
NAWOŻENIE GRYKI

WPROWADZENIE

Gryka należąca do grupy roślin zbożowych wykazuje większą niż zboża tolerancję na kwaśny 
odczyn gleby. Optymalne pH gleby dla tego gatunku waha się od 5,0 na piaskach słabo glinia-
stych do 6,1 na glinach. Zabieg wapnowania pod grykę należy wykonać pod roślinę przedplo-
nową lub ostatecznie przed orką zimową. 

Gryka wydziela do gleby specyficzne wydzieliny korzeniowe, które uruchamiają trudno do-
stępne dla zbóż składniki pokarmowe. Dlatego, zalecane nawożenie mineralne pod uprawę tego 
gatunku jest nieco niższe niż pod zboża jare. W celu uzyskania porównywalnego plonu nasion 
ze zbożami jarymi, gryka potrzebuje większej ilości fosforu, a przede wszystkim potasu. 

Jeśli gleba po zbadaniu w stacji chemiczno-rolniczej wykazuje bardzo wysoką zasobności w te 
składniki, nawożenie jest zbędne. 

Silny system korzeniowy gryki ułatwia pobieranie składników pokarmowych i wody z gleby, 
dlatego bardzo dobrze reaguje na nawożenie azotem, fosforem, potasem i magnezem, na któ-
rych niedobór jest wrażliwa. Gryka z plonem 1 t nasion i odpowiednią ilością słomy przeciętnie 
pobiera: 42 kg azotu (N), 21 kg fosforu (P2O5), 54 kg potasu (K2O), 27 kg wapnia (CaO), 13 kg 
magnezu (MgO) oraz 36 g boru (B), 15 g miedzi (Cu), 290 g manganu (Mn), 1,7 g molibdenu 
(Mo) i 180 g cynku (Zn).
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NAWOŻENIE AZOTEM 

Azot wykazuje silny wpływ na wzrost i plonowanie roślin gryki. Istotnie wpływa też na samą 
zawartość białka. 

W uprawie gryki ważny jest prawidłowy podział dawki azotu, ponieważ składnik ten powi-
nien być dostarczony roślinie proporcjonalnie do bieżących jej potrzeb.  

Nawozy azotowe należy zastosować przed siewem. Wielkość dawek tych nawozów powinna 
być uzależniona od zasobności przyswajalnych form fosforu i potasu w glebie (tab. 1).

Na słabych glebach (klasa IVb i V) gryka plonuje niżej niż na dobrych, dlatego zaleca się sto-
sować 40-60 kg N/ha. Na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego (klasa III i IV) 
plon nasion może wynosić w sprzyjających latach 1,5 do nawet 2,5 t/ha, czyli zaleca się stosować 
60-80 kg N/ha. Dobre zaopatrzenie gryki w azot wpływa dodatnio na rozgałęzianie się łodyg  
i zwiększenie liczby kwiatostanów oraz zawiązywanych owoców.

Ilość pobieranego azotu wzrasta proporcjonalnie do wzrostu masy gryki, a nawozy azotowe 
są bardzo „ruchliwe” w glebie, stąd dawki azotu należy podawać doglebowo w 2 terminach. Nie 
powinno się stosować jednorazowo więcej jak 50 kg/ha azotu. Jeżeli planowana dawka azotu 
nie przekracza 50 kg/ha, można ją w całości zastosować przedsiewnie. Wyższe dawki zaleca się 
stosować wiosną w dwóch terminach:

 Ӻ 7-10 dni przed siewem gryki w ilości 30-40 kg N/ha, np. saletrzak, salmag lub mocznik.
 Ӻ na początku kwitnienia w ilości 30-40 kg N/ha, np. zaksan.

Wiosną można zastosować azot z siarką, w postaci Saletrosanu [N(S) 26-(13)] lub Polifoski 
21 [N(MgS) 21-(4-35)] w dawce 150-200 kg/ha. Z dawką 200 kg/ha Saletrosanu [N(S) 26-(13)] 
wprowadza się 26 kg S/ha, a z 200 kg Polifoski 21 wprowadza się bardzo pożądaną wczesną wio-
sną siarkę − 70 kg (SO3), czyli 28 kg S i 8 kg łatwo przyswajalnego magnezu.

Gryki nie zaleca się dokarmiać dolistnie mocznikiem, natomiast z powodzeniem można za-
stosować nawozy mikroskładnikowe i siedmiowodny siarczan magnezu (5% roztwór) w fazie 
6-8 liści i około 10 dni później. 

Każde zwiększanie dawki azotu powyżej optymalnej dla danych warunków siedliskowych nie 
spowoduje wzrostu plonu. W wyniku nadmiernych dawek tego składnika może nastąpić nawet 
spadek plonu, a także wyleganie roślin. 

Wysokie dawki nawozów azotowych spowodują również zwiększenie ryzyka porażenia ro-
ślin przez choroby grzybowe, ponieważ poprzez zbyt bujny wzrost będą one ulegały nadmier-
nemu zagęszczeniu.

Tabela 1

Dawki nawozów azotowych w kg N/ha

Źródło: Jadczyszyn T. i in. Zalecenia nawozowe (IUNG-PIB Puławy, 2015)
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Spodziewany 
plon 

Kompleks glebowo-rolniczy 

żytni bardzo dobry żytni dobry żytni słaby

Średni 25-35 30-45 40-50

Wysoki 40-50 45-60 50-65



NAWOŻENIE FOSFOREM

Pobieranie fosforu w okresie wegetacji gryki przebiega równomiernie. Prawidłowe zaopa-
trzenie roślin w fosfor wpływa na przyspieszenie jej procesów życiowych i na wcześniejsze doj-
rzewanie. 

Największe pobieranie fosforu następuje w okresie tworzenia nasion. Podczas wegetacji róż-
ne czynniki mogą wpływać na zakłócenia w pobieraniu przez grykę fosforu z gleby, np. na gle-
bach zakwaszonych, nawożonych niskimi dawkami fosforu, podczas stosowania zbyt wysokich 
dawek azotu, przy niskiej zawartości substancji organicznej (próchnicy). 

Nawozy fosforowe wprowadza się do gleby przedsiewnie, np. podczas zabiegu kultywatoro-
wania, ponieważ nawożenie fosforem jest najbardziej efektywne, gdy nawozy są dobrze wymie-
szane z 10-20 cm warstwą gleby. Wielkość zastosowanych dawek nawozów fosforowych zależy 
od zawartości przyswajalnych form tych składników w glebie (tab. 2). 

Należy pamiętać, że niedostateczne zaopatrzenie roślin w fosfor wpływa na zahamowanie 
ich wzrostu. Rośliny są wówczas drobne, mają cienkie łodygi, drobne liście i słabo rozwinię-
ty system korzeniowy. W okresie kwitnienia następują zakłócenia w rozwoju kwiatów, a także  
w zawiązywaniu nasion. Wytworzone nasiona są drobne, mają obniżoną wartość odżywczą,  
a także niską zdolność kiełkowania. Na roślinach może pojawiać się nekroza tkanki przewodzą-
cej oraz nadmiar pędów bocznych.

W celu zapobiegania niedoborom fosforu należy regularnie wapnować gleby kwaśne. Dawki 
nawozów fosforowych powinny być dostosowane do zasobności gleby. Należy także unikać sto-
sowania zbyt wysokich dawek azotu. Ważne jest, aby wzbogacać glebę w substancję organiczną 
(próchnicę). 

Tabela 2

Dawki fosforu (P2O5) w kg/ha 
w odniesieniu do zawartości przyswajalnych form tych składników w glebie 

Źródło: Jadczyszyn T. i in. Zalecenia nawozowe (IUNG-PIB Puławy, 2015)

NAWOŻENIE POTASEM 

Gryka jest rośliną wymagającą co do zasobności gleb w potas, dlatego spośród wszystkich 
makroskładników wymaga stosowania wysokich dawek tego składnika (ale opartych na zasob-
ności gleby). 

Od tego składnika zależy prawidłowa gospodarka wodna tego gatunku, ponieważ jego za-
wartość wpływa na przenikanie wody do komórek i utrzymanie właściwego turgoru. Potas ma 
bardzo duże znaczenie w uprawie gryki na glebach lekkich i przesuszonych, ponieważ roślina 
posiadając spore ulistnienie i jednocześnie słaby system korzeniowy ma duże wymagania wod-
ne. 
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Zawartość fosforu w glebie 

bardzo niska niska średnia wysoka

50-60 40-50 30-40 20



W Polsce około 40% gleb charakteryzuje się bardzo niską i niską zawartością potasu. Naj-
więcej tego składnika ubywa z gleby w wyniku pobierania przez rośliny, ale jednocześnie duże 
jego ilości wymywane są w głąb profilu glebowego czy wiązane przez minerały glebowe. Duży 
wpływ  na jego ubytki ma także erozja. Należy pamiętać, że tylko 8-12% całkowitej zawartości 
tego składnika w glebie to potas przyswajalny. Rośliny gryki na nawożenie potasem reagują 
zwyżką plonu. 

Dobre zaopatrzenie roślin w potas wpływa korzystnie na: właściwy rozwój organów zapa-
sowych, co wpływa na zwiększenie plonu ziarna. Rośliny zwiększają swoją zdrowotność. Po-
tas wpływa na lepsze przechowywanie produktów roślinnych i znoszenie przez nie transportu. 
Przede wszystkim potas w roślinie w reguluje gospodarkę wodną, ułatwia przetrwanie w trud-
nych warunkach atmosferycznych, zwłaszcza w czasie suszy. Wpływa także na ogólną kondycję 
roślin. 

Objawy niedoboru potasu mogą być różne w zależności od stopnia niedoboru. Najczęściej 
następuje zahamowanie wzrostu roślin. Pędy stają się delikatne i wiotkie, a liście są mniejsze. 
Charakterystycznym objawem niedoboru tego składnika jest ciemnoniebieskie zabarwienie naj-
starszych liści oraz żółknięcie ich wierzchołków i brzegów. Z czasem objawy te obejmują całe 
blaszki liściowe. Wówczas rozwijają się one nierównomiernie, co w efekcie powoduje pomarsz-
czenie oraz skręcanie się brzegów liści i zginanie ich ku dołowi. Takie liście bardzo szybko tracą 
zdolności asymilacyjne i zamierają.

Ważne jest aby unikać uprawy gryki na glebach silnie zakwaszonych i zasadowych oraz sto-
sować zbilansowane nawożenie makroskładnikami. 

Nawozy fosforowe wprowadza się do gleby przedsiewnie, np. podczas zabiegu kultywatoro-
wania, ponieważ nawożenie fosforem jest najbardziej efektywne, gdy nawozy są dobrze wymie-
szane z 10-20 cm warstwą gleby. Wielkość zastosowanych dawek nawozów fosforowych zależy 
od zawartości przyswajalnych form tych składników w glebie (tab. 3). 

 
Tabela 3

Dawki potasu (K2O) w kg/ha 
w odniesieniu do zawartości przyswajalnych form tych składników w glebie

Źródło: Jadczyszyn T. i in. Zalecenia nawozowe (IUNG-PIB Puławy, 2015)

NAWOŻENIE MAGNEZEM 

Gryka pobiera stosunkowo duże ilości magnezu. Dzięki czemu dodatnią cechą uzyskanej 
kaszy gryczanej jest wyższa niż w innych kaszach zawartość tego składnika. 

Niedobór magnezu w glebie wpływa na ograniczenie pobierania fosforu oraz osłabienie me-
tabolizmu azotowego. Dlatego wpływa na znaczne obniżenie produktywność roślin. 

Niedobór magnezu początkowo objawia się na liściach starszych, a następnie na młodszych. 
Na liściach pojawiają się chlorotyczne plamy między nerwami, które mogą przybrać najpierw 
zabarwienie bordowe, a następnie przechodzić w całkowitą nekrozę tkanki. 
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Zawartość potasu w glebie 

bardzo niska niska średnia wysoka 

60-70 50-60 35-50 30



Zakłóceń w pobieraniu tego składnika przez grykę można się spodziewać na glebach piasz-
czystych, łatwo przepuszczalnych i zakwaszonych. Występują one także po zastosowaniu du-
żych dawek potasu na glebach kwaśnych lub niskich dawek fosforu, a także po zastosowaniu 
nawozów azotowych zawierających jony NH4+ (siarczanu amonu). 

W przypadku niskiej zasobności gleby w magnez (poniżej 2-3 mg/100 g − gleby lżejsze  
i 3-5 mg/100 g − gleby cięższe) należy zastosować nawozy magnezowe, np. kizeryt, kainit, rol-
mag lub siarczan magnezu, w dawce 30-40 kg/ha MgO.

W przypadku bardzo niskiej zasobności gleby w magnez zaleca się stosować wapno magne-
zowe, nawet niewielkie ilości − 300-600 kg/ha dolomitu, ponieważ gryka źle rośnie na glebach 
ubogich w magnez. 

Nawozy magnezowe powinny być wprowadzone jednocześnie z nawozami fosforowymi  
i potasowymi.

STOSOWANIE NAWOZÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH

W uprawie gryki stosuje się również nawożenie nawozami wieloskładnikowymi, co znacz-
nie zmniejsz koszty wykonania tego zabiegu. Nawozy kompleksowe należy stosować wiosną  
i wymieszać je z glebą, wykonując posiewne zabiegi uprawowe 7-10 dni przed siewem. Zalecane 
dawki są bardzo oszczędne (minimalne), ale wysoce efektywne. Stosowanie mniejszego nawo-
żenia powoduje znaczne obniżenie plonów (tab. 4).

W przypadku zbioru słomy w uprawie gryki po zbożu można zastosować nawóz komplekso-
wy o szerszym stosunku fosforu do potasu (P:K), czyli co najmniej 1:1,5, (Polifoskę 6, Polifoskę 
M-Maks), a na glebie lżejszej lub ubogiej w potas, o jeszcze szerszym stosunku: Polifoskę 4 (P:K 
− 1:2,7), Polifoskę 5 (P:K − 1:2).

W przypadku przyorywania słomy (która jest bogatym źródłem potasu) w uprawie gryki po 
zbożu stosowany nawóz kompleksowy może charakteryzować stosunkiem P:K, najlepiej 1:1,5 
(Polifoska 6, Polifoska M-Maks).

Tabela 4

Zalecane dawki nawozów kompleksowych do przedsiewnego nawożenia gryki w kg/ha

1/ jeżeli nie jest znana zasobność gleby, stosować dawki jak dla średniej zasobności, do czasu wykonania analizy gleby
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Nawóz
[N:P2O5:K2O:(MgO:SO3)]

Zasobność gleby w fosfor i potas

bardzo niska 
i niska średnia1 wysoka 

i bardzo wysoka

Przewidywany plon [t/ha] 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5

Polifoska 4 [4:12:32:(2:9)] 180 275 200 270 170 210

Polifoska 5 [5:15:30:(2:7)] 150 220 160 230 130 170

Polifoska 6 [6:20:30:(7)] 110 165 120 160 100 125

Polifoska M-Maks [5:16:24:(4:7)] 140 210 150 200 125 155

Polidap [18:46:(5)] + 
sól potasowa 60 65+70 100+100 70+75 95+100 60+70 75+85

Polidap [18:46:(5)] + 
sól potasowa 60 50+70 70+100 55+75 70+100 45+70 55+85



NAWOŻENIE MIKROELEMENTAMI

Gryka potrzebuje i zarazem pobiera znacznie więcej mikroskładników niż inne zboża, a boru 
nawet około 6-8 razy więcej. 

Wiadomo, że okres kwitnienia gryki trwa 44-49 dni, a na jednej roślinie zawiązuje się od 
500 do 2000 kwiatów. Jednak tylko 4-10% wykształca nasiona. Kwiat gryki jest bowiem otwarty 
tylko przez jeden dzień, a do zapylenia dochodzi, gdy owady przenoszą pyłek z kwiatów długo-
pręcikowych na znamiona kwiatów długosłupkowych i odwrotnie. 

W związku z tym zaleca się nawożenie tym składnikiem, co najmniej dwukrotnie (każdora-
zowo do 100 g/ha). Bor zwiększa żywotność pyłku, a więc szansę na zawiązywania nasion.

NAWOŻENIE PRZYORANEJ SŁOMY GRYCZANEJ

Po zbiorach przyorana słoma gryki, pozostawia w glebie średnio na każdą 1 tonę nasion 22 kg 
azotu (N), 13 kg fosforu (P2O5) i 46 kg potasu (K2O), czyli przy plonie 1,5 t nasion, z przyoraną 
słomą wprowadza się do gleby średnio 33 kg azotu, 19,5 kg fosforu i 69 kg potasu.

W celu przyspieszenia rozkładu przyoranej w glebie słomy, należy zastosować azot w ilości 
6-8 kg na 1 tonę słomy, czyli 18-24 kg N/ha, np. 50 kg mocznika zastosowanego przed przyora-
niem słomy, zwłaszcza, gdy po gryce będzie uprawiana roślina ozima.

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
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