
      Mozga trzcinowata 

(Phalaris arundinacea L.)   
 

Opis botaniczny  

Mozga trzcinowata jest rośliną dnia 

krótkiego, pochodzi z półkuli północnej. 

Można ją znaleźć na terenie całej Europy oraz 

w Afryce Południowej i Ameryce Północnej. 

Jednym z regionów, gdzie jest ona dość 

popularna jako roślina energetyczna jest 

Półwysep Skandynawski. W Polsce mozga jest 

trawą dość pospolitą, można ją spotkać  

w niżowej części kraju, często na łęgach, gdzie powstają łąki mozgowe, na 

terenach bagiennych i w trawiastych zaroślach nad brzegami rzek i jezior. 

Sporadycznie pojawia się także nad starorzeczami, w paśmie wydm nadmorskich 

i na stanowiskach piaszczystych.  

Mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea L.) należy do rodziny wielichowatych 

(Poaceae). Jest rozłogową trawą trwałą, rozwijającą się wolno po siewie  

i osiągającą pełny rozwój w 2.-4. roku uprawy. Tworzy bardzo rozbudowany, 

długi (dorastający do 3 m), szybko rozrastający się system korzeniowy z licznymi, 

czerwonawymi rozłogami umieszczonymi płytko pod powierzchnią ziemi oraz 

wydającą liczne, mocno ulistnione pędy generatywne i wegetatywne. Pędy 

generatywne są sztywne, grube, wyprostowane, podzielone na 5 – 7 międzywęźli 

i dorastające w czasie kwitnienia nawet do ok. 1,8 – 2 m wysokości. Na obu 

rodzajach pędów wyrastają liczne, szerokie, płaskie, zielone, lancetowate, 

długie, zaostrzone na końcach liście (40 cm. dł. i 16 mm. szer.), których blaszka 

liściowa jest gładka, matowa, lekko szorstka i delikatnie bruzdowana. W okresie 

od czerwca do lipca na szczytach pędów generatywnych rozwijają się 

wiechowate, początkowo skupione, natomiast w czasie kwitnienia rozpierzchłe, 

kremowe, lub podbarwione na czerwono kwiatostany. Kwiatostanem mozgi 

trzcinowatej jest wiecha właściwa, w większości przypadków skupiona, 

szarozielona, często o różowym zabarwieniu, długości 10-20 cm. Kłoski mozgi są 

1-2-kwiatowe, wydłużone - 3-5 cm długości, osadzone w skupieniach blisko osi 

kwiatostanowej. Są dwie pary plew - dolne długie, lancetowate, górne natomiast 



zmarniałe, pędzelkowato owłosione. Ziarniak jest oplewiony, długości 3-4 mm, 

szerokość 1,5 mm lekko spłaszczony, ostro zakończony. Mozga wyglądem 

przypomina trzcinę pospolitą.  

Wymagania  

 

          Optymalne pH gleby dla tego gatunku mieści się w przedziale 7,7-8,3. 

Mozga dobrze znosi gleby wilgotne, zasobne w składniki pokarmowe (głównie  

w azot i fosfor oraz wapń), próchnicze i świeże. Najczęściej zasiedla podmokłe 

łąki, torfowiska niskie, doliny rzeczne, rozlewiska i brzegi zbiorników wodnych, 

ale nie lubi stanowisk z wodą stojącą, gdyż długotrwały brak tlenu w glebie, 

bardzo niekorzystnie wpływa na jej rozwój i powoduje zamieranie pędów oraz 

korzeni. Na dostatecznie żyznych glebach, trawa może także rosnąć w miejscach 

bardziej suchych. Dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu może przetrwać 

okresy suszy występujące w Polsce. Podobnie jak inne rośliny energetyczne, 

mozga trzcinowata nie ma dużych wymagań co do jakości gleby - mogą to być 

gleby klasy V i VI, a także nieużytki, jednak najwyższe plony daje ona na glebach 

klas wyższych. Ekonomicznie uzasadnione jest zakładanie plantacji mozgi na 

glebach klas III i IV. Mozga trzcinowata powszechna jest na żyznych łęgach 

rozlewiskowych, rzadziej na łęgach właściwych. Dobrze znosi długotrwałe zalewy 

powierzchniowe wodami przepływowymi, dlatego może być siana w regionach 

niedostępnych do uprawy innych gatunków. Nie toleruje zasolenia. Łatwo 

opanowuje teren i przystosowywuje się do różnych warunków, przez co w wielu 

środowiskach może być rośliną niepożądaną, powodującą zachwaszczenie 

okolicznych upraw. Jest rośliną wrażliwą na częste deptanie, ugniatanie, bardzo 

niskie koszenie i niskie przygryzanie przez zwierzęta. Jej liczne rozłogi, położne 

płytko pod powierzchnią gleby, w czasie ostrych zim mogą być narażone na 

przemarzanie. 

Agrotechnika  

 

              Mozga jest rośliną wieloletnią. Raz posiana plantacja może być 

wykorzystywana przez 10-12 lat. Przed założeniem plantacji należy starannie 

przygotować glebę, podobnie jak w przypadku uprawy zbóż. Zależnie od 

poziomu kultury rolnej danej gleby oraz przedplonu ważne jest wykonanie 

przynajmniej podstawowych zabiegów agrotechnicznych. W każdym przypadku 

istotne jest zlikwidowanie chwastów wieloletnich oraz głębokie spulchnienie 

gleby. Bardzo ważnym zabiegiem jest, podobnie jak przy innych uprawach 



wieloletnich, głęboka orka zimowa, najlepiej przy 

użyciu pługa z przedpłużkiem, na głębokość co 

najmniej 40 cm. Przy ustalaniu dawki nawozowej 

należy uwzględnić zasobność i pH gleby oraz 

przedplon. Nawożenie w pierwszym roku uprawy 

powinno być na poziomie 40-60 kg N/ha. Siew 

należy wykonać w maju - 1000 nasion/m2, czyli 

11-16 kg/ha. Ochrona przed chwastami 

wymagana jest tylko w pierwszym roku uprawy, 

w latach następnych jedynym zabiegiem 

agrotechnicznym jest nawożenie mineralne.  

W pierwszym roku uprawy roślina osiąga 

wielkość nawet do 80 cm. W celu likwidacji 

plantacji, po ok. 12-letnim użytkowaniu, należy w 

czerwcu-lipcu ostatniego roku uprawy zebrać 

rośliny, następnie w sierpniu-wrześniu 

zastosować herbicyd totalny i po wykonaniu orki 

jesiennej grunt nadaje się do dalszego użytku. 

Zbiór  

 

            Mozgę zbiera się wiosną, w momencie gdy nie ma już pokrywy śnieżnej,  

a ziemia jest na tyle stwardniała, aby maszyny nie grzęzły w trakcie wykonywania 

zabiegów. Pierwszy plon przemysłowy uzyskuje się w 3. roku uprawy. Do zbioru 

stosuje się maszyny wykorzystywane przy uprawie zbóż i rzepaku. Stosowane są 

dwie metody zbioru - w jednej uzyskuje się sieczkę o gęstości 70 kg/m3, w drugiej 

natomiast bele o większym zagęszczeniu - 130-180 kg/m3. Dobór metody jest 

ważny dla późniejszego zastosowania zebranego materiału - większe 

zagęszczenie jest istotne m.in. w transporcie słomy do odbiorcy - przy dłuższych 

dystansach ma to znaczący wpływ na redukcję kosztów. W obu metodach 

stosowany jest zbiór dwufazowy. Pierwszym zabiegiem jest ścięcie rośliny przy 

użyciu kosiarki rotacyjnej. Następnie - zależnie od pogody - można odczekać kilka 

dni w celu podsuszenia uzyskanej słomy. Przy zbiorze, aby uzyskać 5 cm sieczkę 

stosuje się sieczkarnie polowe. W drugim przypadku - aby uzyskać większe 

zagęszczenie i nie rozdrabniać słomy - można zastosować prasę rolującą lub 

kostkującą, jest to przeważnie uzależnione od sprzętu, jaki ma dane 

gospodarstwo. W przypadku użycia prasy rolującej uzyskuje się wyższy stopień 

zgniotu niż w przypadku prasy kostkującej, jednak przy transporcie większą 



pakowność wykazują kostki, dlatego że ściśle do siebie przylegają i nie ma między 

nimi pustych przestrzeni, jak to jest w przypadku bel. Dodatkową czynnością 

wykonywaną po zbiorze przy pomocy pras rolujących bądź kostkujących może 

być rozdrabnianie bel przy wykorzystaniu szarpaczy do słomy w ciepłowniach 

wykorzystujących sieczkę. Z tak pozyskanego surowca można produkować 

pelety, spalać bezpośrednio w odpowiednio przystosowanych do tego celu 

piecach w formie sieczki lub kostek, zależnie od rodzaju kotła, lub mieszać  

w odpowiednich proporcjach z węglem w celu uzyskania materiału opałowego. 

Plon i wartość opałowa mozgi trzcinowatej 

Plony mozgi trzcinowatej uzyskiwane w 1. roku z ha wynoszą w Europie 

średnio 6-8 t suchej masy, co daje równowartość ok. 16-28 MWh/ha. Z badań 

fińskich wynika, że 1 ha mozgi trzcinowatej wystarczy, aby zapewnić energię dla 

przeciętnego domu jednorodzinnego (20 MWh). W Europie na poletkach 

doświadczalnych uzyskiwane były plony ok. 15 t s.m./ha od 2. roku uprawy,  

a w niektórych regionach dochodzą do 20 t s.m./ha. W Polsce z mozgi 

trzcinowatej uzyskiwane były plony do 15 t s.m./ha. Wartość opałowa mozgi 

trzcinowatej wynosi, podobnie jak miskantusa 17,5 MJ/kg. Najniższa wilgotność 

przy zbiorze słomy mozgi trzcinowatej wynosi 10%, jednak na ogół utrzymuje się 

ona na poziomie 25%.  

Właściwości fizykochemiczne mozgi trzcinowatej są zbliżone do 

właściwości zrębków drzewnych. Materiał pozyskiwany z mozgi charakteryzuje 

się mniejszą wilgotnością od zrębków, ale niższą wartością opałową. Dodatkową 

zaletą słomy uzyskiwanej z mozgi jest możliwość jej spalania w kotłach 

stosowanych do spalania słomy z tradycyjnych upraw rolniczych, bez potrzeby 

dodatkowej modyfikacji urządzeń. 

Mozga trzcinowata w polskich warunkach, podobnie jak miskantus, przy 

sianiu na dość dobrych gruntach - o odpowiednim napowietrzeniu, ma duże 

szanse stać się odpowiednim surowcem dla bioenergetyki. Jako roślina dobrze 

znosząca okresowe susze dobrze sprawdza się przy charakterystycznym dla 

naszego kraju ujemnym bilansie wodnym. Ponadto mozga trzcinowata jest łatwa 

w uprawie - nie licząc pierwszego roku - w dalszych latach zabiegi agrotechniczne 

sprowadzają się do nawożenia i zbioru. W wielu regionach, gdzie mogłoby 

zabraknąć surowca opałowego w postaci słomy z tradycyjnych upraw rolniczych, 

takich jak zboża i rzepak, mozga trzcinowata może stanowić doskonałe 

uzupełnienie. Może być uprawiana na gruntach, które nie nadają się do upraw 



innych roślin, np. przez z powodu okresowego zalewania lub zanieczyszczenie 

wykluczającego te grunty spod upraw spożywczych. Ponieważ odpady drzewne 

są w większości wykorzystywane przez przemysł, ich niedobór staje się coraz 

bardziej zauważalny. Braki surowca są szczególnie odczuwane w energetyce  

i ciepłownictwie, co stwarza perspektywę właśnie dla trawiastych roślin 

energetycznych, takich jak mozga trzcinowata, miskantus i inne. Polityka rządu, 

nastawiona na propagowanie odnawialnych źródeł energii daje nadzieję, że 

wkrótce wszystkie uprawy energetyczne będą objęte systemem dopłat, 

podwyższającym opłacalność produkcji.  

Wykorzystanie 

Mozga trzcinowata jest ważną trawą użytkową, mającą wiele różnych 

zastosowań: 

- w Polsce mozga trzcinowata znajduje głównie zastosowanie jako trawa 

wybitnie łąkowa - stosowana jest na łąkach wieloletnich wilgotnych, 

zalewanych; w mieszankach na łąki intensywnie nawożone. Jest to 

wysokopienna trawa o dobrej wartości pokarmowej w fazie strzelania w źdźbło. 

Szczególnie wysokie plony daje na stanowiskach nawożonych azotem i fosforem. 

Bardzo dobrze znosi koszenie, szybko odrasta po ścięciu, daje dużą ilość zielonej 

masy (3 pokosy w sezonie), późno kwitnie i wydaje niewiele pędów 

generatywnych. Z odrostów po koszeniu roślina wytwarza wyłącznie pędy 

wegetatywne, co zwiększa jej masę zieloną. Jeśli jednak mozga trzcinowata ma 

być przeznaczona na paszę, musi zostać skoszona we wczesnej fazie rozwoju 

(przed kłoszeniem), gdyż po kwitnieniu szybko twardnieje i traci walory 

smakowe. Jej wartość odżywcza jako rośliny paszowej jest dość wysoka, gdyż 

trawa zawiera znaczne ilości białka, cukrów i soli mineralnych (magnezu, wapnia, 

fosforu, potasu, siarki, miedzi, molibdenu, manganu), a niewiele substancji 

ciężkostrawnych (lignin, celuloz i hemiceluloz). Nie ma też tendencji do 

gromadzenia w liściach azotu azotanowego. Wartość paszową mozgi mogą 

jednak obniżać zawarte w niej alkaloidy (gramina, hordeina, tryptamina), które 

w większych ilościach są dla zwierząt trujące. Zawartość szkodliwych związków 

wyraźnie spada po wysuszeniu trawy na siano, jednak liście mozgi wolno tracą 

wodę i długo schną. Ze względu na wrażliwość na ugniatanie i przygryzanie, 

mozgi trzcinowatej nie można wykorzystać na pastwiskach, 

- wielorakie zastosowanie w przemyśle celulozowo-papierniczym,  

- jako pasza i ściółka dla zwierząt hodowlanych, 



- do ochrony gruntów przed erozją; wstrzymuje erozję w miejscach 

pozbawionych naturalnej roślinności, na terenach zagrożonych zalewaniem, 

może zabezpieczać glebę przed erozją wodną i powietrzną,

- przy rekultywacji zanieczyszczonych gruntów, np. terenów przemysłowych, 

skarp piaskowni,  

- przy tworzeniu stref ochronnych wokół zakładów przemysłowych, wysypisk 

śmieci, oczyszczalni ścieków, dróg i autostrad. Jako trawa nitrofilna z dużą 

łatwością wykorzystuje składniki pokarmowe ze ścieków, gnojowic i może pełnić 

funkcję fitosanitarną tzn. może być przeznaczona do oczyszczania terenów 

skażonych biologicznie, gdyż znakomicie potrafi przetwarzać ścieki przemysłowe 

i gospodarcze oraz odpady komunalne. W naturze samoistnie pojawia się  

w pobliżu wód zanieczyszczonych ściekami, 

- stwarza dobre perspektywy do rozwoju bionergetyki jako roślina energetyczna; 

o jej wartości opałowej świadczy między innymi bardzo dobry skład chemiczny, 

duża ilość wytwarzanej biomasy, odporność na częste koszenie i szybka 

regeneracja pędów po ścięciu,

zastosowanie w ogrodzie; w ogrodach można uprawiać różne odmiany mozgi, 

najlepiej jednak sprawdzą się te o pasiastych liściach i mniej ekspansywnym 

charakterze, mozga trzcinowata doskonale komponuje się na rabatach, na 

brzegach zbiorników wodnych oraz jako roślina okrywowa. Uprawa roślin 

ozdobnych w formie okrywy to propozycja dla osób ceniących łączenie estetyki 

z ochroną przeciw chwastom. Mozga trzcinowata może zastąpić trawnik przy 

roślinach wieloletnich i stworzyć ciekawy element dekoracyjny. By urozmaicić 

kompozycję ogrodową, można połączyć mozgę z innymi trawami wieloletnimi, 

np. z kostrzewą owczą. 
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