
Gorczyca – warto uprawiać ? 

 

Informacje ogólne 

Gorczyca biała jest rośliną jednoroczną o korzeniu palowym, wrzecionowatym, 

cienkim, podobnym do korzenia lecz słabiej rozwiniętym. Łodyga wysokości 30- 120cm jest 

wyprostowania, bruzdkowana, silnie rozgałęziona. Liście gorczycy są ogonkowe, owłosione, 

pierzastodzielne. Kwiatostan tworzy wielokwiatowe grono. Kwitnienie przypada na miesiące 

czerwiec – lipiec. Owocem gryki jest łuszczyna walcowata, gruba, o długości 2- 4cm i szerokości 

3- 7mm, zakończona dziobem, który zwykle nie posiada nasion. W łuszczynie występuje 4- 6 

ziaren, kuliste, barwy jasnożółtej, średnicy około 2 mm. Gorczyca biała jest rośliną obcopylną,  

w zapyleniu pośredniczą przede wszystkim pszczoły. Gorczyca biała to roślina dnia długiego, 

zasiana wcześnie przedłuża okres rozwoju wegetatywnego i zakwita później, natomiast 

posiana później zakwita wcześnie dając jednocześnie niższe plony. W naszych warunkach 

okres wegetacji w zależności od terminu wysiewu i rejonu uprawy wynosi 80- 125 dni. 

Wymagania 

Roślina nie ma dużych wymagań glebowych i klimatycznych. Najwyższe plony można 

osiągnąć uprawiając gorczycę na glebach piaszczysto-gliniastych lub gliniasto-piaszczystych, 

zasobnych w wapń. Nie udaje się na piaskach i ziemiach o bardzo niskiej wilgotności. 

Nasiona wysiewa się w kwietniu bezpośrednio do gruntu. Na glebach zwięzłych zaleca się 

odległość  

35 cm między rzędami, a na lekkich 25 cm. Wczesną wiosną do doniczki o średnicy 10 cm lub 

większej wysiewamy około 30 nasion, przykrywamy 0,5 cm warstwą ziemi i podlewamy. 

Gorczycę kosi się gdy łuszczyny (owoce) zaczynają przybierać brunatny odcień. Przy zbyt 

opóźnionym zbiorze łuszczyny pękają powodując osypywanie się nasion. 

Gorczycę zbiera się maszynowo po dojrzeniu łuszczyn. Oczyszczone nasiona dosusza się 

dodatkowo. Zawierają one do 30% oleju tłustego, śluzy i ok. 2,5% glikozynolatu zwanego 

synalbiną, która w środowisku wilgotnym rozkłada się pod wpływem enzymu na olejek 

gorczyczny i izotiocyjanianu p-hydroksybenzylu. 

Gorczyca biała, gorczyca jasna (Sinapis alba) –

roślina należąca do rodziny kapustowatych 

(Brassicaceae). Nazywana była też ognichą. Była 

znana w starożytnych Indiach, Grecji i Rzymie.  

W Polsce uprawiano ją już w XVI w. Pospolita 

roślina przyprawowa i oleista, a także jako roślina 

podpierająca np. w zasiewach grochu, jako 

składnik mieszanek pastewnych oraz w siewie 

czystym jako roślinę pastewną i na nawóz zielony. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapustowate


Gorczyce, zarówno biała, czarna jak i sarepska, dobrze znoszą przymrozki (nawet do -6 st.C) 

podczas wschodów. Wrażliwe są natomiast na okresowe susze, zwłaszcza podczas kwitnienia, 

gdy potrzeby wodne roślin są największe i w fazie dojrzewania nasion jednak jej wrażliwość  

na braki wody jest znacznie mniejsza w porównaniu z rzepakiem jarym. W razie niedoborów 

wody w tym okresie następuje znaczne obniżenie plonu nasion. 

Gorczycę białą można uprawiać w całym kraju. Gorczycę sarepską najlepiej wysiewać  

na północy, południowym wschodzie i na Pogórzu Karpackim i Sudeckim. 

Najlepiej gorczycę jest uprawiać na glebach gliniastych i piaszczysto-gliniastych, ciepłych, 

próchniczych glebach kompleksów pszennych i żytnich, może być uprawiana na glebach 

lżejszych, ale nie typowo piaszczystych. Gorczyca wymaga odczynu obojętnego gleby, nie znosi 

gleb zakwaszonych, nieprzepuszczalnych i podmokłych o wysokim poziomie wód gruntowych. 

Gorczyca ma zdolność wykorzystywania trudno dostępnych składników pokarmowych  

w glebie. 

Gorczyca jest rośliną oleistą i posiada wiele cech podobnych do rzepaku, ale nie wymaga tak 

dobrych warunków klimatyczno - glebowych i wysokich nakładów na uprawę i ochronę, jest 

również mniej podatna na osypywanie nasion. 

Nawożenie 

W uprawie gorczycy bardzo duże znaczenie ma odczyn gleby, który wpływa  
na efektywne działanie składników pokarmowych zawartych w glebie i dostarczanych  
w formie nawozów mineralnych. Optymalny odczyn gleby mieści się w granicach 5,8 - 6,8 pH. 

Jeżeli odczyn gleby jest niższy od podanego zaleca się wapnowanie w okresie bezpośrednio  
po zbiorze przedplonu. Na glebach lżejszych i średnio zwięzłych orientacyjne dawki wapna  
w formie węglanowej wynoszą od 2-3 ton/ha, jeżeli gleba jest uboga w magnez można 
zastosować  nawóz wapniowo – magnezowy,  natomiast na glebach ciężkich, zwięzłych należy 
zastosować około 1 -1,5 tony/ha wapna tlenkowego. 

Dawki azotu w uprawie gorczycy wynoszą: 

 od 60 do 80 kg/ha (po okopowych i motylkowych), 
 od  80 do 120 kg na ha (po zbożach),  

Najefektywniej azot działa w saletrzaku i saletrze amonowej. W przypadku wyższych dawek 
azotu zaleca się podzielić dawkę na przedsiewną 2/3 i pogłówna 1/3, którą należy wysiać dwa 
tygodnie po wschodach, jednak nie później niż do momentu strzelenia w pęd kwiatowy.  
Zamiast nawożenia pogłównego można zastosować dokarmianie dolistne w dwóch etapach, 
gdy rośliny osiągną około 15 cm i drugi zabieg w fazie zwartego zielonego pąka. Stężenie 
wodnego roztworu mocznika w  dokarmianiu dolistnym powinno się mieścić w przedziale 5-6 
% co się przekłada na nawóz w ilości 15-18 kg/300 litrów wody. 

Należy zwrócić uwagę aby nie doprowadzić do przenawożenia azotem gdyż ma to bardzo 
negatywne skutki w postaci zbyt bujnego zrostu roślin, które stają się bardzo podatne  
na wyleganie i porażenie przez choroby. Przedłuża się również okres dojrzewania nasion.  



Nawozy fosforowo - potasowe najlepiej jest zastosować jesienią przed orką przedzimową, 
wyjątek stanowią gleby lekkie i rejony o nasilonych opadach. Na tych kompleksach nawożenie 
należy przeprowadzić na wiosnę aby uniknąć strat potasu, który może być wymywany w głąb 
gleby. Nawozy siejemy przed uprawkami doprawiającymi glebę. W tym samym terminie 
stosuje się nawozy azotowe w jednej dawce lub pierwszej w przypadku dawki dzielonej. 

Dawki fosforu:      

 od 30 do 45 kg/ha (po okopowych na oborniku), 
 od  50 do 70 kg/ha (po zbożach) 

Dawki potasu:  

 od 60 do 80 kg/ha (po okopowych na oborniku), 
 od  70 do 120 kg/ha (po zbożach) 

Gorczyca jako roślina kapustna wykazuje duże zapotrzebowanie na siarkę, magnez, bor i sód.  

Właściwości 

Duże znaczenie odżywcze i lecznicze mają nasiona (Semen Sinapis albae). Zmielone 

nasiona są używane do sporządzania kataplazmów i plastrów przykładanych do bolesnych 

miejsc przy schorzeniach gośćcowych. Nasiona 

powodują zaczerwienienie skóry. Ciepły 

gorczycznik (40°C) działa jeszcze silniej, ale może 

zbyt podrażnić skórę. Całe nasiona są używane 

przez przemysł spożywczy przy konserwowaniu 

niektórych warzyw, nasiona zmielone służą do 

produkcji musztardy stołowej, łagodnej lub 

ostrej. Gorczyca jest również doskonałą rośliną 

miodo- i pyłkodajną. 

Roślina ta, dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu, działa jak naturalny głębosz, 

powodując jej rozluźnienie i zwiększa możliwości gromadzenia wody – uprawa w międzyplonie 

ścierniskowym. 

Pozytywne działanie międzyplonu ścierniskowego z gorczycy białej polega na: 

1. wzbogaceniu gleby w substancję organiczną oraz kumulowanie składników 

pokarmowych i wody w plonie, 

2. poprawie stanu struktury gleby i podglebia, 

3. ochronie roli przed erozją wodną i wietrzną oraz przed stratami składników 

mineralnych, zwłaszcza azotu i potasu, 

4. poprawie zdrowotności roli (odmiany antymątwikowe) oraz ograniczeniu 

zachwaszczenia (allelopatia), 

5. pobieraniu z gleby trudno dostępnych form składników pokarmowych, 

6. uaktywnieniu pożytecznych makro i mikroorganizmów glebowych 



Zaletą gorczycy jest szybkie tempo wzrostu, nawet przy 
niewielkiej wilgotności gleby. W połowie września plon suchej 
masy roślin wynosi ok. 1 t/ha (rośliny o wysokości 30 cm),  
a już po miesiącu, przy korzystnym układzie pogody, jest 2–3-
krotnie większy. Rozwijająca się masa zielona gorczycy zacienia 
glebę i ogranicza rozwój chwastów. Zaobserwowano, że 
wydzielane przez gorczycę substancje aktywne mają działanie 
alleopatyczne, czyli hamujące kiełkowanie i  wzrost niektórych 
gatunków chwastów, np. chwastnicy jednostronnej. Do jej zalet 
należy także niski koszt zakupu nasion. Poza tym zwykle uzyskuje 
się kilkuprocentowy wzrost plonowania rośliny następczej, który 
rekompensuje koszty poniesione na uprawę gleby oraz zakup 
nasion. 

Nie do przecenienia jest też udział gorczycy w ograniczaniu strat azotu mineralnego  
z gleby. Rocznie wynoszą one w Polsce 15–20 kg N/ha. Tymczasem utrzymywanie jak najdłużej 
okrywy roślinnej na polu jest najskuteczniejszym sposobem, aby straty te ograniczyć  
do minimum.  Uprawa gorczycy w międzyplonie ścierniskowym przedłuża ten okres o 70 dni, 
a dodatkowo pobieranie przez rośliny azotu azotanowego i wody zmniejsza wymycie 
azotanów. Gorczyca już od początku rozwoju roślin zmniejsza koncentrację azotanów  
w glebie. Ponadto obecność żywych korzeni hamuje mineralizację substancji organicznej  
w glebie, z której pochodzi większość wymywanego azotu.  Jesienią, na polach z gorczycą, ilość 
azotu w glebie do głębokości do 60 cm była nawet o 50 kg N/ha mniejsza niż na polach bez 
gorczycy. 

Korzystny wpływ gorczycy na wartość stanowiska, wyrażony w przyroście plonów 
rośliny następczej, jest  zwykle większy w wypadku uprawy na słabszych glebach  
i nieodpowiednim zmianowaniu niż na glebach lepszych i przy poprawnej agrotechnice. 
Sporadycznie występujący negatywny wpływ międzyplonu ścierniskowego na plonowanie 
rośliny następczej wynika najczęściej z niestarannego i nierównomiernego wymieszania masy 
roślinnej z glebą, co zwiększa nierównomierność wschodów. 
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