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Wraz z nowym PROW na lata 2014-2020 

wszystkie gospodarstwa posiadające przynajmniej 
15 ha gruntów ornych muszą wprowadzić do swojej 
struktury upraw zazielenienie. Na tzw. greening 
będą składać się dywersyfikacja upraw, 
konieczność zachowania trwałych użytków 
zielonych oraz obszary ekologiczne. Jedną z roślin 
niszowych wiążących azot i spełniających wymogi 
zazielenienia, a być może zyskającą w przyszłości 
na większym zainteresowaniu rolników jest 
nostrzyk biały. 

 

Opis botaniczny  

 
Nostrzyk biały (Phalaris arundinacea L.) jest to roślina motylkowa 

(bobowata) spotykana w stanie dzikim na suchych kawałkach gruntów, 
żwirowiskach i piaskach bogatych w wapń. Dzięki silnie rozwiniętemu systemowi 
korzeniowemu (korzeń palowy sięga do 10 m) nostrzyk może być uprawiany na 
glebach suchych i piaszczystych, o ile zawierają wapń.  
Jest to bardzo dobra roślina strukturotwórcza gleb lekkich i najlżejszych. Można ją 
stosować jako nawóz zielony w celu wzbogacenia gleb lekkich w azot i próchnicę.  
W stanie dzikim można ją spotkać na obszarze niemal całego świata, gdyż 
występuje zarówno w Europie jak i Afryce Północnej, Ameryce, Azji, Australii i 
Nowej Zelandii. Nostrzyk biały występuje pospolicie na terenie całego kraju. Można 
go spotkać na brzegach dróg, nasypach kolejowych, żwirowiskach, kamienistych 
miejscach ruderalnych i nasłonecznionych wzgórzach. Może też pojawiać się na 
glebach próchnicznych czy umiarkowanie suchych. 
 

Znaczenie gospodarcze  

Uprawa nostrzyka białego w Polsce jest słabo rozpowszechniona. Zaletą 
tego gatunku jest duża wydajność zielonej masy - od 200 do 400 dt z ha. Zawartość 
białka w zielonce koszonej we wczesnych fazach rozwoju jest zbliżona do tej u 
koniczyny lub lucerny. Ujemną cechą nostrzyka jest szybkie drewnienie łodyg oraz 
występowanie kumaryny i olejku eterycznego, które nadają paszy nieprzyjemny 
aromat i mogą wywoływać choroby u zwierząt. Zawartość kumaryny jest najniższa 



w młodych roślinach przed zawiązywaniem pąków, a następnie wzrasta, osiągając 
maksimum podczas kwitnienia. Z tego względu na paszę w postaci zielonki, siana 
lub kiszonki nadają się rośliny młode. Nostrzyk jest chętnie spożywany przez owce 
i konie, natomiast bydło i trzoda chlewna muszą się przyzwyczaić. 
  

Wymagania klimatyczne  
 

Nostrzyk odznacza się podobną zimotrwałością jak lucerna mieszańcowa. 
Rzadko zdarzają się uszkodzenia roślin wskutek wahań temperatury na 
przedwiośniu. Wymagania wodne nostrzyka są duże. Jednak dzięki rozwinięciu 
głębokiego systemu korzeniowego może czerpać wodę z warstw głębszych. 
Dlatego udaje się w rejonach, gdzie ilość opadów nie przekracza 400 mm rocznie. 
Jeśli system korzeniowy jest słabo rozwinięty lub brak jest wody w głębszych 
warstwach gleby, nostrzyk cierpi od suszy, co objawia się przedwczesnym 
zasychaniem dolnych liści. Jest typową rośliną dnia długiego.  
 

Uprawa roli i wymagania pokarmowe 
  

Uprawa roli nie odbiega od ogólnych zasad przyjętych dla większości roślin 
motylkowych. We wczesnych fazach rozwoju nostrzyk jest mało odporny na 
zachwaszczenie, dlatego warto uprawiać go z trawami, np. z kupkówką. Po 
zebraniu pierwszego pokosu nostrzyka z trawami, problem zachwaszczenia 
przestaje istnieć. Uprawa nostrzyka z trawami ma też inne zalety - zmniejsza straty 
przy produkcji siana, daje lepiej zbilansowaną paszę dla zwierząt. 
 
Wymagania pokarmowe nostrzyka są największe w stosunku do CaO, następnie 
K2O i P2O5. Na glebach o bardzo niskiej zasobności w potas i fosfor zaleca się 
stosowanie dawki około 120 kg/ha K2O i około 50-60 kg/ha P2O5. 
 

Odmiany 
 

          Obecnie w uprawie znajdują się 3 odmiany nostrzyka białego, jednak żadna 
z nich nie jest uwzględniona w rejestrze COBORU. Należą do nich: Adela (czeska 
odmiana jednoroczna, dość wczesna), Hubam (amerykańska odmiana 
jednoroczna, kwitnąca nieco później niż „Adela”) i Selgo (najpopularniejsza 
odmiana uprawiana w Polsce, rodzimego pochodzenia). 
  
 

Siew i pielęgnacja roślin  
 

Przy ocenie wartości użytkowej materiału siewnego należy zwrócić uwagę 
na ilość nasion twardych (mają grubą okrywę nie przepuszczającą wody potrzebnej 
do skiełkowania nasion), która może dochodzić u nostrzyka do 50%. Nostrzyk, jako 
roślina światłolubna, rozwija się najlepiej, gdy jest wysiana wiosną bez rośliny 
ochronnej. Norma wysiewu wynosi 15-20 kg/ha nasion w rzędy odległe o 20-30 cm.  



Zasiewy nostrzyka przeznaczone na nasiona wykonuje się w rzędy o odległości 
około 40 cm, przy ilości wysiewu około 10 kg/ha, bez rośliny ochronnej.  
 

Zbiór 
 

Nostrzyk należy zbierać w fazie pąkowania, rano bądź wieczorem, ze 
względu na to, że w ciągu dnia promienie słoneczne wpływają na wzrost zawartości 
kumaryny w roślinach. Koszenie trzeba wykonywać w miarę wysoko, aby nowe 
pędy mogły odrastać ze ścierni. W roku pełnego użytkowania można uzyskać 2-3 
pokosy nostrzyka. Zbioru nasion dokonuje się w drugim roku uprawy. Nostrzyk 
stosunkowo łatwo zawiązuje nasiona, których wydajność wynosi 0,3-0,6 t z ha. 
Strąki osypują się, dlatego należy rośliny zbierać, gdy około 50% strąków osiągnie 
dojrzałość żółtą. Kosi się żniwiarką lub snopowiązałką, a na większych 
powierzchniach kombajnem. Po wymłóceniu nasiona wyciera się ze strąków za 
pomocą bukownika. 
  

Użytkowanie 
  

Nostrzyk może być użytkowany jako pastwisko, zbierany na zielonkę, susz, 
kiszonkę lub przyorywany jako zielony nawóz. Z uwagi na wczesne drewnienie 
łodyg i wzrost zawartości kumaryny w roślinach starszych, nostrzyk można 
wypasać przy wysokości roślin do 40 cm. Zbiór na zielonkę, siano lub kiszonkę 
należy wykonać najpóźniej w okresie pąkowania. Zaleca się koszenie nostrzyka 
rano lub wieczorem, ponieważ w ciągu dnia następuje wzrost zawartości kumaryny 
pod wpływem słońca.  
W roku zasiewu uzyskujemy jeden pokos, w następnych latach nostrzyk daje dwa 
pokosy. Nie należy kosić nostrzyka zbyt nisko, gdyż nie odrasta z szyjki 
korzeniowej, lecz z pączków znajdujących się w dolnej części łodygi. Jedynie 
ostatni pokos przed zimą kosi się nisko, ponieważ na wiosnę odrasta jedynie z 
szyjki korzeniowej. 
Nostrzyk biały szczególnie ceniony jest w gospodarstwach pszczelarskich, gdyż 
należy do grupy najbardziej wartościowych roślin miododajnych. Na potrzeby 
pszczelarstwa uprawia się głównie jego formy jednoroczne. Na odpowiednio 
uprawianych glebach, wydajność miodowa nostrzyka białego może wynosić od 400 
do 600 kg/ha, natomiast na stanowiskach naturalnych ok. 200 kg/ha. Jako pożytek 
pszczelarski nostrzyk biały może być uprawiany w siewie czystym lub w mieszance 
z miododajną facelią. 
Miód nostrzykowy jest wyjątkowo łagodny i smaczny. Ma jasny kolor, a po 
skrystalizowaniu staje się biały lub lekko żółty. W smaku lekko słodki, bez cienia 
goryczy, można natomiast wyczuć delikatną nutę wanilii. Doskonale smakuje w 
każdej postaci. 


