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YIELDING EVALUATION OF SERRADELLA SOWN IN SPRING CE REALS HARVESTED 

AT DIFFERENT TIMES  IN CONDITIONS OF THE ECOLOGICAL CULTIVATION  
 

Summary 
 

The aim of this study was to evaluate yield of serradella sown in spring cereals harvested on different dates, grown in or-
ganic farm. The experiments were performed in the years 2011 and 2012, in Agricultural Advisory Centre Szepietowo (pod-
laskie province). It was conducted in the split-plot design, with the control objects, in four replications. In the scheme of the 
experiment two factors were included: species of cereals: oats, barley and the cover crop harvesting time: milk-dough 
stage, complete maturity (grain). Cereals without serradella were sown in a sole-crop sowing on the control objects. The 
yielding of serradella, cultivated as undersown crop in oats or barley, was differentiated by cereal species and its harvest-
ing time. The higher yield was obtained from serradella sowing in cereals harvested at milky-dough stage than complete 
maturity. Regardless of the cover crop harvesting time, higher yield of serradella in barley than oats was obtained. In the 
year with smaller amounts of rainfall (2011), the average dry matter yield of barley and oats was similar but in wet year 
(2012) oats yielded significantly better. The yielding of oats in pure sowing was much greater than barley, but with under-
sown serradella was similar. In organic farming higher level of grain yield was obtained from oats than barley, regardless 
of the method of sowing. The yield of oats in sole-crop sowing and with undersown serradella was similar, but yield of bar-
ley with undersown serradella was significantly lower than in pure sowing. 
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PLONOWANIE SERADELI WSIEWANEJ W ZBO ŻA JARE ZBIERANE W RÓ ŻNYCH 
TERMINACH W WARUNKACH UPRAWY EKOLOGICZNEJ  

 

Streszczenie 
 

Celem podjętych badań była ocena plonowania seradeli wsiewanej w zboża jare zbierane w różnych terminach, uprawia-
nych w gospodarstwie ekologicznym. Doświadczenia przeprowadzono w latach 2011 i 2012 w PODR Szepietowo, w ukła-
dzie losowanych podbloków (split-plot) z obiektami kontrolnymi, w 4 powtórzeniach. W doświadczeniu ze zbożami jarymi 
uwzględniono następujące obiekty; kontrola – owies i jęczmień w siewie czystym, czynnik I – gatunki zbóż, jako roślina 
ochronna dla wsiewki seradeli: owies, jęczmień jary, czynnik II - terminy zbioru rośliny ochronnej: dojrzałość mleczno-
woskowa, dojrzałość pełna (na ziarno). Plonowanie seradeli uprawianej jako wsiewka w owies lub jęczmień było różnico-
wane gatunkiem zboża oraz terminem jego zbioru. Większe plony uzyskano z wsiewanej w zboża zbierane w okresie dojrza-
łości mleczno-woskowej, niż w dojrzałości pełnej. Niezależnie od terminu zbioru rośliny ochronnej seradela lepiej plonowa-
ła wsiewana w jęczmień niż owies. W roku o mniejszej ilości opadów (2011) średni plon suchej masy jęczmienia i owsa był 
zbliżony, natomiast w roku wilgotnym (2012) znacznie lepiej plonował owies. Poziom plonowania owsa w czystym siewie 
był znacznie większy niż jęczmienia, natomiast z wsiewką seradeli był podobny. W warunkach gospodarstwa ekologicznego 
większy plon ziarna uzyskano z uprawy owsa niż jęczmienia niezależnie od sposobu siewu. Poziom plonowania owsa 
z wsiewką seradeli był zbliżony do plonu owsa w czystym siewie, natomiast plonowanie jęczmienia z wsiewką seradeli było 
istotnie mniejsze. 
Słowa kluczowe: wsiewka, seradela, zboża jare, termin zbioru rośliny ochronnej, uprawa ekologiczna 
 
 
1. Wstęp 
 
 Seradela w Polsce na znacznej powierzchni była upra-
wiana już w pierwszej połowie XX wieku, a największy 
areał zajmowała na Mazowszu. Duże zainteresowanie jej 
uprawą wynikało głównie z małych wymagań glebowych 
oraz pokarmowych, dzięki czemu była bardzo dobrym ga-
tunkiem wykorzystywanym do zagospodarowywania gleb 
lekkich [1]. Do znacznego ograniczenia jej uprawy przy-
czyniły się występujące susze, intensyfikacja nawożenia 
azotem zbóż oraz coraz powszechniejsze stosowanie zbioru 
kombajnowego [2]. 
 Przegląd dostępnej literatury wskazuje, że dużo badań 
nad seradelą dotyczyło upraw nasiennych tego gatunku [1, 

3-8]. Inne prace natomiast wskazują, że uprawa seradeli ja-
ko wsiewki międzyplonowej w różne gatunki stanowiące 
roślinę ochronną, była od dawna znanym sposobem pro-
dukcji pasz objętościowych na glebach słabych oraz służyła 
użyźnianiu tych gleb [9-11], a niekiedy była również czyn-
nikiem łagodzącym skutki uprawy zbóż w monokulturze 
[12]. Według wielu autorów seradela najczęściej wsiewana 
jest w żyto ozime [13, 14], ale także w owies [15], jęczmień 
[16] i pszenżyto ozime [14]. Specyficzne wymagania sie-
dliskowe seradeli mocno ograniczają dobór gatunków mo-
gących stanowić jej roślinę ochronną [17]. 
 Obecnie zainteresowanie tym gatunkiem związane jest 
między innymi z docenianiem jej wielostronnych, ale nie 
w pełni wykorzystywanych zalet agronomicznych i biolo-
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gicznych. Wynika ono również z aktualnych światowych 
tendencji w systemach produkcji zmierzających w kierunki 
rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego. Uprawa sera-
deli w czystym siewie lub jako wsiewki, w warunkach go-
spodarstw ekologicznych prowadzących działalność na gle-
bach lżejszych, odgrywa ważna rolę, gdyż znacznie zwięk-
sza w nich retencję azotu. Celem podjętych badań była 
ocena plonowania seradeli wsiewanej w zboża jare zbierane 
w różnych terminach, uprawiane ekologicznie. 
 
2. Materiał i metoda 
 
 Doświadczenia polowe z seradelą uprawianą jako siew-
ka w zboża jare przeprowadzono w latach 2011 i 2012 
w PODR Szepietowo, w układzie losowanych podbloków 
(split-plot) z obiektami kontrolnymi, w 4 powtórzeniach. 
Uwzględniono następujące obiekty: kontrola – owies 
i jęczmień w siewie czystym, czynnik I – gatunki zbóż, ja-
ko roślina ochronna dla wsiewki seradeli: owies, jęczmień 
jary, czynnik II - terminy zbioru rośliny ochronnej: dojrza-
łość mleczno-woskowa, dojrzałość pełna (na ziarno). 
 
 Obsada zbóż wynosiła: owies – 500 szt·m-2, jęczmień – 
300 szt·m-2, seradeli wysiewano 60 kg·ha-1. Wielkość polet-
ka przy założeniu wynosiła 30,0 m2, a do zbioru 27,6 m2. 
Doświadczenie przeprowadzono na glebie kompleksu żyt-
niego dobrego, kl. IVb. Siew zbóż i seradeli w roku 2011 
wykonano 9 kwietnia, a w 2012 – 12 kwietnia. W 2011 ro-
ku zbiór zbóż w fazie dojrzałości mleczno-woskowej wy-
konano 18 lipca, pełnej 13 sierpnia, a seradeli 20 paździer-
nika. Natomiast w roku 2012 zbiór zbóż w dojrzałości 
mleczno-woskowej przeprowadzono 16 lipca, dojrzałości 
pełnej 10 sierpnia, a seradeli 29 września. W okresie doj-
rzałości mleczno-woskowej zbóż określono plon suchej 
masy zbóż, a po osiągnieciu dojrzałości pełnej plon ziarna. 
Po zbiorze oznaczono masę tysiąca ziaren przy 14% wil-
gotności. Ponadto określono plon zielonej masy seradeli  
i udział seradeli w biomasie zbieranej na zielonkę. Oznaczo-
no także wysokość zbóż i liczbę pędów oraz liczbę i masę 
ziarniaków w kłosie zbóż. W 2012 roku przed zbiorem zbóż 
oznaczono zawartość Ncał. i Corg. w warstwie gleby do 30 cm.  
 
 W celu odchwaszczenia zasiewów stosowano dwukrotne 
bronowanie. Istotność wpływu badanych czynników do-
świadczenia na obserwowane cechy oceniano za pomocą 
analizy wariancji, wyznaczając półprzedziały ufności te-
stem Tukeya na poziomie istotności α = 0,05. 
 
 
 

3. Omówienie wyników i dyskusja 
 
 Wsiewka seradeli korzystnie wpływała na plon suchej 
masy jęczmienia jarego zbieranego w okresie dojrzałości 
mleczno-woskowej, natomiast plonowanie owsa w pierw-
szym roku prowadzenia doświadczeń było istotnie mniejsze 
niż uprawianego bez wsiewki, natomiast w drugim znacząco 
większe (tab. 1). W 2011 roku średni plon suchej masy jęcz-
mienia i owsa był zbliżony, natomiast w drugim roku znacz-
nie lepiej plonował owies. Ponadto poziom plonowania owsa 
w czystym siewie był znacznie większy niż jęczmienia, na-
tomiast z wsiewką seradeli różnice te były istotnie mniejsze. 
Paprocki i Zielińska [18] podają, że lepszą rośliną ochronną 
dla seradeli, ze względu na poziom plonowania, była mie-
szanka owsa z łubinem niż żyto jare. 
 Plony ziarna obu gatunków zboża, uprawianych jako 
rośliny ochronne dla seradeli, były znacznie większe w ro-
ku 2012 niż w 2011 (tab. 1). W tych warunkach siedlisko-
wych uzyskanie większego plonu ziarna zapewniała uprawa 
owsa niż jęczmienia niezależnie od sposobu siewu. Poziom 
plonowania owsa z wsiewką seradeli był zbliżony do plonu 
owsa w czystym siewie, natomiast plonowanie jęczmienia z 
wsiewką seradeli było istotnie mniejsze. Niższy poziom 
plonowania zbóż z wsiewką był spowodowany znacznie 
mniejszym ich krzewieniem. Ponadto jęczmień był silnie 
przerastany przez seradelę. Udział seradeli w plonie suchej 
masy w roku 2011 był podobny, niezależnie od gatunku 
zboża, natomiast w roku następnym znacznie większy  
w uprawie z jęczmieniem niż z owsem (tab. 2). 
 Plon ściernianki seradeli zbieranej jesienią był znacząco 
różnicowany terminem zbioru rośliny ochronnej, jak rów-
nież gatunkiem zboża, w który była wsiewana. Zebrano 
istotnie większe plony seradeli wsiewanej w zboża zbierane 
w okresie dojrzałości mleczno-woskowej, niż w fazie doj-
rzałości pełnej, przy czym w roku 2012 plon był dwukrot-
nie większy. Ceglarek i in. [19, 20] również uzyskali więk-
szy plon koniczyny czerwonej, lucerny chmielowej i traw 
wsiewanych w zboża jare zbierane na zielonkę. Niezależnie 
od terminu zbioru zboża lepiej plonowała seradela wsiewa-
na w jęczmień niż owies. W czasie zbioru wsiewka była 
znacznie lepiej rozwinięta w jęczmieniu niż w owsie, co 
miało znaczący wpływ na jej dalszy wzrost i rozwój. Po-
dobny wpływ gatunku rośliny ochronnej na wsiewki ob-
serwowali także Ceglarek i in. [19, 20]. Sypniewski i Igna-
czak [14] w swoich badaniach wykazali większy plon su-
chej masy seradeli wsiewanej w żyto niż pszenżyto ozime, 
jednak łączny plon białka ogólnego z ogniwa pszenżyto 
ozime – wsiewka międzyplonowa seradeli był podobny do 
plonu uzyskanego z ogniwa z udziałem żyta ozimego. 

 
Tab. 1. Plon suchej masy i ziarna zbóż (t·ha-1) 
Table 1. Yield of dry matter and seeds cereals (t·ha-1) 
 

Plon suchej masy (dojrzałość mleczno-woskowa)  
Dry matter yield (milk-dough stage) 

Plon ziarna  
Grain yield 

 
Wyszczególnienie 
Specification 

2011 2012 
średnio 
mean 

2011 2012 
średnio 
mean 

Owies - Oat 8,42 8,30 8,36 2,96 5,19 4,08 
Owies + seradela - Oat+ serradella 7,42 8,99 8,21 3,08 4,89 3,99 
Jęczmień - Barley  6,72 5,81 6,27 2,78 3,74 3,26 
Jęczmień+seradela Barley+serradella 9,43 7,49 8,46 2,23 2,85 2,54 
NIR α =0,05, LSD α =0,05. 0,321 0,274  0,209 0,190  
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Tab. 2. Plon zielonej masy i udział seradeli w plonie w zależności od terminu zbioru rośliny ochronnej 
Table 2. Green matter yield and share of serradella in the yield depending on the harvest time of cover crop 
 

Dojrzałość mleczno-woskowa zbóż  
Milk-dough stage of cereals (t·ha-1) 

Udział seradeli w plonie 
Share of serradella in the yield (%) Wyszczególnienie 

Specification 
2011 2012 

średnio 
mean 

2011 2012 
średnio 
mean 

owies+seradela oat+serradella 5,00 9,67 7,34 48,9 38,8 43,9 
jęczmień + seradela barley+serradella 5,67 10,59 8,13 48,1 45,3 46,7 
Średnio Mean 5,33 10,13  48,5 42,0  

 dojrzałość pełna zbóż / complete maturity of cereals 
owies + seradela oat+serradella 4,00 4,30 4,15 
jęczmień+seradela barley+ serradella 4,67 4,67 4,67 
Średnio Mean 4,33 4,48  
NIR α =0,05, LSD α =0,05.dla:  
terminu zbioru zboża harvest time of cereals 
gatunku zboża cereals species 

 
0,054 
0,147 

 
0,156 
0,088 

 

   

 
Tab. 3. Liczba pędów zbóż uprawianych jako rośliny ochronne w zależności od sposobu siewu (szt.) 
Table 3. Number of production shoot cereals cultivated as cover crop depending on the sowing method (unit) 
 

Dojrzałość mleczno-woskowa  
Milk-dough stage of cereals 

Dojrzałość pełna 
Complete maturity Wyszczególnienie 

Specification 
2011 2012 

średnio  
mean 

2011 2012 
średnio  
mean 

owies oat 2,31 1,68 2,00 2,37 1,60 1,99 
owies+seradela oat+serradella 1,64 1,49 1,57 1,60 1,43 1,52 
jęczmień barley 3,02 2,67 2,85 2,98 2,57 2,78 
jęczmień+seradela barley+serradella 1,69 2,41 2,05 1,74 2,30 2,02 
Średnio Mean 2,16 2,06 2,12 2,17 1,98 2,08 

 
Tab. 4. Wysokość zbóż uprawianych jako rośliny ochronne w zależności od sposobu siewu (cm) 
Table 4. Height of cereals cultivated as a cover crop depending on the sowing method (cm) 
 

Dojrzałość mleczno-woskowa  
Milk-dough stage of cereals 

Dojrzałość pełna 
Complete maturity 

Wyszczególnienie 
Specification 

2011 2012 średnio mean 2011 2012 średnio mean 
owies+seradela oat+serradella 71 89,3 80,2 73 87,6 80,3 
jęczmień+seradela barley+serradella 76 92,9 84,5 76 90,8 83,4 
Średnio Mean 74 91,1  74 89,2  

 
Tab. 5. Liczba ziaren w kłosie i masa tysiąca ziaren zbóż w zależności od sposobu siewu 
Table 5. Number of seeds in spike and weight of thousand seeds of cereals depending on the sowing method 
 

Liczba ziaren w kłosie (szt.)  
Number of seeds in spike (unit) 

Masa tysiąca ziaren 
Weight of thousand seeds (g) Wyszczególnienie 

Specification 
2011 2012 

Średnio 
mean 

2011 2012 
Średnio 
mean 

owies; oat 25 33,6 29,3 36,1 37,4 36,8 
owies + seradela oat+serradella 31 39,1 35,1 38,2 41,0 39,6 
jęczmień barley 15 15,5 15,3 43,1 46,5 44,8 
jęczmień+seradela barley+serradella 18 21,2 19,6 45,2 48,6 46,9 
Średnio / Mean 22,3 27,4  40,6 43,4  

 
Tab. 6. Liczba i masa ziaren na roślinie zbóż w zależności od sposobu siewu 
Table 6. Number and weight of grains on a plant depending on the sowing method 
 

Liczba (szt.) / Number (unit) Masa / Weight (g) 
Wyszczególnienie 
Specification 2011 2012 

średnio 
mean 

2011 2012 
średnio 
mean 

owies; oat 57 54,1 55,6 2,06 2,28 2,17 
owies + seradela oat+serradella 68 61,0 64,5 2,27 2,67 2,47 
jęczmień barley 21 39,5 30,3 1,14 1,92 1,53 
jęczmień+seradela barley+serradella 27 44,7 35,9 1,34 2,24 1,79 
Średnio; Mean 43,3 49,8  1,71 2,28  
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Według tych autorów nawożenie wzrastającymi dawkami 
azotu od 30 do 120 kg·ha-1 obu gatunków roślin ochronnych 
powodowało zwiększenie plonu ziarna zbóż i zmniejszenie 
plonu seradeli. Wyniki uzyskane przez Paprockiego i Zieliń-
ską [18] wskazują, że wsiewka seradeli najlepiej rosła i plo-
nowała w życie jarym, które najmniej ocieniało seradelę i by-
ło zbierane o około 2 tygodnie wcześniej, w porównaniu do 
mieszanek strączkowo-zbożowych i owsa. Ponadto autorzy 
Ci podkreślają ze gatunki o wiotkich łodygach (groch, wyka 
kosmata) silnie wylegają utrudniając wzrost seradeli, po 
zbiorze których jest ona przerzedzona i odrasta bardzo powo-
li. Szeroko zakrojone badania Sypniewskiego i Ignaczaka 
[14] pozwoliły na stwierdzenie, że prawdopodobieństwo 
uzyskania plonu o znaczeniu gospodarczym z seradeli wsie-
wanej w żyto i pszenżyto ozime w większości rejonów Pol-
ski wynosi 40-50% i jest większe w południowej i północno-
wschodniej części kraju. 
 W doświadczeniu oceniano ważniejsze cechy morfolo-
giczne determinujące plonowanie zbóż jarych. Uprawa 
zbóż z wsiewką seradeli powodowała zmniejszenie ich roz-
krzewienia. Korzystnie wpływała na masę ziaren na rośli-
nie, masę tysiąca ziaren, zwiększenie liczby ziaren na rośli-
nie i wiesze u owsa, natomiast miała mały wpływ na wyso-
kość roślin zbóż (tab. 3-6). Dłuższe pędy, większa liczba 
i masa ziaren na roślinie, większa liczba ziaren w kłosie 
charakteryzowała owies, natomiast jęczmień odznaczał się 
większą masą tysiąca ziaren oraz silniejszym rozkrzewie-
niem niezależnie od tego, czy był uprawiany w czystym 
siewie czy z wsiewką seradeli. 
 Wsiewanie seradeli w owies powodowało zwiększenie 
zawartości Ncał. i Corg. w takiej uprawie w porównaniu do siewu 
czystego owsa, natomiast wsiewanie w jęczmień miało nie-
wielki wpływ na zawartość tych składników (tab. 7). Harasi-
mowicz – Herman [21] zanotowała znaczny wzrost zawartości 
azotu po zbiorze seradeli na zielonkę w glebie w stosunku do 
zawartości przed siewem, ponadto większa była jego ilość 
przy zbiorze na nasiona niż na zielonkę. Inni autorzy [22-24] 
podają, że na skutek dłuższego okresu wegetacji rośliny bo-
bowate w uprawach nasiennych efektywniej wiążą azot atmos-
feryczny, rozpoczyna się również proces mineralizacji starze-
jących się korzeni oraz brodawek, opadłych z niższych pięter 
liści, kwiatów i strąków, a azot i inne składniki są stopnio-
wo uwalniane do gleby. 
 

Tab. 7. Zawartość Ncał .i C org. w glebie (przed zbiorem) 
Table 7. Concentration of Ntot and Corg. in soil (before har-
vest) 
 

Wyszczególnienie / Specification N cał.  C org. 
owies; oat 0,084 0,73 
owies + seradela oat+serradella 0,099 0,79 
jęczmień barley 0,090 0,80 
jęczmień+seradela barley+serradella 0,087 0,77 

 

4. Podsumowanie 
 

 Plonowanie seradeli uprawianej jako wsiewka w owies 
lub jęczmień było zróżnicowane gatunkiem zboża oraz ter-
minem jego zbioru. Większe plony seradeli uzyskano 
wsiewając ją w zboża jare zbierane w okresie dojrzałości 
mleczno-woskowej, niż w fazie dojrzałości pełnej. Nieza-
leżnie od terminu zbioru rośliny ochronnej lepiej plonowała 
seradela wsiewana w jęczmień niż owies. 
 Wsiewka seradeli korzystnie wpływała na plon suchej 
masy zbóż zbieranych w okresie dojrzałości mleczno-
woskowej. W roku o mniejszej ilości opadów (2011) średni 

plon suchej masy jęczmienia i owsa był zbliżony, natomiast 
w roku wilgotnym (2012) znacznie lepiej plonował owies. 
Poziom plonowania owsa w czystym siewie był znacznie 
większy niż jęczmienia, natomiast z wsiewką seradeli był 
podobny. 
 W warunkach gospodarstwa ekologicznego uzyskanie 
większego plonu ziarna umożliwiała uprawa owsa niż 
jęczmienia niezależnie od sposobu siewu. Poziom plono-
wania owsa z wsiewką seradeli był zbliżony do plonu owsa 
w czystym siewie, natomiast plonowanie jęczmienia 
z wsiewką seradeli było istotnie mniejsze. 
 Wsiewanie seradeli w owies powodowało zwiększenie za-
wartości Ncał. i Corg w warstwie gleby do 30 cm w porównaniu 
do siewu czystego owsa, natomiast wsiewanie w jęczmień 
miało niewielki wpływ na zawartość tych składników. 
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