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Wstęp
Pogłębianie efektu cieplarnianego,  zmniejszenie się zaso-

bów paliw kopalnych oraz wzrost ich cen wymuszają zamianę 
surowców energetycznych w gospodarstwach i przedsiębior-
stwach z konwencjonalnych na odnawialne. Takie działanie 
zapobiegnie dalszej degradacji środowiska i pozwoli unieza-
leżnić się od wyczerpalnych surowców kopalnych [16, s. 1]. 
Polska posiada wysoki potencjał wykorzystania Odnawial-
nych Źródeł Energii, a zwłaszcza biomasy, którą dostarcza 
rolnictwo [11, s. 4].

Dotychczas najczęstszym modelem gospodarki na tere-
nach wiejskich było monokulturowe, intensywne rolnictwo 
powodujące niekorzystne zmiany w środowisku.  Obecnie 
rozpowszechnia się i promuje wzorzec rolnictwa zrównowa-
żonego jako alternatywy dla rolnictwa intensywnego. Takie 
rolnictwo uwzględnia nie tylko potrzebę ochrony środowiska 
ale także stan zasobów naturalnych przy jednoczesnej reali-
zacji rosnących celów produkcyjnych, z wykorzystaniem moż-
liwości stwarzanych przez rozwój techniczny. Wdrożenie tego 
modelu polega m. in. na zagospodarowaniu powstających od-
padów produkcyjnych do wytwarzania energii lub nawożenia. 
Dąży się przy tym do ograniczenia stosowania chemicznych 
środków ochrony roślin i nawozów mineralnych na rzecz na-
wozów organicznych oraz minimalizacji zużycia paliw kopal-
nych [12, s. 5-6].

Uprawa roślin na cele energetyczne stoi w sprzeczności z 
wzmiankowanym modelem zrównoważonego rolnictwa. Upra-
wy te są przyczyną deforestacji oraz, prowadzone najczęściej 
w monokulturach, doprowadzają do intensyfi kacji degradacji 
środowiska stając się nowym wyzwaniem dla ochrony środo-
wiska [14, s. 141-142].

Grupy interesu lobbujące na rzecz roślin energetycznych 
uwypuklają przede wszystkim aspekt ekonomiczno-prawny 
zakładania plantacji, zaś pomijają lub traktują marginalnie 
aspekt przyrodniczy. Proponowane pod uprawę wierzby ener-
getycznej tereny podmokłe są miejscem występowania rzad-
kich gatunków roślin i ptaków, natomiast miskantowi czy robi-
ni mają być przeznaczane tereny suchsze będące siedliskiem 
roślinności murawowej. Przygotowanie stanowiska pod taką 
uprawę wymaga: karczowania i koszenia istniejącej pokrywy 

roślinnej, kultywatorowania i talerzowania oraz oprysków her-
bicydem totalnym. Takie metody doprowadzą do całkowitej 
utraty walorów przekształcanego siedliska.

Z raportów rolników wynika, że mimo powszechnej opinii 
o szerokiej tolerancji na warunki środowiska, nie wszystkie 
plantacje roślin energetycznych sprawdzają się na słabszych 
czy o zmiennym reżimie wodnym glebach, generując tym sa-
mym dodatkowe koszty [17, s. 49-51]. Wykorzystanie poten-
cjału produkcji biomasy stałej na plantacjach wieloletnich bę-
dzie wyjątkowo trudne. W 2009 r. powierzchnia tych plantacji 
w kraju wynosiła zaledwie 10 200 ha. Rolnicy nie są zaintere-
sowani rozwijaniem tego kierunku produkcji, podobnie jest w 
UE. Nawet w krajach takich jak Szwecja, gdzie od lat osiem-
dziesiątych dopłacano do każdego hektara założonej planta-
cji wierzby 1000 euro (obecnie 500 euro), ich powierzchnia 
jest od lat na poziomie 15 tys. ha [20, s. 63].

Na cele energetyczne powinny być wykorzystywane przede 
wszystkim odpady (nadwyżki) roślinne i zwierzęce takiej jak: 
pozostałości poubojowe oraz gnojowica i obornik – do pro-
dukcji biogazu, nadwyżki traw z trwałych użytków zielonych, 
a także nadwyżki podstawowego roślinnego produktu ubocz-
nego czyli słomy [11, s. 4].

1. Zagospodarowanie i potencjał 
techniczny słomy

Zastosowanie słomy do celów energetycznych miało swój 
początek w latach 70. ubiegłego stulecia. Wtedy w niektórych 
krajach starej Unii Europejskiej stworzono procedury prawne 
zabraniające palenia na polach resztek pożniwnych. Było to 
między innymi przyczyną zainteresowania słomą jako surow-
cem energetycznym [4, s. 86].

Od roku 1977 rejestruje się zmniejszenie zagospodarowa-
nia słomy na ściółkę i paszę, które jest spowodowane spad-
kiem pogłowia zwierząt gospodarskich, w tym bydła o 30% 
oraz zmianą sposobu ich żywienia. Obserwowane w ostat-
nich latach wypalanie po żniwach nadwyżek słomy na polu 
jest zjawiskiem powodującym zanieczyszczenie środowiska 
naturalnego i straty gospodarcze. Jest to bardzo niepożądana 
forma zagospodarowania słomy [3, s. 24; 5, s. 4].
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Niepożądane jest także rokroczne przeorywanie słomy, 
gdyż jej nadmiar w glebie wpływa niekorzystnie na proces jej 
rozkładu, powodując powstawanie grzybów negatywnie od-
działywujących na stan gleby. Powstające podczas rozkładu 
związki fenolowe hamują rozwój siewek zbóż [7, s. 6].

Właściwym zagospodarowaniem nadwyżek słomy jest wy-
korzystanie ich w przemyśle energetycznym. Wartość opało-
wa słomy zależy od jej wilgotności i wynosi: przy wilgotności 
5% - 19 MJ ∙ kg-1 u słomy szarej, a przy wilgotności 20% – 
13,5 MJ ∙ kg-1 dla słomy żółtej. Słoma żółta charakteryzująca 
się niższą wartością opałową, to słoma zbierana bezpośred-
nio za kombajnem, natomiast słoma zbierana po kilku dniach 
od omłotu ziarna to słoma szara [4, s. 85].

Ograniczeniem w powszechnym wykorzystaniu słomy 
w energetyce jest jej rozproszenie oraz fakt, iż jest ona ma-
teriałem objętościowym, co rzutuje na koszty transportu i 
przechowywania. W celu zmniejszenia tych niedogodności 
stosuje się zagęszczanie słomy przez brykietowanie lub pe-
letowanie do postaci brykietu lub peletu. Procesy te polegają 
na poddaniu rozdrobnionej słomy zagęszczeniu w warunkach 
wysokiego ciśnienia i odpowiedniej temperatury [15, s. 444]. 
Wykorzystanie biomasy w formie zagęszczonej ma wiele za-
let, pozwala na kilkakrotne zmniejszenie powierzchni maga-
zynowej, znaczne obniżenie kosztów transportu oraz możli-
wość wprowadzenia pełnej automatyzacji procesu spalania. 
Wytwarzanie brykietów i peletów z biomasy roślinnej może 
stać się ważną gałęzią produkcji rolniczej i spowodować roz-
wój obszarów, w których są produkowane i przetwarzane. 
Słomę na cele energetyczne można sprzedać za 120-180 zł 
za tonę. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż zmoczona czy 
nadgniła słoma nie znajdzie nabywcy, dlatego powinno się ją 
odpowiednio zabezpieczać przed przemoknięciem. Wpływy 
fi nansowe za słomę zwiększają o ok. ¼ – ⅓  przychody z  ro-
dukcji zbóż [7, s. 9].

W Polsce słoma pochodzi z upraw: zbóż – 92,6%, roślin 
oleistych – 5,1% oraz roślin strączkowych – 2,3%. Do celów 
energetycznych używana jest najczęściej słoma pszenna, na-
stępnie jęczmienna, rzepakowa oraz kukurydziana. Niezale-
cana jest słoma owsiana ze względu na niską temperaturę 
topnienia popiołu [18, s. 14].

W ostatnich latach, w następstwie prac genetycznych, 
stosunek słomy do ziarna uległ zmniejszeniu [7, s. 8]. Nowe 
technologie zbioru oraz nowe odmiany charakteryzujące się 
krótkim źdźbłem i dużą odpornością na wyleganie doprowa-
dziły do spadku ilości pozyskiwanej z upraw zbóż słomy.

Przy obliczaniu nadwyżek słomy niezbędna jest więc zna-
jomość aktualnych wskaźników pozyskania słomy w zależno-
ści od plonu ziarna. Przykładowo dla pszenicy ozimej stosu-
nek plonu ziarna do słomy wynosi obecnie 1:0,46 a dla jarej 
1:0,48. Należy znać też aktualne wskaźniki pozyskania słomy 
w zależności od areału uprawy, dla pszenicy ozimej jest to 
obecnie 2,3 t ∙ ha-1, a dla jarej 1,9 t ∙ ha-1 [13 s. 183-184].

Jakie są więc nadwyżki słomy w Polsce? Jak wykazują 
liczne opracowania- całkiem spore. Rolnictwo Polski produ-
kuje rocznie około 25 mln ton słomy, z których 10-12 mln ton 
może być przeznaczone na cele energetyczne [10, s. 113]. 
Inne źródło podaje 8-12 mln ton do wykorzystania energe-
tycznego [2, s. 134]. Wielkość nadprodukcji według różnych 
źródeł określana jest na poziomie ok. 8-13 mln ton rocznie 
[15, s. 443]. Największe nadwyżki słomy występują w woje-
wództwie lubelskim i wielkopolskim, zaś najmniejsze w woje-
wództwie podlaskim i małopolskim [5, s. 4].

Potencjał techniczny pozyskania słomy dla celów energe-
tycznych w 2020 roku ma być niższy niż obecnie, szacowany 
jest on na  8,63 mln ton [6, s. 47]. 

Prognozowane zapotrzebowanie na biomasę dla energe-
tyki zawodowej w Polsce, pozwalające na wypełnienie zobo-
wiązań unijnych, wynosi w 2020 roku 8,3 mln ton suchej masy 
[1, s. 60]. Słoma posiada wysoką zawartość suchej masy bo 
ok. 85% [3, s. 24]. Sucha masa nadwyżek słomy w 2020 roku 
wyniesie więc ponad 7,3 mln ton. Ponieważ zasoby słomy 
są zmienne w latach stwierdzono, że energetyka zawodowa 
może wykorzystać efektywnie do 50% istniejącego zasobu. 
Reszta powinna być wykorzystana lokalnie [20, s. 61]. Przyj-
mując takie założenie energetyka zawodowa mogłaby wyko-
rzystać w 2020 roku do ok. 3,7 mln ton suchej masy słomy, co 
stanowiłoby wypełnienie ok. 44% zobowiązania. 

Kolejne 22% zapotrzebowania biomasy w 2020 roku może 
pokryć biomasa pochodząca z trwałych użytków zielonych. 
Według Terlikowskiego [19, s. 45], bez szkody dla produkcji 
pasz, można rocznie pozyskać z niej na cele energetyczne 
1,82 mln ton suchej masy.

Do zagospodarowania energetycznego są przewidziane 
również wtórne zasoby biomasy czyli płynne i stałe odchody 
zwierzęce (gnojowica, gnojówka, obornik) oraz pozostałości 
organiczne z przemysłu rolno-spożywczego (np. gliceryna, 
wywar gorzelniany, odpady poubojowe) [8, s. 7]

2. Potencjał techniczny słomy w województwie 
lubelskim

W ramach projektu „Energetyczni Kreatorzy Zmian” realizo-
wanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, opracowa-
no 20 analiz dla powiatów ziemskich zawierających badania 
potencjału OZE w poszczególnych powiatach. Celem pro-
jektu było przygotowanie lokalnych partnerów do utworzenia 
partnerstw, które otrzymają pomoc w opracowaniu strategii 
zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie odnawialnych 
źródeł energii (OZE)1.

W jednym z rozdziałów opracowań oszacowano potencjał 
biomasy stałej w województwie Lubelskim, a w jego podroz-
dziale omówiono inwentaryzację zasobów słomy i siana na 
cele energetyczne. Przy inwentaryzacji zbiory słomy zostały 
pomniejszone o jej zużycie w rolnictwie na paszę, ściółkę oraz 
przyoranie pozwalające na utrzymanie zrównoważonego bi-
lansu glebowego substancji organicznej. Do obliczeń przyjęto 
możliwość pozyskania z powierzchni jednego hektara 2,2 ton 
słomy. Oszacowany potencjał techniczny wyrażono także w 
jednostkach energetycznych. Do ich obliczenia przyjęto war-
tość opałową suchej masy słomy na poziomie 17,3 MJ∙kg-1, 
a siana 17,1 MJ ∙ kg-1 oraz wilgotność roboczą słomy na po-
ziomie 17%, a siana 16% [9, s. 94, 100-104].

Na obszarze województwa lubelskiego funkcjonują już ko-
tłownie opalane słomą o różnej mocy. W najbliższych latach 
planuje się na tym obszarze budowę kolejnych jednostek cie-
płowniczych, które będą wykorzystywały nadwyżki słomy z re-
gionu. Kotłownie te działają obecnie między innymi w Garbo-
wie, Ulhówku, Zakrzówku, Szopinku czy  Janowie Podlaskim. 
Potencjalnymi użytkownikami kotłów są również gospodarstwa 
rolne. Pierwszy taki kocioł na Lubelszczyźnie powstał w gminie 
Skierbieszów. Właściciel kotłowni posiadający 20 ha gruntów 
ornych dostarczających słomę, produkował ciepło dzięki które-
mu mógł rozpocząć świadczenie usług agroturystycznych oraz 
sprzedaż nadwyżek ciepła. Ogrzewanie na słomę jest konku-
rencyjne cenowo wobec ogrzewania na węgiel czy gaz, a przy 
tym dużo bardziej ekologiczne [16, s. 7-15].

Gminna ciepłownia ekologiczna opalana słomą w Gra-
bowcu dostarcza ciepła do budynków o łącznej powierzchni 
użytkowej wynoszącej 7 000 m2. Kotłownia ta o maksymalnej 
mocy 1,1 MW produkuje rocznie ok. 5 000 GJ ciepła. Słoma 
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spalana w ciepłowni posiada wartość opałową równą 10 GJ∙t-1 
(dość duża wilgotność). Roczne zużycie paliwa to 700 ton sło-
my2. Teoretycznie więc, wykazany w analizach potencjał tech-
niczny słomy i siana z województwa Lubelskiego, pozwoliłby 
na działanie ponad tysiąca siedmiuset podobnych obiektów.

Po uruchomieniu takich instalacji konieczne stałyby się 
systematyczne dostawy biomasy w wymaganych ilościach 
oraz o określonej jakości. W związku z tym zakłady te za-
interesowane byłyby wieloletnimi umowami kontraktacyjnymi, 
które zapewniłyby im potrzebne ilości biomasy. 

Autorzy poradnika „Uprawa roślin na cele energetyki” obli-
czyli, iż spośród porównywanych przez siebie gatunków roślin 
przeznaczanych na cele energetyczne, najbardziej opłacalna 
jest uprawa pszenicy. Spełniony jednak musi być warunek od-
powiednio wysokich plonów i sprzedaży ziarna po atrakcyjnej 
cenie [5, s. 19-23, 27].

Według Wojewódzkiego Programu Alternatywnych Źródeł 
Energii dla Województwa Lubelskiego, korzyści z energetycz-
nego wykorzystania słomy to między innymi: stałe i pewne 
dostawy ekologicznego, lokalnego nośnika energii (w przeci-
wieństwie do importowanej ropy czy gazu), niski koszt pozy-
skania surowca, zapewnienie dodatkowych źródeł dochodów 
dla ludności wiejskiej, aktywizacja ekonomiczna, przemysło-
wa i handlowa lokalnych społeczności wiejskich [21, s. 63].

Podsumowanie
Decyzja o wprowadzeniu do uprawy celowej roślin energe-

tycznych powinna być podjęta dopiero po właściwym zagospo-
darowaniu całych zasobów odpadów i nadwyżek z rolnictwa 
dla celów energetycznych, oraz po wnikliwej analizie siedli-
ska do jakiego miałyby te rośliny być wprowadzone. Nie może 

to być jednak intensywna uprawa monokulturowa. Obecnie 
promowane rolnictwo zrównoważone pozwala na pełniejsze 
wykorzystanie potencjału produkcyjnego rolnictwa. Głównym 
odpadem produkcji roślinnej w rolnictwie jest słoma. W ostat-
nich latach w wielu gospodarstwach rolnych powstają znacz-
ne jej nadwyżki, które znajdują zastosowanie w energetyce. 
Słoma jest materiałem objętościowym, który można przezna-
czyć do bezpośredniego spalania bądź poddać zagęszczeniu 
przez brykietowanie lub pelletowanie. Nadwyżki słomy w Pol-
sce mieszczą się w przedziale od 8 do 13 mln ton przez co 
mogą stanowić poważne źródło ekologicznego paliwa. Nad-
wyżkę słomy z 20 powiatów ziemskich Województwa Lubel-
skiego możliwą do energetycznego wykorzystania szacuje się 
na 929 824 ton. Odpowiednie zagospodarowanie lokalnego 
nośnika energii pozwoli na decentralizację produkcji energii 
i tym samym zapewni wyższe bezpieczeństwo energetycz-
ne a także zagwarantuje wyższe dochody z produkcji rolnej.

Przypisy
1 Na podstawie strony internetowej http://www.energetyczni-
kreatorzyzmian.pl/

2 Dane z ofi cjalnego portalu gminy Grabowiec: http://www.gra-
bowiec.pl/Portal/articles.php?article_id=12
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Technical potential of straw as an energy source in the region of Lublin
In the following article the use of agricultural biomass for energy purposes is discussed.  Biomass obtained from agriculture 

for energy purposes includes: wastes from the production plant (straw) and animal (slurry, manure and slaughter byproducts) 
and biomass extracted from permanent grassland and intentional energy crops. Adverse changes in the environment has in-
creased the interest in agricultural biomass considered as eco-friendly alternative to non-renewable and harmful conventional 
fuels. Intentional energy crops can not be regarded as limiting fuel environmental degradation, as it contributes to its severity. 
The study focused on the surplus straw, recognizing it as organic and secure solid biomass. It was found that by proper use of 
the straw technical potential, it could become a valuable energy resource.

Key words: straw, technical potential of straw, agricultural biomass.
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