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ROKiTniK 
 

(Hippophae rhamnoides)

W uprawie towarowej rokitnik  uzy-
skuje coraz większe zainteresowanie. 
Spowodowane jest to jego stabilnym 
plonowaniem  oraz  możliwością  
uprawy na glebach słabych, które nie 
są  wykorzystywane w uprawach rolni-
czych. Ponadto  zawartość  wielu sub-
stancji i składników prozdrowotnych   
w liściach i owocach - znajduje zasto-
sowanie w przemyśle farmaceutycz-
nym, spożywczym i kosmetycznym. 
Jako roślinę ozdobną wykorzystuje się 
rokitnik do nasadzeń na terenach zie-
lonych.

Rokitnik pospolity (Hippophae rha-
mnoides) należy do rodziny oliwniko-
watych. W naturalnych warun-kach 
występuje w chłodniejszych rejonach 
Europy, wzdłuż wybrzeży Bałtyku,  
w Polsce prawnie chroniony. Na skalę 
towarową uprawiany jest w Rosji, Chi-
nach, Niemczech, Finlandii, Estonii. 

W Polsce, w nasadzeniach towaro-
wych, uprawiany jest głównie na Su-
walszczyźnie.

charakterystyka rośliny  
i uprawa
Rokitnik to ciernisty krzew, który 

dorasta do 5-8 m, płytkokorzeniący 
(od 0,5 do 1 m), z  licznymi odro-sta-
mi korzeniowymi. Jest rośliną światło-
żądną, nie toleruje zacienienia, bardzo 
odporną na mrozy. Korzenie rokitnika 
żyją w symbiozie z promieniowcami, 
dzięki czemu krzewy mogą rosnąć na 
bardzo ubogich glebach, znoszą lek-
kie zasolenie, ale nie są odporne na 
suszę (poziom wód gruntowych 0,5-1 
m). Roślina jest dwupienna - tworzy 
osobniki męskie oraz żeńskie, zapyla-
ne przez wiatr. Rozpoznanie płci moż-
liwe jest po 3-4 latach od posadzenia, 
kiedy formują się  pąki generatyw-

ne. Pąki męskie wy-stępują w formie  
drobnych szyszek, pąki żeńskie mają 
kształt serca  i są dużo mniejsze od  
męskich. Zdarzają się  rośliny  z kwia-
tami męskimi i żeńskimi na wspólnych 
pędach. Owoce barwy od jasnożół-tej 
do ciemnoczerwonej są kuliste, owal-
ne, cylindryczne lub jajowate (w środ-
ku znajduje się jedno nasiono). Owo-
ce są delikatne i podczas zbioru mogą 
ulegać  uszkodzeniu. Średni plon wy-
nosi około 10 t/ha.

Przed założeniem plantacji należy 
usunąć chwasty trwałe i wzbogacić 
glebę w fosfor i potas oraz do-prowa-
dzić odczyn gleby do lekko kwaśnego 
lub obojętnego. Są też odmiany  wy-
selekcjonowane, które  mogą  rosnąć  
na glebach rekultywowanych. Krzewy 
sadzimy w drugiej połowie październi-
ka lub wczesną wiosną w rozstawie  4 
m x 2 m (lub przy sadzeniu krzewów 
niskopiennych o nierozłożystej koro-
nie  w rozstawie 4 m x  1,5 lub 1,0 m). 
W nasadzeniach towarowych osobniki 
męskie stanowią 7-8%, sadzimy je w 
pierwszym rzędzie, a następnie w co 
trzecim rzędzie 4-5 roślin. Rośliny na-
leży posadzić pionowo z zagłębieniem 
szyjki korzeniowej  na 7-15 cm, w za-
leżności od typu gleby. Rokitnik źle 
znosi przesadzanie, nie lubi również 
mocnego cięcia, jedynie sanitarne. 
Glebę należy kilkakrotnie spulchniać 
w rzędach na głębokość 5 cm i między 
rzędami do 15 cm, nawadniać w okre-
sie suszy i chronić przed  szkodnikami 
i chorobami.

zbiór
W Rosji i Chinach owoce rokit-

nika pozyskuje się głównie z natury, 
są drobniejsze od owoców wyselek-
cjonowanych, szlachetnych odmian.  
W Dani, Niemczech, również północ-
nej Polsce i krajach byłego Związku 
Radzieckiego, plantacje rokitnika za-
kłada się przede wszystkim na po-
trzeby przemysłu farmaceutycznego  
i kosmetycznego.

Zbiór, najczęściej ręczny, jest  trud-
ny ze względu na kłujące pędy oraz 
owoce mocno przytwierdzone do gałą-
zek, które w czasie zrywania często są 
zgniatane. Na Syberii owoce zbierane 
są dopiero po nastaniu mrozów, wte-
dy łatwo dają się zdejmować z pędów.  
W Polsce nie jest to możliwe, gdyż 
doj-rzewanie następuje w połowie 
sierpnia do października, a do zimy 
owoce psują się na krzewach. Dlatego 
owocujące gałązki ścina się i zamraża  
w całości, a następnie otrząsa zmrożo-
ne owoce. Jednak-że w tym systemie 
zbiór dokonywany jest co dwa lata, 
gdyż wraz pędami owocującymi ścina-
ne są przyrosty, na których formują się 
pąki kwiatowe. Z jednego krzewu moż-
na otrzymać od 5 do 20 kg owoców, 
zależnie od odmiany i wieku rośliny. 

Choroby i szkodniki
Roślina jest uważana jako mało 

podatna na choroby i szkodniki, jed-
nakże w naszych warunkach można 
spodziewać się pojawienia nasionnicy 
rokitnikowej, mszycy zielonej, rzadziej 
zwójek. Zdarzają się również choroby 
grzybowe. Najgroźniejsze to fuzarioza 
i werticilioza,  powodujące zasychanie 
roślin. Zagrożeniem jest też zgorzel 
pnia, parch rokitnikowy, czarny rak, 
nekroza pędów. W razie konieczności 
należy  zastosować ochronę chemicz-
ną.

Odmiany
W Polsce nie zostały zarejestro-

wane odmiany rokitnika. Do uprawy  
najczęściej poleca się odmiany towa-
rowe, zarejestrowane na Białorusi. 
Rekomendowane są: Botaniczeskaja’, 
‘Nivelena’, ‘Podarok Sadu’, ‘Trofimow-
skaja’, ‘ Plamiennaja’, ‘Augustinka’.

Wykorzystanie
Owoce rokitnika zawierają nasyco-

ne i nienasycone kwasy tłuszczowe, 
duże ilości witaminy C, karote-noidy 
i antocyjany, witaminy A i E. Związki 

nOWE gaTunKi KRZEWÓW 
OWOcOWycH aLTERnaTyWĄ DLa 
gOSPODaRSTW SaDOWnicZycH 

W uPRaWiE TOWaROWEJ
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te pomagają zapobiegać chorobom 
nowotworowym oraz hamują proces 
starzenia. Jagody nie zawierają enzy-
mu askorbinazy niszczącego witaminę 
C, dlatego znacznie wolniej ulega ona 
rozkładowi i zachowuje się podczas 
przechowywania czy przetwarzania. 

Roślina stosowana jest w przemy-
śle spożywczym, farmaceutycznym  
i kosmetycznym. Olej pozyskiwany  
z miąższu (8 do 12%) oraz nasion 
(zawierają do 12,5%) stymuluje pro-
cesy regeneracji, pomaga wzmacniać 
wzrok. Stosowany jest w chorobach 
serca, owrzodzeniach, przy radiotera-

pii, odmroże-niach, oparzeniach, od-
leżynach, zapaleniach skóry (maści), 
wzmacnia system odpornościowy, ha-
muje proces starzenia się skóry (bal-
samy, kremy przeciwzmarszczkowe), 
w kosmetyce (szampony i pomadki do 
ust). 

Na Litwie dostępne są nektary  
z rokitnika, a w Polsce spotykane są 
jogurty z dodatkiem tych owoców. 
Ponadto w sklepach ze zdrową żyw-
nością można kupić olej z rokitnika, 
rokitnik jest też jednym ze składników 
herbatek ziołowych. Zbytu należy więc 

szukać w firmach skupujących zioła, 
firmach przetwórczych polskich i za-
granicznych.

Literatura: 
„Nowe kierunki warzyw. Nowe tech-
nologie dla produkcji towarowej krze-
wów owocowych” - materiały z kon-
ferencji,  CDR Oddział w Radomiu. 
Wikipedia.org.pl , swiatkwiatow.pl
„Mała księga ziół”. Anna Mazerant-
Leszkowska.
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