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Do roku 2020 ma nastąpić: 

• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w 

stosunku do roku 1990,  

• zwiększenie efektywności energetycznej o 20%, 

• wzrost zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20%. 

Przeciwdziałanie zmianom klimatu nabiera coraz 

większego znaczenia w polityce Unii Europejskiej.  

W celu łagodzenia efektów tych zmian UE postanowiła 

zrealizować ambitny cel: ograniczyć emisję gazów 

cieplarnianych. 



KPD przewiduje wzrost udziału 

OZE w finalnym zużyciu energii co 

najmniej do poziomu 15% w 2020 

roku oraz dalszy wzrost tego 

wskaźnika w latach następnych (do 

20% w roku 2030). 



Realizacja celów krajowej polityki 

energetycznej wymaga uruchomienia 

produkcji biomasy z upraw celowych. 

 

Chodzi tu o wieloletnie plantacje 

wierzby, miskanta i ślazowca 

pensylwańskiego. 



Prognozuje się, że uprawy roślin 

energetycznych będą stanowić główne 

źródło biomasy przeznaczonej do 

wytwarzania biopaliw stałych w 

formie zrębków, peletów czy też 

brykietów.  



Krzew osiągający 

wysokość: do 5 m 

i średnicę kilku 

centymetrów 

Wierzba energetyczna 

Roczny plon z hektara: 6-12 ton 

 

Czas pierwszych zbiorów: 2- 3 lata 



Zalety wierzby: 

• duże plony – roczne przyrost może wynosić 7-15 t/ha 

suchej masy drewna, 

• długi okres użytkowania plantacji (15-20 lat) 

• tanie sadzonki – zrzezy (sztobry). 

Wady wierzby: 

• wilgotność zbieranej biomasy późną jesienią i zimą 

wynosi około 45-50%, co zwiększa koszty transportu i 

zmniejsza wartość opałową, ponieważ zbyt dużo ciepła 

trzeba zużyć na odparowanie wody, 

• trudna mechanizacja zbioru (w 3-letnim cyklu zbioru 

konieczne jest stosowanie specjalnych maszyn), 

• duże potrzeby wodne – wymaga gleb o wysokim (około 

200cm) poziomie wody gruntowej, ale nie zabagnionych, 

• duże zagrożenie przez choroby i szkodniki. 



Trawa rosnąca w 

kępach osiągająca 

wysokość: 2,0-3,5 m 

 

Średnica pędów: od 1 

do 3 cm 

 

Miskant olbrzymi 

Roczny plon z hektara:10-20 ton 

 

Czas pierwszych zbiorów: 2 lata 



Zalety miskanta: 

• duży potencjał plonowania (nawet do 20-25 t/ha, 

• okres użytkowania planacji wynosi 15-20 lat, 

• możliwość wykorzystania do mechanizacji zbioru 

typowego sprzętu rolniczego, 

• dotychczas nie stwierdzono występowania na tej roślinie 

chorób lub szkodników, 

• małe potrzeby nawozowe. 

Wady miskanta: 

• w warunkach klimatycznych Polski nie wytwarza nasion 

zdolnych do kiełkowania –konieczna produkcja 

sadzonek, 

• w pierwszym roku po posadzeniu zachodzi konieczność 

zabezpieczenia plantacji przed wymarzaniem, 

• drogie sadzonki. 



Roślina z rodziny 

ślazowatych, wytwarza 

zwarte i silnie 

ukorzenione kępy 

składające się z 

kilkunastu łodyg o 

średnicy: 3,5 cm i 

wysokości: 3,5 m 

Ślazowiec pensylwański 

Roczny plon z hektara: 15-20 ton 

Czas pierwszych zbiorów: 2-3 lata 



Zalety ślazowca: 

•  zbiór od późnej jesieni do wiosny przy wilgotności 

biomasy 20-30 %, 

•  niska zawartość popiołu i składników mineralnych, stąd 

małe wynoszenie składników nawozowych z plonem, 

•  możliwość wykorzystania do zbioru typowych maszyn 

rolniczych (sieczkarnie polowe), 

•  możliwość uprawy na glebach słabszych. 

Wady ślazowca: 

•  niska zdolność kiełkowania nasion, spowodowana 

twardością okryw, wpływa na bardzo słabą polową 

zdolność wschodów, nie przekraczającą 30-40 %, 

•  duża podatność na choroby (korzeni i podstawy łodyg). 



Ich dobór jest zależny od warunków 

siedliskowych, metody konwersji biomasy 

na energię (spalanie, fermentacja 

metanowa, zgazowywanie itp.) oraz 

kosztów związanych z produkcją i 

transportem. 

Wieloletnie na cele energetyczne 



Wykorzystanie gruntów marginalnych 

Zaniechanie produkcji na tych działkach 

spowodowane było ich cechami szczególnie 

utrudniającymi lub wręcz uniemożliwiającymi 

racjonalne gospodarowanie (niska żyzność i 

urodzajność, nadmierne lub niedostateczne 

uwilgotnienie) 

Najbardziej przydatne do uprawy roślin 

energetycznych są gleby obejmujące kompleksy 

przydatności rolniczej 5, 8, 9, 2z i 3z oraz opcyjnie 

kompleks 6. 



Wymagania wodne roślin energetycznych 

• Wierzba wiciowa preferuje grunty wilgotne, lecz 

niepodlegające długotrwałym zalewom z optymalnym 

poziomem wody gruntowej w granicach 100-130 cm 

p.p.t. na glebach piaszczystych i 160-190 cm p.p.t. na 

glebach gliniastych, 

 

• Ślazowiec pensylwański może być uprawiany na 

glebach lekkich, przepuszczalnych o małych zapasach 

wody użytecznej i małej ilości opadów w okresie letnim, 

 

• Miskant olbrzymi może być uprawiany na glebach 

lekkich w warunkach okresowych deficytów wody 

łatwo dostępnej. 



Gleby dopuszczone do lokalizacji wieloletnich roślin energetycznych (kolor 

czerwony) oraz rejony, w których plantacji nie należy lokalizować  
(kolor pomarańczowy i zielony) 



Wierzba 

 

kom. 2z 



Wierzba 

 

kom. 3z 



Wierzba 

 

kom. 8 



Wierzba 

 

kom. 9 



Miskant 

 

kom. 5 



Ślazowiec 

 

kom. 6 



Potencjalne możliwości lokalizacji plantacji roślin 
energetycznych w gminach 



Potencjał biomasy roślin 

wieloletnich jest iloczynem 

powierzchni plantacji 

i jednostkowej wydajności.  



Województwo Potencjał teoretyczny Potencjał techniczny 

powierzchnia 

 (tys. ha) 

biomasa 

(tys. t) 

powierzchnia 

 (tys. ha) 

biomasa 

(tys. t) 

Dolnośląskie 250,9 2 300,9 103,7 926,2 

Kujawsko-pomorskie 373,9 3 434,0 154,2 1 412,9 

Lubelskie 555,4 5 133,8 201,0 1 831,1 

Lubuskie 248,6 2 184,8 63,3 564,3 

Łódzkie 984,5 9 032,0 307,1 2 827,8 

Małopolskie 111,1 1 102,8 55,6 535,2 

Mazowieckie 149,6 1 530,1 68,6 682,6 

Opolskie 203,2 1 911,4 85,9 780,1 

Podkarpackie 481,2 4 184,2 166,2 1 455,7 

Podlaskie 313,3 2 989,9 115,0 1 083,8 

Pomorskie 419,7 3 845,6 162,2 1 476,2 

Śląskie 717,7 6 511,8 255,1 2 324,9 

Świętokrzyskie 417,4 3 914,2 144,2 1 335,1 

Warmińsko-mazurskie 489,7 4 621,4 163,8 1 542,3 

Wielkopolskie 162.3 1 593,1 53,3 517,1 

Zachodnio-pomorskie 232,2 2 110,7 85,7 772,0 

POLSKA 6 110,6 56 401,1 2 184,8 20 067,4 

Potencjał biomasy stałej z plantacji energetycznych  



Potencjał upraw roślin energetycznych w gminach 



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. 



Wykorzystanie biomasy z bioupraw w 

energetyce zawodowej zwiększa 

zapotrzebowanie na 

wielkopowierzchniowe plantacje roślin 

energetycznych, jednak oferowane ceny 

biomasy nie motywują do rozwoju upraw 

wieloletnich. 



Dziękuję za uwagę 


