
Gorczyca biała (Sinapsis alba L.)

Charakterystyka:
Gorczyca jasna zwana pospolicie gorczycą białą (Sinapsis 
alba L.) jest najbardziej znaną rośliną z rodzaju gorczyca 
(Sinapis L.). Inną znana roślina z tego rodzaju jest 
gorczyca polna (Sinapsis arvensis L.) zwana świrzepą lub 
ognichą – pospolitym chwastem polnym. Jej ojczyzna 
jest prawdopodobnie Europa Południowa, a uprawiana 
jest już od czasów starożytnych.
Gorczyca biała jest rośliną jednoroczna, jarą. Przede 
wszystkim uprawiana jest na nasiona, ale także do celów 
oleistych (olej przemysłowy) i przyprawowych (marynaty 
do mięs), na paszę i zielony nawóz. Nasiona, całe jak lub 
makuchy* używane są głównie do produkcji musztardy. 
Gorczyca dorasta do 150 cm wysokości, zarówno łodyga 
jak i liście pokryte są szorstkimi włoskami. Jasnożółte 
kwiaty zebrane są w groniaste kwiatostany liczące od 25 
do 50 kwiatów. Owocem jest łuszczyna zwierająca od 4 
do 6 małych, kulistych nasion. Masa 1000 nasion to tylko 
około 10g.

Uprawa:
Gorczycę wysiewa się wczesna wiosną. Najlepszym 
przedplonem są rośliny okopowe. Ma umiarkowane 
potrzeby pokarmowe jest jednak wrażliwa na suszę, 
dlatego nie powinna być uprawiana na glebach 
piaszczystych.

Odmiany botaniczne:
Sinapsis alba L. ssp. eualba Briq. var. genuine subvar. 
vulgaris Alef. – o nasionach jasnożółtych. Nalęża tutaj 
wszystkie odmiany rolnicze uprawiane w Polsce.
Sinapsis alba L. ssp. eualba Briq. var. genuine subvar. 
batavica Jessen  – o nasionach jasnobrunatnych tzw. 
Gorczyca holenderska
Sinapsis alba L. ssp. eualba Briq. var. genuine subvar. 
melanospermas Alef. – o nasionach barwy od 
jasnofioletowej do czarnej.

Uwaga:
Znajdująca się w uprawie Gorczyca czarna                        
(Brassica nigra (L.) Koch.), oraz gorczyca sarepska 
(Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.) nie należą do rodzaju 
gorczyca (Sinapsis sp.).

* makuchy to resztki pozostałe po 

wytłoczeniu oleju z rośliny oleistej
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