


Jest to roślina występująca w stanie dzikim nad Bałtykiem, 
na wydmach, gdzie dorasta do 6 m wysokości.  Rośnie w 
formie drzewa lub krzewu, tworząc wiele odrostów 
korzeniowych.  Liście srebrzyste i lancetowate. Kwitnie w 
IV, plonuje VIII – X. Owoce jako pomarańczowo-czerwone 
jagody nie opadają. Roślina kolczasta, dwupienna. 

Uwaga, roślina jest 
pod częściową 
ochroną. Oznacza to, 
że nie można jej 
uszkadzać ani 
pobierać sadzonek z 
naturalnego 
stanowiska. Można 
natomiast zbierać 
owoce, jeśli nie 
uszkodzimy rośliny. 



Wymagania w uprawie 

Roślina jest mało 
wymagająca, gdyż w 
naturalny sposób uzyskuje 
azot z symbiozy korzeniowej z 
bakteriami. Bardzo dobrze się 
przekorzenia i rośnie na 
suchych, słonecznych 
stanowiskach. Optymalne pH 
zbliżone do obojętnego, 
gleba wapienna. Bardzo źle 
znosi przelanie i nie toleruje 
wilgotnych stanowisk. Młode 
rośliny w trakcie suszy mogą 
uschnąć. Rokitnik jest 
całkowicie mrozoodporny 

Kwiat męski 

Kwiat żeński 



Odmiany 

Odmiany wyróżniają się głównie wysokością wzrostu, ilością cierni, 
terminem owocowania oraz ilością składników odżywczych. Odmiany 
uprawne mają też dłuższe szypułki owocowe. W uprawie jest ponad 300 
odmian. Przykładowe odmiany:  
-‘Nivelena’ (plon 17-28 kg z rośliny w 2 poł. VIII, średnia ilość kolców),  
-‘Podarok Sadu’ (plon 15-20 kg z rośliny w VIII/IX, mała ilość kolców),  
-‘Trofimovskaja’ (plon 15-23 kg z rośliny w VIII/XI, średnia liczba kolców i 
tworzy dużo odrostów), 
-‘Plamiennaja’ (plon 19-29 kg z rośliny w 2 poł. VIII, średnia ilość kolców), 
- ‘Botaniczeskaja’ (plon 15-26 kg z rośliny w 2 poł. VIII, mało kolców), 
-‘Friesdorfer Orange’ (Odmiana samopylna, plonuje w 2 poł. VIII, słaby 
wzrost), 
-Z męskich odmian występuje ‘Pollmix’. 

Rokitnik jest rośliną dwupienną. Oznacza to, że  u prawie trzeba mieć zarówno osobniki 
żeńskie (dające owoce) jak i osobnika męskiego (zapylacza).  W uprawie sadzi się 1 osobnika 
męskiego na 8-10 roślin żeńskich. Istnieje natomiast odmiana samopylna ‘Friesdorfer Orange’ 



Uprawa rokitnika 

- Dbamy o dobre naświetlenie korony, 

- Nawadniamy rośliny w okresie suszy, 

-Roślinę najczęściej prowadzi się w 

formie niskiego drzewa (do 3 m), 

-Najlepiej plonują pędy dwu- i 

trzyletnie. Stare pędy owocujące 

usuwamy, zastępując je nowymi, 

- Męską roślinę sadzimy w odległości 

do 60 m od roślin żeńskich – przy 

dalszej odległości spada plon roślin. 

- Przy pracach z rokitnikiem 

nakładamy rękawicę, aby się nie 

skaleczyć i pobrudzić, 

- Rośliny sadzimy w rozstawie 2-3 m, 

-Wycinamy odrosty korzeniowe. 

Przy zbiorze owoców trzeba 

pamiętać, że owoce są delikatne i 

potrafią łatwo pękać. Tradycyjnie 

owoce zbiera się po przymrozkach, 

jednak przy obecnym ociepleniu 

klimatu może być to niemożliwe. 

Zbioru dokonuje się ręcznie, poprzez 

wytrząsanie lub też poprzez ucinanie 

całych pędów 

Wytrząsanie owoców z drzewa w sadzie 
Źródło:  Höhne F., Overview of cultivation technologies and their challenges, 
Natural resources and bioeconomy studies 31/2015 



Właściwości odżywcze i 
zdrowotne rokitnika 

Owoce w smaku są kwaśne, po 
przemrożeniu robią się słodkie, 
przypominają w smaku ananas lub 
markuję. Są bardzo bogate w 
witaminę C (115-1550 mg/100g), 
witaminy E, K i karotenoidy. 
Ponadto zawierają dużo potasu 
(300-380 mg), manganu (0.28-
0.32 mg) i miedzi (0,1 mg). 
Zawiera także nienasycone kwasy 
tłuszczowe (w nasionach), a całą 
roślina zawiera w sobie dużo 
przeciwutleniaczy (polifenole i 
flawonoidy) 

Pamiętajmy też, że pozostawione 
zbyt długo owoce mogą 
szczególnie u wcześniejszych 
odmian uschnąć jeszcze na pędzie i 
nie nadawać się do wykorzystania. 
Dlatego na własny użytek owoce 
trzeba jak najszybciej zbierać. 
Natomiast pozostawienie owoców 
jak najbardziej sprawi, że będą 
pokarmem dla ptaków. 



Właściwości odżywcze i 
zdrowotne rokitnika 

- Wzmacnia odporność, 
- Jest dobrym źródłem witamin 
(szczególnie C, E i K), co pomaga w 
stanach osłabienia, 
- Poprawia zdrowotność skóry, włosów i 
paznokci, 
- Olej z nasion chroni przed 
promieniowaniem UV, 
- Nasiona i owoce mają właściwości 
chroniące wątrobę, 
- Ma właściwości bakteriobójcze, 
pomagają w chorobach gardła i żołądka, 
- Ma działanie antynowotworowe i 
wzmacniają serce,  
- Olej z nasion obniża poziom 
cholesterolu. 

Przy wyrobie własnych przetworów z 
rokitnika można owoce przemrozić, aby 
nie były kwaśne. Natomiast naturalnym 
efektem ubocznym przy  przerobie 
owoców będą oleje pochodzące z 
nasion rokitnika. Powoduje to że 
przetwory z rokitnika po pewnym czasie 
się rozwarstwiają i na powierzchni 
pojawia się warstwa oleju. Można wtedy 
go zlać i wykorzystywać w celach 
kosmetycznych lub kulinarnych. 

Olej z nasion rokitnika 



Dlaczego warto uprawiać 
rokitnik 

-Mało wymagająca roślina sadownicza 

pod względem wymagań, 

- Ma bardzo cenne owoce, nasiona i 

liście, które wykorzystuje się w 

lecznictwie, kulinariach i kosmetologii, 

- Roślina o ozdobnych walorach 

(srebrzyste liście, oblepione owocami 

gałęzie), 

- Rośliny zalecane do uprawy zgodnie z 

„Otwartym programem nowoczesnego 

zagospodarowania i użytkowania 

działek na miarę potrzeb 

współczesnych rodzin”, 

- Roślina rzadko porażana przez 

choroby i szkodniki (głównie choroby 

kory i szkodnik owoców – nasionnica). 

Nasadzenia ozdobne rokitnika 



Wykorzystanie rokitnika 

- Owoce można przeznaczać na 

domowe przetwory – dżemy, 

soki, wina, nalewki, syropy, 

susze, 

- Z nasion można wytłaczać olej, 

wykorzystywany do higieny 

włosów i skóry, a także jako 

dodatek do potraw, 

- Nasadzenia na piaszczystych 

skarpach zapobiegają erozji 

gleby. Dodatkowo roślina 

rekultywuje słabe gleby poprzez 

wzbogacanie ich w azot, 

- Roślina ozdobna nadająca się 

na upiększanie terenu ROD. 

Witamina C podczas obróbki 

owoców na ciepło (suszenie, 

gotowanie) utlenia się, przez co 

przetwory maja dużo mniej 

witamin niż świeże owoce. 

Rokitnik jest o tyle wyjątkowy, że 

witamina C w nim zawarta jest 

odporna na temperaturę. Przetwory 

z rokitnika to gwarancja 

zachowania witaminy C. 


