 0,3 0,9 

Veronica arvensis L. 0,2 0,8 

Solanum nigrum L. emend.Mill. 0,0 0,6 

Melandrium album (Mill.) Garcke 0,0 0,6 

Centaurea cyanus L. 0,4 – 

Veronica persica Poir. 0,1 0,5 

Erodium cicutarium (L.) L`Hér. 0,1 0,1 

Cirsium arvense (L.) Scop. 0,1 0,1 

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. 0,1 – 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – 0,4 

Polygonum aviculare L. – 0,3 

Lamium amplexicaule L. – 0,3 

Vicia hirsuta (L.) Gray – 0,1 

Convolvulus arvensis L. – 0,1 

Tussilago farfara L. – 0,1 

Scleranthus annuus L. – 0,1 

Agrostemma githago L. – 0,0 

Dwuliścienne razem 63,9 86,1 

Liczba gatunków dwuliściennych 28 35 

Jednoliścienne (z Equisetum arvense L.)   

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 66,8 27,4 

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 3,7 1,9 

Elymus repens (L.) Gould. 0,4 1,7 

 Equisetum arvense L. 0,1 – 

Jednoliścienne razem 71,0 31,0 

Liczba gatunków jednoliściennych 4 3 

Liczba chwastów 134,9 117,1 

Liczba gatunków 32 38 
 0,0-liczebnośc poniżej 0,1 
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Wnioski 

1. Plon nasion soczewicy nie był istotnie zależny o doboru odmiany. Zaznaczyła się 

jednak wyraźna tendencja wyższego plonowania odmiany Anita o 27,6% oraz 

mieszaniny odmian o 26,7% w porównaniu z odmianą Tina. Rozstawa rzędów oraz 

obecność rośliny podporowej nie miały wpływu na poziom plonowania soczewicy 

jadalnej. 

2. Obsada soczewicy przed zbiorem w ilości ok. 200 roślin na 1m
2
 pozwala uzyskać plon 

nasion wielkości 1t. 

3. Procentowy udział nasion zdrowych określony dla odmiany Tina i mieszaniny odmian 

TinaxAnita był wyższy niż dla odmiany Anita. Jednocześnie większy udział nasion 

zdrowych określono w odniesieniu do obiektów gdzie soczewicę wysiewano w 

rozstawie 15 cm. Obecność owsa jako rośliny współrzędnie występującej w łanie 

soczewicy sprzyjała uzyskaniu większej zdrowotności nasion soczewicy jadalnej. 

4. Indeks powierzchni liściowej określony przed zbiorem soczewicy był większy w 

obiektach z najmniejszą rozstawą rzędów. Jednocześnie w fazie kwitnienia i przed 

zbiorem zgodnie z oczekiwaniami był większy na poletkach gdzie w łanie soczewicy 

występował współrzędnie owies. 

5. Wskaźnik wylegnięcia łanu, wysokość osadzenia pierwszego strąka oraz liczba 

rozgałęzień I stopnia nie były istotnie zróżnicowane doborem odmian. Rozstawa 

rzędów nie miała istotnego wpływu na wskaźnik wylegnięcia łanu oraz wysokość 

osadzenia pierwszego strąka na roślinach soczewicy. W obiektach z najszerszą 

rozstawą rzędów określono najmniejszą liczbę rozgałęzień I stopnia.  

6. Na poletkach z owsem pełniącym funkcje rośliny podporowej soczewica była w 

mniejszym stopniu narażona na wyleganie. Stwierdzono wyższe osadzenie pierwszego 

strąka na poletkach bez rośliny podporowej. Liczba rozgałęzień pierwszego stopnia 

nie była uzależniona od obecności rośliny współrzędnej.  

7. Odmiana Anita charakteryzowała się największym udziałem nasion dużych o średnicy 

powyżej 5 mm. W obiektach z rośliną podporową stwierdzono również większy udział 

nasion największych w porównaniu z poletkami gdzie soczewicę wysiewano w siewie 

czystym. 

8. Wyższy sumaryczny plon nasion soczewicy i ziarna owsa w odniesieniu do siewu 

soczewicy bez rośliny współrzędnej wskazuje na zasadność takiego sposobu 

prowadzenia łanu. 
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9. Nasiona soczewicy jadalnej odmiany Anita charakteryzowały się większą zawartością 

białka ogólnego, N, Cu, Zn i Fe, a mniejszą Ca i Mn niż nasiona odmiany Tina. 

Zawartość P, K, Ca oraz wszystkich mikroelementów określona w nasionach 

zebranych z poletek gdzie soczewicę wysiewano współrzędnie z owsem była mniejsza 

niż z obiektów bez rośliny podporowej. Zróżnicowana rozstawa rzędów w różny 

sposób wpływała na zawartość w nasionach białka i ocenianych pierwiastków.   

10. Odmiany soczewicy jadalnej charakteryzowały się zbliżoną zawartością tłuszczu w 

nasionach. Stwierdzono jednak wyraźne różnice w zawartości poszczególnych 

kwasów tłuszczowych. Nasiona odmiany Tina odznaczały się wyższą zawartością 

jednonienasyconych kwasów tłuszczowych z kolei odmiany Anita charakteryzowały 

się wyższą zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. 

11. W fazie kwitnienia ogólna liczba chwastów określona w łanie soczewicy odmiany 

Anita była większa niż w pozostałych obiektach odmianowych. Z kolei przed zbiorem 

oceniane obiekty odmianowe nie różniły się istotnie pod względem liczby chwastów. 

Najmniejszą świeżą i suchą masę chwastów w obu terminach oceny zachwaszczenia 

stwierdzono w łanie soczewicy Tina.  

12. W fazie kwitnienia soczewicy najmniejszą liczbę chwastów stwierdzono w obiektach 

gdzie soczewicę wysiewano w rozstawie 20 cm, jednocześnie w tym terminie oceny 

poziomu zachwaszczenia zróżnicowana rozstawa rzędów nie wpłynęła istotnie na 

wielkość świeżej i suchej masy chwastów. Podobnie zróżnicowana rozstawa rzędów 

soczewicy jadalnej nie wpłynęła istotnie na liczbę, świeżą i suchą masę chwastów w 

drugim terminie oceny poziomu zachwaszczenia. Obecność w łanie soczewicy rośliny 

podporowej ograniczyła poziom zachwaszczenia łanu mierzony liczą i masą 

chwastów. 

13. W fazie kwitnienia gatunkami najliczniej występującymi w łanie soczewicy były 

Galinsoga parviflora, Chenopodium album, Thlaspi arvense oraz Echinochloa crus-

galli. Z kolei przed zbiorem oprócz wymienionych dodatkowo Stellaria media 

Sonchus arvensis. 

14. Liczebności Echinochloa crus-galli określona przed zbiorem soczewicy była wyraźnie 

mniejsza w obiektach z owsem pełniącym funkcję podporową. 
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Wytyczne dla rolników i producentów ekologicznych opracowane na podstawie 

badań realizowanych w 2014 r. przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Kierownik 

zadania badawczego: dr hab. Piotr Kraska 

 

Przeprowadzone w roku 2014 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 oraz poziom zachwaszczenia łanu, pozwalają na sformułowanie 

następujących zaleceń praktycznych: 

1. Plon oraz jakość nasion soczewicy jadalnej uzyskany w ramach przeprowadzonego 

doświadczenia świadczy, że uprawa soczewicy w warunkach gospodarstwa 

ekologicznego jest możliwa. Odmiana Anita plonowała na nieco wyższym poziomie 

oraz charakteryzowała się większą zawartością białka w nasionach niż odmiana Tina. 

Dobór odmiany odgrywa więc bardzo ważną rolę w uzyskaniu stabilnego plonu nasion 

oraz ich wysokiej jakości.  

2. Wysiew mieszaniny odmian skutkował uzyskaniem wysokiej zdrowotności nasion 

oraz dużego procentowego udziału nasion średniej wielkości. Dodatkowo wysiew 

dwóch odmian zapewnia lepsze wykorzystanie przestrzeni i zmniejsza ryzyko 

niepowodzenia uprawy.  

3. Wyższy sumaryczny plon nasion soczewicy i ziarna owsa nagiego  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. Z praktycznych względów lepiej jest wysiewać soczewicę wraz z  wsiewaną rośliną 

podporową w szersze rzędy. Ponadto w omawianym eksperymencie wysiew 

soczewicy jadalnej w rozstawie rzędów co 25 cm sprzyjał wyższemu osadzeniu 

pierwszego strąka co z kolei zapobiega stratom nasion podczas mechanicznego zbioru.  

5.  Owies nagi pełniący rolę rośliny podporowej wysiewany współrzędnie wraz z 

soczewicą spełnił swoją funkcję, zapobiegając wylegnięciu soczewicy. Świadczy o 

tym wartość wskaźnika wylegnięcia łanu soczewicy.  

6. Obecność owsa współrzędnie występującego w łanie soczewicy pozwoliła istotnie 

zwiększyć zdrowotność nasion soczewicy oraz zwiększyć konkurencyjność łanu 

wobec gatunków chwastów segetalnych, ograniczając ich świeżą i powietrznie suchą 

masę.  
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7. Zróżnicowane terminy wysiewu soczewicy i rośliny współrzędnej obciążone są dużym 

ryzykiem niepowodzenia, szczególnie w latach o bardzo niesprzyjającym przebiegu 

warunków pogodowych. W związku z tym lepiej nie rozdzielać terminów siewu 

soczewicy jadalnej z roślinami współrzędnie wysiewanymi w łan, co wiąże się z 

doborem gatunków o zbliżonych terminach wysiewu.  

 

 

 

Fot. 2. Ogólny widok doświadczenia z soczewicą jadalną 
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Fot. 3. Soczewica jadalna (Lens culinaris Medic.) w fazie kwitnienia 


