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Głównym postulatem Unii Europejskiej, a także 

Polski, w zakresie polityki energetycznej jest 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Jednym z 

rozwiązań jest wykorzystanie zero-emisyjnych 

odnawialnych źródeł energii (OZE). 

 

Obecnie energetyka 

odnawialna bazuje na 

zasobach biomasy.  



Głównym asortymentem 

biomasy rolniczej 

wykorzystywanym w 

energetyce jest słoma 

pochodząca z uprawy zbóż 

oraz rzepaku. 

BIOMASA - substancje pochodzenia roślinnego 

lub zwierzęcego ulegające biodegradacji, 

pochodzące z produktów, odpadów i 

pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a 

także przemysłu przetwarzającego ich produkty. 



Celem oszacowania nadwyżki słomy, która może stanowić 

potencjalny surowiec energetyczny należało zasoby słomy 

pomniejszyć o jej wtórne wykorzystanie w rolnictwie (ściółka, 

pasza, słoma do przyorania).  

 

N = P – (Zs + Zp + Zn)  

gdzie: 

N – nadwyżka słomy do wykorzystania poza rolnictwem (t), 

P – wielkość produkcji słomy zbóż (t), 

Zs – zapotrzebowanie słomy na ściółkę (t), 

Zp – zapotrzebowanie na słomę przeznaczoną na paszę (t), 

Zn – zapotrzebowanie na słomę przeznaczoną na przyoranie (t). 

Na podstawie liczebności pogłowia zwierząt gospodarskich i normatywów dla 

poszczególnych gatunków i grup użytkowych obliczono zapotrzebowanie na 

słomę zużywaną na paszę i ściółkę  



W obliczaniu, ile słomy przeznaczyć na przyoranie zastosowano 

formułę: 

 

Sk = Rn + Ru - Du 

gdzie: 

Sk – saldo końcowe (t ha-1), 

Rn – ilość substancji organicznej dostarczona w ciągu roku do 

gleby z nawozami naturalnymi i organicznymi (t ha-1), 

Ru – ilość substancji organicznej reprodukowana w glebie przez 

uprawę roślin (t ha-1), 

Du – ilość substancji organicznej ulegającej degradacji w glebie 

w wyniku uprawy roślin (t ha-1). 



Powierzchnia 

uprawy zbóż 



Wyszczególnienie Zboża w strukturze zasiewów (%) 

<50 50-60 60-70 70-80 >80 

Liczba powiatów 4 12 80 135 83 

Wskaźnik waloryzacji rpp 
58,6 69,6 72,5 66,2 60,2 

Pogłowie bydła (szt. 100 ha-1) 
15,8 28,6 30,0 31,8 36,5 

Pogłowie trzody (szt. 100 ha-1) 
3,6 71,1 83,5 89,2 110,2 

Udział gospodarstw o powierzchni (%): 

  1-5 ha 24,4 24,3 15,0 19,4 20,1 

  5-15 ha 20,3 18,4 20,9 24,8 34,0 

  >15 ha 35,1 48,9 57,3 47,4 39,4 

Plony zbóż (dt ha-1) 
3,40 3,90 4,00 3,80 3,70 

Struktura zasiewów zbóż (%) 

Zboża ogółem: 46,6 57,2 66,0 74,8 84,4 

  pszenica ozmima 9,1 18,8 20,1 19,9 17,5 

  pszenica jara 2,2 2,3 2,4 2,7 3,0 

  jęczmień ozimy 1,0 1,6 2,3 2,4 2,5 

  jęczmień jary 3,2 6,9 6,4 7,3 7,4 

  żyto 7,6 5,1 7,7 9,8 13,2 

  owies 5,1 4,2 5,0 5,8 6,9 

  pszenżyto ozime 7,1 7,4 8,7 10,9 13,8 

  pszenżyto jare 0,9 0,9 1,2 1,3 1,5 

  mieszanki zbożowe 7,7 6,9 7,8 9,8 13,8 

  pozostałe 0,6 0,6 1,2 1,3 1,2 

  kukurydza 2,3 2,6 3,2 3,6 3,6 

Charakterystyka 

produkcji rolnej w 

powiatach o różnym 

udziale zbóż w 

strukturze zasiewów 



29 723 tys. 

ton  

Potencjał 

teoretyczny 

słomy zbóż  



Potencjał techniczny słomy 

zbóż 12 664 tys. ton 

W kalkulacjach potencjału 

technicznego uwzględniono 

wykorzystanie słomy na potrzeby 

konserwacji gleby oraz na 

zaopatrzenie produkcji zwierzęcej 

(pasza, ściółka).  



Potencjał 
techniczny słomy z 

pszenicy ozimej 
 



Potencjał 
techniczny słomy z 

pszenicy jarej 
 



Potencjał 
techniczny słomy z 

jęczmienia 
ozimego 

 



Potencjał 
techniczny słomy z 
jęczmienia jarego 

 



Potencjał 
techniczny słomy z 

żyta 
 



Potencjał 
techniczny słomy z 

owsa 
 



Zróżnicowanie 

udziału gleb 

bardzo dobrych 

i dobrych  



Powierzchnia 

zasiewów roślin 

oleistych 



Charakterystyka produkcji rzepaku w powiatach o różnym udziale w 

strukturze zasiewów 

Wyszczególnienie 

 

Rzepak w strukturze zasiewów 

(%) 

 

< 5 5-15 >15 

Liczba powiatów 145 116 53 

Plony rzepaku (dt ha-1) 22,0 23,0 24,0 

Udział rzepaku w powierzchni gleb 

bardzo dobrych i dobrych (%) 

 

3,1 16,1 27,3 

Udział gospodarstw o powierzchni 

(%): 

      

1-5 ha 27,6 10,9 4,9 

5-15 ha 34,7 22,5 13,5 

>15 ha 30,7 62,9 78,0 



Potencjał 

teoretyczny 

roślin oleistych 

2 325 tys. ton 



Potencjał techniczny roślin 

oleistych ok. 295 tys. ton 

Oszacowany potencjał 

techniczny jest mocno 

zróżnicowany regionalnie, 

co wynika z rejonizacji 

produkcji rzepaku. 



Całkowity 

potencjał 

techniczny słomy 

12,9 mln ton  



 

 

Całkowita nadwyżka słomy z upraw zbożowych, która może być 

wykorzystana na cele energetyczne – 12,7 mln ton. 

 

Czynnikami limitującymi wielkość produkcji rzepaku są: jakość gleb 

(około 33% gleb słabych), niebezpieczeństwo wymarzania zwłaszcza w 

północno-wschodnich rejonach kraju oraz duży udział gospodarstw 

drobnych w Polsce południowo-wschodniej.  

 

Potencjał techniczny słomy z upraw roślin oleistych możliwy do 

zagospodarowania na cele energetyczne wyniósł około 295 tys. ton. 

 

Całkowity potencjał techniczny słomy – 12 959 tys. ton. 

 

Wielkość oszacowanego potencjału biomasy w gminach umożliwia na 

poziomie lokalnym podjęcie decyzji o jego wykorzystaniu, a tym samym 

wpływa na zmniejszenie dodatkowych kosztów np. transportu. 



Znaczący zasób biomasy stanowi siano uzyskiwane z TUZ 

Nsi = (Pow · Y) – (DJP · Sk)  

 

gdzie: 

Nsi -  potencjał techniczny siana (t), 

Y – średni plon siana w regionie (t ha-1) 

Pow – powierzchnia TUZ (ha), 

DJP – ilość jednostek przeliczeniowych na 

sztukę i rodzaju inwentarza (przeżuwacze), 

Sk – ilość siana przeznaczona na DJP  



Powierzchnia TUZ 



Potencjał teoretyczny 

 siana 

ok. 15 mln ton 



Potencjał techniczny 

 siana 

ok. 199 tys. ton 



Dziękuję za uwagę 


