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Ograniczenie emisji GHG – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Obecnie energetyka odnawialna  bazuje na zasobach biomasy, ale 

dalsze wykorzystanie potencjału energetycznego biomasy zależy od 

możliwości produkcyjnych rolnictwa.  

Głównym asortymentem biomasy rolniczej wykorzystywanym w 

energetyce jest słoma.  

Na tle warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych 

scharakteryzowano regiony o różnym udziale zbóż w powierzchni 

zasiewów, a następnie oszacowano nadwyżki słomy możliwe do 

wykorzystania na cele energetyczne. 



Oszacowanie nadwyżki słomy - 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). 



Saldo końcowe bilansu substancji organicznej oblicza się według 

formuły: 

 

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). 

W obliczeniach wykorzystano współczynniki reprodukcji (odtwarzania) i degradacji (rozkładu) 

substancji. Wielkość tych współczynników zależy od uprawianej rośliny i rodzaju gleby oraz 

rodzaju stosowanych nawozów naturalnych i mineralnych. 





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 

Produkcja rolna w powiatach o różnym udziale zbóż 



29 723 tys. ton 



12,5 mln ton 



Nadwyżka słomy na cele energetyczne 



Całkowity potencjał techniczny słony z upraw zbożowych 

wyniósł 12 mln t. 

 

Oszacowanie potencjału słomy na poziomie teoretycznym i 

technicznym pozwala na uzyskanie informacji o 

możliwościach zaspokojenia potrzeb energetycznych dla 

danego regionu (powiatu).  

 

Nadwyżki słomy są mocno zróżnicowane w poszczególnych 

powiatach co wynika z pewnej rejonizacji produkcji.  
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