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„Inżynieria rolnicza w ochronie i kształtowaniu środowiska” 



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 + Zr)  

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), 

Zr – 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 (%) 

<45 45-55 55-65 65-75 75-85 >85 

Liczba gmin 72 80 353 679 832 463 

Wsaźnik waloryzacji rpp 59,0 66,3 74,3 70,4 63,3 58,6 

Średnia pow. UR w gospodarstwie 

(ha) 
6,0 11,4 12,6 10,2 7,4 6,6 

Pogłowie bydła (szt. 100 ha-1) 28,6 30,0 31,1 29,7 33,7 34,5 

Pogłowie trzody (szt. 100 ha-1) 8,4 37,0 67,8 73,8 94,8 115,6 

Udział gospodarstw o powierzchni 

(%): 

  1-5 ha 32,0 22,8 15,7 18,9 22,3 22,4 

  5-15 ha 22,3 19,9 20,1 21,9 29,2 36,3 

  >15 ha 30,7 43,8 55,0 50,7 40,7 33,8 

Plony zbóż (dt ha-1) 3,6 3,8 3,9 3,9 3,7 3,7 

Struktura zasiewów zbóż 

Zboża ogółem: 36,8 51,3 61,6 70,3 80,0 89,0 

  pszenica ozmima 9,3 14,4 17,5 19,9 19,4 18,4 

  pszenica jara 1,7 1,9 2,2 2,7 3,1 3,3 

  jęczmień ozimy 0,9 1,6 2,0 2,3 2,3 2,5 

  jęczmień jary 3,4 5,6 5,9 7,0 7,8 7,9 

  żyto 4,7 6,0 7,6 8,6 10,8 13,9 

  owies 3,5 4,0 4,6 5,5 6,5 7,4 

  pszenżyto ozime 4,9 7,3 8,6 9,7 11,8 14,5 

  pszenżyto jare 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 

  mieszanki zbożowe 5,6 6,6 7,7 8,8 12,0 14,5 

  pozostałe 0,5 0,7 1,0 1,2 1,2 1,3 

  kukurydza 1,7 2,3 3,0 3,4 3,5 3,7 

Charakterystyka 

produkcji rolnej 

w gminach o 

różnym udziale 

zbóż w 

strukturze 

zasiewów 



29 723 tys. 

ton  

Potencjał 

teoretyczny 

słomy zbóż  



Potencjał 

techniczny 

słomy zbóż 

12,6 mln ton 



Zróżnicowanie 

udziału gleb 

bardzo dobrych 

i dobrych  



Powierzchnia 

zasiewów roślin 

oleistych 



Wyszczególnienie Rzepak w strukturze 

zasiewów (%) 

< 5 5-15 >15 

Liczba gmin 1537 570 372 

Plony rzepaku (dt ha-1) 21,9 23,0 23,5 

Udział rzepaku w powierzchni gleb 

bardzo dobrych i dobrych (%) 

2,2 20,7 31,8 

Udział gospodarstw o powierzchni 

(%): 

1-5 ha 27,1 12,2 6,7 

5-15 ha 30,8 23,3 14,5 

>15 ha 30,4 59,9 75,0 

Charakterystyka produkcji rzepaku w gminach o różnym udziale w 

strukturze zasiewów 



Potencjał 

teoretyczny 

roślin oleistych 

2 325 tys. ton 



Potencjał 

techniczny 

roślin oleistych 

ok. 295 tys. 

ton 



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 – 12,9 mln ton. 

 



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  



Potencjał teoretyczny 

 siana 

ok. 15 mln ton 



Potencjał techniczny 

 siana 

ok. 199 tys. ton 



Realizacja celów krajowej polityki 

energetycznej wymaga uruchomienia 

produkcji biomasy z upraw celowych. 

 

Chodzi tu o wieloletnie plantacje 

wierzby, miskanta i ślazowca 

pensylwańskiego. 



 

Pw = [Pe + (Pg ∙ we)] ∙ Ye  

 

gdzie:  

Pw – potencjał wieloletnich roślin energetycznych (t rok-1),  

Pe – powierzchnia istniejących plantacji wieloletnich roślin 

energetycznych (ha),  

Pg – powierzchnia gruntów przydatnych do uprawy roślin 

energetycznych (ha),  

we – współczynnik wykorzystania gruntów pod uprawę 

wieloletnich roślin energetycznych (%),  

Ye – przeciętny plon wieloletnich roślin energetycznych (t ha-1).  

 

Potencjał roślin energetycznych  



Gleby dopuszczone do lokalizacji wieloletnich roślin energetycznych (kolor 

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



Potencjalne możliwości lokalizacji plantacji roślin 
energetycznych w gminach 



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  



Areał wieloletnich roślin energetycznych 

w Polsce nie rozwija się dalej. 

 Przyczyną jest: brak opłacalności 

produkcji oraz ryzyko ekonomiczne 

związane z nowym kierunkiem produkcji.  



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. 



Dziękuję za uwagę 


