
NOSTRZYK BIAŁY JAKO DODATKOWE ŹRÓDŁO PASZY

Nostrzyk biały (Melilotus albus L.) występuje na obszarze 
Afryki Północnej (Egipt, Libia), w znacznej część Azji oraz 
wschodniej, południowej i środkowej Europie, ale rozprze-
strzenił się także w Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Połu-
dniowej, Środkowej i Północnej, w Makaronezji i Hawajach. 

W polskiej florze jest archeofitem. W Polsce jest pospolity 
na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Porasta su-
che wzgórza, zarośla, rowy, przydroża. 

CHARAKTERYSTYKA I WARTOŚĆ UŻYTKOWA

Nostrzyk biały wykształca silny i głęboki system korzenio-
wy. Łodyga jest wzniesiona, naga w górze lekko owłosiona, 
wysokości 30-150 cm. Liście ma o trzech listkach rombowa-
tojajowatych (dolne) lub lancetowatych (górne), nieregularnie 
ząbkowane, zaopatrzone w szczeciniaste, całobrzegie przy-
listki. Kwiaty są długości 4-5 mm, białe, drobne, zebrane po 
kilkadziesiąt w luźne grona, wyrastające z kątków liści. Ich 
skrzydełka mają tę samą długość co łódeczka lub są nieco 
tylko dłuższe, żagielek dłuższy od łódeczki. Owoce są siat-
kowato-żyłkowane strąk jedno-, dwunasienny, po dojrzeniu 
lekko czarny, długości 3-3,5 mm. Nasiona są jajowate z wy-
raźnie widocznym, odstającym korzonkiem, barwy zielonka-

wej lub żółtawobrunatnej, z wiekiem ciemniejące. Powierzchnia ich jest gładka bez połysku. Osiągają długość  
2-2,5 mm, szerokość 1,5-2 mm, grubość 1 mm. Pachną kumaryną.

Zaletą tej rośliny są małe wymagania siedliskowe oraz bujny wzrost i duża wydajność zielonej masy wy-
nosząca 20-40 t/ha. Nostrzyk jest również rośliną miododajną, która wydziela nektar także w czasie suszy.  
W naturalnych siedliskach wydajność miodowa nostrzyku wynosi 200-400 kg/ha, a w uprawie polowej do 
680 kg/ha. Miód zbierany z nostrzyku zaliczany jest do najlepszych i charakteryzuje się aromatem przypo-
minającym wanilię. Nostrzyk biały, podobnie jak wcześniej opisane gatunki, jest również doskonałą rośliną 
proekologiczną, która może być wykorzystywana głównie jako zielony nawóz oraz do rekultywacji gleby, gdyż 
głęboko (do kilku metrów) przerasta ją silnym systemem korzeniowym, który wzbogaca glebę w duże ilości 
zasymilowanego azotu i substancji organicznej. Dobrze umacnia usypiska i zbocza ulegające zmywom erozyj-
nym. Można nim obsiewać gleby ugorowane i zdegradowane przez przemysł. Na ubogich i twardych glebach 
może być rośliną pionierską przed uprawą lucerny, która wymaga takich samych ras bakterii brodawkowych 
jak nostrzyk. Niekorzystną cechą nostrzyku jest szybkie drewnienie łodyg oraz zawartość kumaryny i olejku 
eterycznego – melilotolu, które powodują nieprzyjemny smak paszy. Najmniej kumaryny mają rośliny młode 
przed pąkowaniem i tylko w tej fazie nadają się do skarmiania przez zwierzęta. Po defoliacji nostrzyk bardzo 
szybko odrasta. Pastwiska nostrzykowe doskonale wytrzymują okresy suszy i nadają się dla bydła, koni i owiec. 

WYMAGANIA SIEDLISKOWE

Nostrzyk ma małe wymagania klimatyczne i glebowe, ale jest to gatunek wybitnie światłolubny. Najbardziej 
odpowiednie są dla niego gleby piaszczyste, lecz położone na zwięźlejszym podłożu. Charakteryzuje się dużą 
odpornością na działanie mrozów i długotrwałe susze letnie, dlatego największą rolę  może odegrać na glebach 
suchych, piaszczystych i kamienistych, odznaczających się złą strukturą i brakiem próchnicy, a także w rejonach 
z ostrymi zimami, gdzie inne gatunki wymarzają. Nadaje się do uprawy w takich warunkach, gdzie nie udaje się 
koniczyna ani lucerna. Dobrze znosi też zasolenie gleby. W uprawie polowej nostrzyk wymaga gleb zasobnych 
w wapń. Jako zielony nawóz może być stosowany zarówno na glebach okresowo suchych, jak i wilgotnych.



DOBÓR ODMIAN

Obecnie na krajowej liście odmian roślin uprawnych nie znajduje się żadna odmiana nostrzyku. Jednak 
nadal można uprawiać starą, jednoroczną formę odmiany Selgo. 

AGROTECHNIKA

Gleba przed siewem powinna być starannie odchwaszczona, gdyż w początkowym okresie wzrostu nostrzyk 
jest wrażliwy na zachwaszczenie. Może być uprawiany jako wsiewka w zboża lub jako poplon wykorzystywany 
na zielony nawóz. Najwyższe plony uzyskuje się z siewu wiosennego bez rośliny ochronnej. Nostrzyk jest do-
brym przedplonem dla wszystkich roślin uprawnych, a zwłaszcza dla okopowych i zbóż. Pozostawia po sobie 
rolę spulchnioną oraz wzbogaconą w próchnicę i azot, jednak zachwaszcza pole, dlatego najlepiej, gdy stanowi 
przedplon dla mieszanek pastewnych i roślin okopowych, w których ulega zniszczeniu. Na glebach uboższych 
dobrze reaguje na nawożenie fosforem i potasem, ale najbujniej rośnie już po małej dawce obornika. W upra-
wie roli ważna jest głęboka orka, która umożliwia prawidłowy rozwój systemu korzeniowego. Do siewu należy 
używać nasion świeżych, najlepiej stratyfikowanych, (np. wytartych z piaskiem żwirowym) w ilości 12-15 kg/ha, 
w rozstawie rzędów 15-20 cm i na głębokość 1,5-2,0 cm. Nawożenie pod nostrzyk wynosi około 60 kg P2O5/ha 
i 100 kg K2O/ha. 

UŻYTKOWANIE

Z siewu wiosennego nostrzyk daje jeden pokos, a w roku pełnego użytkowania 2-3 pokosy. Wartościowe sia-
no uzyskuje się z pierwszego pokosu i przeznacza głównie dla koni i owiec. Można również sporządzać z niego 
kiszonki. Koszenie na siano lub kiszonkę przeprowadza się najpóźniej w fazie pąkowania, rano lub wieczorem, 
gdyż w tych porach rośliny zawierają najmniej kumaryny. W celu umożliwienia odrastania nowych pędów ze 
ścierni, należy go kosić wyżej niż inne rośliny bobowate (powyżej 6 cm). 

W późniejszych fazach rozwojowych rośliny przyoruje się na zielony nawóz. Nostrzyk uprawiany  
w mieszankach z trawami można użytkować kośnie i pastwiskowo. Można go uprawiać również w mieszance  
z trawami (kupkówka, stokłosa bezostna). Na 1 ha wysiewa się wówczas 10 kg nostrzyka i 3 kg kupkówki lub  
12 kg stokłosy bezostnej. Kosi się go do bezpośredniego skarmiania na siano lub kiszonkę. Najpóźniej należy 
go zbierać w fazie pąkowania rano lub wieczorem, gdyż w ciągu dnia pod wpływem słońca wzrasta w roślinach 
zawartość kumaryny. Należy go kosić wyżej, aby umożliwić odrastanie nowych pędów ze ścierni. 

Do mieszanek na gleby bardziej suche nadają się takie trawy jak: stokłosa bezostna i kupkówka pospolita,  
a na gleby żyźniejsze i bardziej wilgotne: tymotka łąkowa i wiechliną łąkowa. Mieszankę należy spasać wcze-
śnie, już przy wysokości roślin 10-15 cm. Na zielony nawóz najlepiej uprawiać nostrzyk jako wsiewkę w zboże 
wcześnie schodzące z pola, np. w jęczmień ozimy. Po zbiorze rośliny ochronnej nostrzyk doprowadza się do 
silnego rozwoju, a następnie późną jesienią przyoruje, a wiosną wprowadza na to stanowisko rośliny okopowe.
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