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Streszczenie 
 
Celem badań prezentowanych w pracy było poznanie przydatności 
uprawy żyta w poplonie ozimym oraz kukurydzy lub sorgo w plonie wtó-
rym do produkcji biomasy na potrzeby biogazowni rolniczych. Doświad-
czenia polowe przeprowadzono w latach 2009–2012 w Zakładzie Do-
świadczalnym Stary Sielec, powiat Rawicz, na glebach średniej przydat-
ności rolniczej, w rejonie o małej ilości opadów rocznych (<550 mm) i ni-
skim poziomie wody gruntowej. Podstawą oceny przydatności porówny-
wanych roślin były plony z hektara: suchej masy, biogazu oraz wydajno-
ści energetycznej i koszty produkcji bioenergii. Uzyskane wyniki badań 
wskazują na bardzo dobrą przydatność żyta uprawianego w poplonie 
ozimym i kukurydzy w plonie wtórym do produkcji biomasy. Z uprawy  
żyta i kukurydzy uzyskano łącznie plony z ha: suchej masy 40 t, biogazu 
>17 900 m3 i wydajności energetycznej 790 GJ, w warunkach niskich 
kosztów produkcji (<10 zł·GJ–1). Natomiast plony sorgo uprawianego  
w plonie wtórym były mniejsze niż kukurydzy i łącznie z żytem wynosiły  
z ha: suchej masy 37 t, biogazu >13 000 m3 i wydajności energetycznej 
733 GJ. Zatem sorgo uprawiane w plonie wtórym jest mniej przydatne od 
kukurydzy do produkcji biomasy dla biogazowni rolniczych.  
 
Słowa kluczowe: biomasa dla biogazowni, żyto, kukurydza, sorgo,  
sucha masa, biogaz, bioenergia, koszty produkcji  

 
 
Wstęp 
 
Program „Innowacyjna energetyka – rolnictwo energetyczne”, opracowany przez 
Ministerstwo Gospodarki w 2006 r., ustala system promujący produkcję biogazu 
rolniczego do kogeneracji energii elektrycznej i ciepła. Uzyskana energia odna-
wialna ma być przeznaczana przede wszystkim na potrzeby miejscowej ludno-
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ści, a nadwyżki sprzedawane do sieci przesyłowych. Wdrożenie powyższego pro-
gramu zakłada funkcjonowanie średnio po jednej biogazowni rolniczej w gminie 
do 2020 r. Biogazownie będą wykorzystywały przede wszystkim wszelkiego ro-
dzaju substraty odpadowe pochodzące z rolnictwa i przemysłu spożywczego, 
uzupełniane biomasą rolniczą, która będzie miała dominujący udział ilościowy  
w produkcji biogazu [GRZYBEK 2008]. 
  
Biomasa pochodzenia rolniczego powinna charakteryzować się dobrą przydat-
nością do pozyskiwania biogazu, niskimi kosztami produkcji, wysokimi plonami  
i dużą wydajnością energetyczną z jednostki powierzchni pola. Dobór roślin do 
produkcji biomasy będzie zależał od jakości gleby, sposobu uprawy oraz ilości 
opadów atmosferycznych występujących w określonym rejonie. 
  
Na glebach gorszej przydatności rolniczej o niskim poziomie wody gruntowej  
i małej sumie rocznych opadów atmosferycznych (<550 mm), występujących 
głównie w centralnej i zachodniej Polsce, dobrym rozwiązaniem jest produkcja 
biomasy z roślin jednorocznych. Uprawa wieloletnich roślin energetycznych nie 
znajduje bowiem w tych warunkach uzasadnienia z uwagi na okresowe niedobory 
wilgoci w glebie [KRASOWICZ i in. 2009]. 
  
Dlatego celem niniejszej pracy jest poznanie przydatności uprawy żyta w poplo-
nie ozimym oraz kukurydzy lub sorgo w plonie wtórym, do produkcji biomasy dla 
zapewnienia potrzeb biogazowni rolniczych. Uprawa poplonów ozimych i roślin  
w plonie wtórym jest dobrze znana rolnikom jako sposób uzyskania wartościowej 
paszy objętościowej. Poplonami ozimymi nazywa się rośliny uprawiane po zbiorze 
plonu głównego, wysiewane w końcu lata, a zbierane wiosną, po których wysiewa 
się w plonie wtórym średniowczesne odmiany kukurydzy lub sorgo. Jako poplony 
najczęściej stosuje się odmiany żyta lub pszenżyta ozimego, wyróżniające się 
dużymi plonami zielonej masy, dużą odpornością na suszę i choroby oraz do-
brze wykorzystujące wodę nagromadzoną w glebie w końcu zimy i wiosną. Poza 
tym intensywnie nawożone poplony ozime wpływają na zwiększanie zawartości 
związków organicznych w glebie oraz lepszy wzrost roślin uprawianych po ich 
zbiorze [BURCZYK i in. 1971]. 
  
W ostatnich latach okazało się, że żyto uprawiane w poplonach ozimych może 
być wykorzystywane z bardzo dobrymi wynikami jako substrat do produkcji bio-
gazu rolniczego. Zbiór roślin trzeba opóźnić do fazy mleczno-woskowej dojrza-
łości ziarna. Pod koniec wegetacji żyta następuje bardzo intensywny przyrost 
substancji organicznej i dlatego plony suchej masy są dużo większe niż ze zbioru 
zielonej masy na paszę w fazie początku kłoszenia roślin.  
  
Należy oczekiwać, że poplony ozime dobrze wykorzystają wilgotność gleby na-
gromadzoną w zimie i wczesną wiosną do produkcji biomasy, która wyrówna 
ewentualne straty w plonach spowodowane okresowymi suszami podczas we-
getacji roślin uprawianych w plonie wtórym. 
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Materiał i metody badań 
 
Dla potwierdzenia postawionej hipotezy przeprowadzono w latach 2009–2012 
ścisłe doświadczenia polowe w Zakładzie Doświadczalnym IWNiRZ Stary Sielec, 
powiat Rawicz, położonym w rejonie o małej ilości opadów rocznie (<550 mm)  
i niskim poziomie wody gruntowej. Doświadczenia zakładano na glebie bielicowej, 
zalegającej na glinie, o pH w granicach 5,5–6,5 i średniej zasobności w składniki 
pokarmowe, na stanowisku po zbożach ozimych. 
 
W celu poznania wpływu sposobu produkcji biomasy na jej wydajność (poplon 
ozimy plus plony wtóre) doświadczenia lokalizowano na tych samych polach, na 
których w latach 2007–2011 zakładano doświadczenia polowe z kukurydzą, 
sorgo, konopiami włóknistymi i burakami cukrowymi uprawianymi w plonie głów-
nym [BURCZYK 2012]. 
 
Uprawę roli rozpoczynano orką na średnią głębokość pod zasiew poplonu ozi-
mego po zbiorze przedplonu. Bezpośrednio przed siewem ziarna w pierwszej 
dekadzie września wykonywano bronowanie i wysiewano nawozy mineralne (w kg 
na ha): N – 20, P2O5 – 40 i K2O – 80. W latach 2009–2010 wysiewano pszenżyto 
odmiany Medilo w ilości 145 kg·ha–1 ziarna, traktując je zamiennie jako odmianę 
żyta. Natomiast w latach 2011–2012 wysiewano żyto odmiany Sellino w ilości 
180 kg·ha–1. Wczesną wiosną, tzn. w okresie ruszania wegetacji (początek mar-
ca), stosowano pogłównie każdego roku po 100 kg·ha–1 azotu w formie saletry 
amonowej. 
 
Rośliny uprawiane w poplonach ozimych oraz w plonach wtórych koszono  
w fazie mleczno-woskowej dojrzałości ziarna. Podczas zbioru pobierano próby 
roślin w celu określenia w nich zawartości suchej masy oraz oznaczenia ciepła 
spalania za pomocą kalorymetru wg PN-81/G-04513. 
 
Bezpośrednio po zbiorze poplonów ozimych talerzowano pole, bronowano i wy-
siewano nawozy mineralne w kg na ha: N – 120, P2O5 – 60, K2O – 100 i Mg  
O – 30. W plonach wtórych stosowano następujące gatunki i odmiany oraz ilości 
wysiewu: sorgo odmiana Sucrosorgo 506 (10 kg·ha–1) i średniowczesny miesza-
niec kukurydzy Opoka (80 kg·ha–1). 
 
Przydatność porównywanych roślin do produkcji biomasy oceniano na podsta-
wie plonów zielonej i suchej masy oraz biogazu, a także wydajności energetycz-
nej z jednostki powierzchni pola. Poza tym określano koszty produkcji biomasy  
i bioenergii [zł·GJ–1] loco pole. Koszty pozyskiwania biomasy z poplonu ozimego 
i roślin uprawianych w plonie wtórym ustalono na podstawie ponoszonych nakła-
dów bezpośrednich (nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, uprawa roli i zbiory) 
oraz kosztów pośrednich (podatki, amortyzacja) bez dopłat bezpośrednich  
z UE, w warunkach produkcyjnych ZD Stary Sielec oraz notowanych w końcu 
2012 r. wolnorynkowych cen środków produkcji.  
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W celu poznania wpływu przebiegu pogody na plonowanie roślin, ustalono sumy 
rocznych opadów atmosferycznych oraz miesięcznych w okresie wegetacji ro-
ślin w ZD Stary Sielec. Ilość i rozkład opadów w latach 2009–2012 przedstawione 
w tabeli 1. będą wykorzystane do interpretacji wyników doświadczeń. 
     
Tabela 1. Roczne i okresowe sumy opadów atmosferycznych w Zakładzie Doświad-

czalnym Stary Sielec w latach 2009–2012 
Table 1. Annual and periodical sums of precipitation at Stary Sielec Experimental 

Station, in years 2009–2012 
Opad [mm] w latach  Precipitation [mm] in years    

Okresy (miesiące) 
Periods (months)    2009 2010 2011 2012 

średnie  
z wielolecia1) 
multi-annual  
averages1) 

Rok (I–XII)  Year (I–XII) 675,0 760,0 413,0 582,6 542,0 

Okres wegetacji roślin (III–X) 
Plant vegetation period  (III–X)  509,2 522,5 340,5 423,7 411,0 

–  III 
–  IV 
–  V 
–  VI 
–  VII 
–  VIII 
–  IX 
–  X  

37,6 
15,1 
52,0 

104,4 
151,3 

56,1 
34,3 
58,4 

41,8 
39,4 

155,2 
34,8 
68,8 
41,8 
81,3 

9,4 

24,0 
21,0 
37,0 
30,1 

128,6 
53,6 
18,7 
27,5 

13,3 
22,1 
23,8 

107,6 
102,6 

76,2 
50,5 
27,6 

32,0 
37,0 
61,0 
53,0 
78,0 
60,0 
49,0 
41,0 

1) W latach 1960–2000 dla miasta Rawicz. 1) In years 1960–2000 for Rawicz town. 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Zebrano również informacje dotyczące temperatury dziennej powietrza w okre-
sie wegetacji roślin w latach badań, która wahała się w granicach 5,0–13,0°C 
wiosną oraz 15,5–19,3°C latem i nie różniła się istotnie w poszczególnych la-
tach. Była jednak o kilka stopni wyższa od średniej wieloletniej, wynoszącej 
7,5°C dla miesięcy wiosennych i 15,4°C dla miesięcy letnich (w latach 1960–2000 
dla miasta Rawicz). 
 
Wyniki badań i dyskusja 
  
Uzyskana w latach 2009–2012 wydajność roślin w doświadczeniach z udziałem 
poplonów ozimych, wyrażona w plonach: zielonej i suchej masy, biogazu oraz 
wydajności bioenergii z jednostki powierzchni pola jest wysoka. Plony biomasy 
pszenżyta i żyta zbieranego w fazie mleczno-woskowej dojrzałości ziarna wyno-
szą średnio 40,9 t·ha–1 zielonej masy (tab. 2) i 13,9 t·ha–1 suchej masy (tab. 3). 
W porównaniu z plonami biomasy żyta uprawianego w poplonach ozimych  
z przeznaczeniem na paszę objętościową i zbieranego w początkowej fazie kło-
szenia roślin plony te są dwukrotnie większe. W końcowej fazie wzrostu żyta 
następuje bowiem intensywny przyrost masy organicznej [BURCZYK i in. 1971]. 
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Nieco gorsze plony biomasy niż w pozostałych latach w 2010 r. były spowodo-
wane nadmiarem opadów atmosferycznych (155 mm w maju), a w 2011 r. niską 
temperaturą powietrza wiosną (tab. 2, 3). 
 
Tabela 2. Plony zielonej masy z poplonu ozimego i plonów wtórych 
Table 2. Green matter yields from winter aftercrop and aftercrops 

Plony w latach  Yields in years 
[t·ha–1]    

Plony średnie  
z lat 2009–2012 
Average yields  
from 2009–2012  

Gatuneki rośliny  
i sposób jej uprawy 

Plant species  
and cultivation method 2009 2010 2011 2012 [t·ha–1] względne 

relative 
Poplon ozimy 
Winter aftercrop 
– żyto  rye 

 
42,2 

 
38,8 

 
38,5 

 
44,2 

 
40,9 

 
36,9 

Plony wtóre  Aftercrops 
– sorgo  sorghum 
– kukurydza  maize 

 
48,0 
46,8 

 
68,5 
64,8 

 
79,8 
71,7 

 
92,7 
86,6 

 
72,2 
67,5 

 
63,1 

– 
Razem  In total 
– żyto + sorgo 
   rye + sorghum 
– żyto + kukurydza 
   rye + maize 

 
90,2 

 
89,0 

 

 
107,3 

 
103,6 

 

 
118,3 

 
110,2 

 

 
136,9 

 
130,8 

 

 
113,2 

 
108,4 

 

 
– 
 

100 
 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Tabela 3. Plony suchej masy z poplonu ozimego i plonów wtórych 
Table 3. Dry matter yields from winter aftercrops and aftercrops 

Plony w latach  Yields in years 
[t·ha–1]    

Plony średnie  
z lat 2009–2012 
Average yields  
from 2009–2012  

Gatuneki rośliny  
i sposób jej uprawy 

Plant species  
and cultivation method 2009 2010 2011 2012 [t·ha–1] względne 

relative 
Poplon ozimy 
Winter aftercrop 
– żyto  rye 

 
14,3 

 
13,3 

 
13,6 

 
14,5 

 
13,9 

 
36,1 

Plony wtóre  Aftercrops 
– sorgo  sorghum 
– kukurydza  maize 

 
16,7 
17,3 

 
23,7 
25,8 

 
26,8 
25,7 

 
26,4 
34,5 

 
23,4 
25,8 

 
63,9 

– 
Razem  In total 
– żyto + sorgo 
   rye + sorghum 
– żyto + kukurydza 
   rye + maize 

 
31,0 

 
31,6 

 

 
37,0 

 
39,1 

 

 
40,4 

 
39,3 

 

 
40,9 

 
49,0 

 

 
37,3 

 
39,7 

 

 
100 

 
– 
 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Plony biomasy z roślin uprawianych w plonie wtórym są również bardzo duże. 
Średnia wydajność zielonej masy sorgo wynosi 72,2 t·ha–1 (tab. 2). Plony zielo-
nej masy kukurydzy wynoszące 67,5 t·ha–1 są średnio o 6,5% mniejsze niż zie-
lonej masy sorgo. Natomiast plony suchej masy kukurydzy – wynoszące 25,8 
t·ha–1 są średnio o 9% większe od wydajności suchej masy sorgo (23,4 t·ha–1). 
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Różnice spowodowane są mniejszą zawartością suchej masy w biomasie sorgo 
podczas zbioru roślin, średnio o 5% w odniesieniu do zielonej masy kukurydzy. 
Wyjaśnienia wymagają mniejsze plony biomasy sorgo i kukurydzy w 2009 r.  
w porównaniu z plonami w pozostałych latach prowadzenia doświadczeń. Przy-
czyną było podtopienie pola doświadczalnego wywołane ulewnymi deszczami 
(>200 mm) bezpośrednio po założeniu doświadczenia. Oczywiście, mniejsze plo-
ny biomasy sorgo i kukurydzy w 2009 r. wpłynęły na pogorszenie średniej oceny 
wydajności roślin uprawianych w plonie wtórym. Jednocześnie trzeba dodać, że 
większe plony zielonej i suchej masy kukurydzy uzyskane w 2012 r. od plonów 
tej rośliny w dwóch poprzednich latach były spowodowane korzystnym przebie-
giem opadów w fazie tworzenia kwiatostanów oraz słonecznej pogody przed  
i podczas jej zbiorów. 
 
Korzyści z produkcji biomasy w poplonach ozimych i plonach wtórych ujawniają 
się dopiero po łącznej ocenie plonów (tab. 2, 3). Wówczas wydajność z poplo-
nów ozimych i sorgo razem wynosi 113 t·ha–1 zielonej masy i 37,3 t·ha–1 suchej 
masy. Łączna ilość zielonej masy poplonów ozimych i kukurydzy, wynosząca 
108 t·ha–1, jest ok. 4% mniejsza od biomasy poplonów i sorga. Plony suchej masy 
poplonów ozimych i kukurydzy wynoszą 39,7 t·ha–1 i są ok. 6% większe od plo-
nów suchej masy poplonów ozimych i sorga. Różnice w łącznych plonach bio-
masy wynikają z mniejszej zawartości suchej masy w roślinach sorgo niż w ku-
kurydzy podczas ich zbiorów. 
 
Biomasa poplonów ozimych i plonów wtórych jest po zbiorach przechowywana 
w silosach w formie kiszonki i będzie przeznaczana do produkcji biogazu rolni-
czego. Dlatego poznanie ilości uzyskanego biogazu z kiszonek żyta poplono-
wego, kukurydzy i sorgo umożliwi ocenę ich przydatności dla biogazowni. Do 
określenia wydajności biogazu przyjęto metodę Podkówki, bazującą na wyni-
kach laboratoryjnych badań ilości uzyskiwanego biogazu z wybranych substra-
tów, wykonanych w zagranicznych doświadczeniach [PODKÓWKA, PODKÓWKA 
2010]. Wyniki oceny wydajności biogazu w kiszonce porównywanych roślin 
przedstawiono w tabeli 4. Uzyskane liczby wskazują na bardzo dobry uzysk bio-
gazu z kiszonki kukurydzy, nieco gorszy z poplonów ozimych, a najgorszy z ki-
szonki sorgo. Ilość uzyskanego biogazu z kiszonki sorgo jest ok. 40% mniejszą 
niż z kiszonki kukurydzy. Dlatego kiszonka z poplonu ozimego i sorgo ma rów-
nież ok. 30% niższą wydajność biogazu od kiszonki z poplonów ozimych i kuku-
rydzy. Z tego powodu uprawa sorgo w plonie wtórym do produkcji biomasy na 
potrzeby biogazowni jest mniej przydatna od kukurydzy.  
 
Biomasę z sorgo można lepiej wykorzystać w energetyce zawodowej do pro-
dukcji energii elektrycznej na drodze współspalania z węglem lub jako surowiec 
do produkcji bioetanolu II generacji. Wstępne wyniki badań nad opracowaniem 
nowej technologii otrzymywania bioetanolu II generacji z biomasy sorgo i mi-
skanta potwierdzają taką możliwość [SŁOMSKI i in. 2012]. 
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Tabela 4. Ilość biogazu uzyskanego z biomasy poplonu ozimego i plonów wtórych  
w latach 2009–2012 określona metodą Podkówki 

Table 4. Amount of biogas obtained from biomass of winter aftercrop and yields of 
aftercrops in years 2009–2012, determined by Podkówka’s method 

Ilość biogazu z 
Amount of biogas from Wyszczególnienie 

Specification żyta 
rye 

sorgo 
sorghum

kukurydzy 
maize 

razem 
total 

Plon zielonej masy [t·ha–1] 
Green matter yield [t·ha–1] 

40,9 
40,9 

72,2 
– 

– 
67,5 

113,2 
108,4 

Straty podczas zbioru i kiszenia biomasy [%] 
Losses during harvest and ensiling of biomass [%] 12 12 12 – 

Produkcja kiszonki [t·ha–1] 
Silage production [t·ha–1    

36,0 
36,0 

63,6 
– 

– 
59,4 

99,6 
95,4 

Ilość biogazu uzyskanego z kiszonki [m3·t] 
Amount of biogas obtained from silage [m3·t]    171 108 198 – 

Produkcja biogazu [m3·ha–1] 
Biogas production [m3·ha–1] 

6 156 
6 156 

6 868 
– 

– 
11 761 

13 024 
17 917 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
  
Proporcjonalnie do wielkości plonów suchej masy kształtuje się produktywność 
porównywanych roślin przedstawiona w tabeli 5. Różnice wartości energetycznej 
określone na podstawie ciepła spalania suchej masy substratów nie są duże. Dla-
tego wydajność energetyczna z jednostki powierzchni pola zależy przede wszyst-
kim od wielkości plonów suchej masy i wynosi dla żyta oraz kukurydzy łącznie 
794 GJ·ha–1. Przyjmując za wartość energetyczną tony węgla 25 GJ, wydajność 
ta jest równoważna ponad 30 t węgla z ha pola. Obserwacje z dotychczasowych 
badań nad możliwością zwiększania wydajności energetycznej biomasy wskazu-
ją, że przez opóźnienie zbioru kukurydzy do pełnej dojrzałości ziarna, można 
zwiększyć wydajność energetyczną o ok. 100 GJ·ha–1 [BURCZYK 2012]. 
  
Istotnym zagadnieniem dla końcowego wyniku ekonomicznego biogazowni są 
koszty produkcji wyrobów końcowych i ceny substratów oraz zapewnienie ciągło-
ści ich dostawy w określonej ilości i jakości. Ponieważ biomasa rolnicza stanowi 
przeważający udział wśród substratów, to ustalanie cen zakupu na podstawie 
kosztów produkcji, akceptowanych przez obie strony (kupujący i sprzedający), 
stanowi gwarancję realizacji zadań biogazowni. 
  
Dlatego w badaniach postanowiono określić koszty produkcji biomasy i bioener-
gii, przedstawione w tabeli 5., na podstawie wysokości ponoszonych nakładów 
bezpośrednich i pośrednich w warunkach produkcyjnych ZD Stary Sielec w koń-
cu 2012 r. loco pole bez dopłat UE. Określanie kosztów produkcji biomasy jest 
konieczne do ustalania opłacalnych cen zbytu z uwagi na duże wahania cen 
środków produkcji i surowców rolniczych na wolnym rynku. Jeżeli ceny biomasy 
będą ustalane jednostronnie – poniżej kosztów produkcji, wówczas rolnicy nie 
będą produkować biomasy, a producenci biogazu zostaną zmuszeni do importu 
surowca lub wstrzymania produkcji energii odnawialnej.  
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Tabela 5. Produktywność biomasy poplonu ozimego i plonów wtórych w latach 
2009–2012 (loco pole) 

Table 5. Productivity of biomass from winter aftercrop and the aftercrops in years 
2009–2012 (loco field) 

Produktywność biomasy z 
Productivity of biomass from Wyszczególnienie 

Specification żyta 
rye 

sorgo 
sorghum

kukurydzy 
maize 

razem 
total 

Plon suchej masy [t·ha–1] 
Dry matter yield [t·ha–1] 

13,9 
13,9 

 23,4 
– 

– 
25,8 

37,3 
39,7 

Koszt produkcji biomasy [zł·ha–1] 
Costs of biomass production [PLN·ha–1] 

3 127 
3 127 

3235 
– 

– 
3315 

6 362 
6 442 

Koszt produkcji biomasy [zł·t –1 s.m.] 
Costs of biomass production [PLN·t –1 d.m.] 

225 
225 

138 
– 

– 
128 

170 
162 

Wartość energetyczna [GJ·t –1 s.m.] 
Energetic value [GJ·t –1 d.m.] 20,2 19,3 19,9 – 

Wydajność energetyczna [GJ·ha–1] 
Energy output [GJ·ha–1] 

281 
281 

452 
– 

– 
513 

733 
794 

Koszt produkcji bioenergii [zł·GJ–1] 
Cost of bioenergy production [PLN·GJ–1] 

11,13 
11,13 

7,15 
– 

– 
6,46 

8,68 
8,11 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Reasumując wyniki czteroletnich badań, można rekomendować praktyce rolniczej 
uprawę żyta w poplonie ozimym oraz kukurydzy w plonie wtórym do produkcji bio-
masy na potrzeby biogazowni. Biomasa z poplonu ozimego stanowi ponad 30% 
plonów zbieranych łącznie z kukurydzą i można z niej uzyskać duży plon bioga-
zu z jednostki powierzchni pola (ponad 17 900 m3·ha–1). Poza tym biomasa  
z żyta poplonowego i kukurydzy w plonie wtórym jest składowana w silosach  
w formie kiszonki, która może być do dyspozycji biogazowni przez cały rok. Bio-
masę z sorgo uzyskaną w plonie wtórym lepiej przeznaczać dla energetyki zawo-
dowej lub na bioetanol albo do produkcji brykietów czy też peletów dla odbior-
ców indywidualnych na opał. 
  
Jednocześnie trzeba podkreślić, że w produkcji biomasy w warunkach klima-
tyczno-glebowych ZD Stary Sielec, w latach 2009–2012 poplonów ozimych i plo-
nów wtórych uzyskano większe plony suchej masy i biogazu niż biomasy kuku-
rydzy, sorgo i buraków cukrowych uprawianych w plonie głównym w latach 
2007–2011 na tych samych polach (rys. 1). Buraki cukrowe stanowią dobre od-
niesienie do oceny efektywności produkcji biomasy produkowanej na potrzeby 
energii odnawialnej z jednostki powierzchni pola, ponieważ bardzo dobrze wyko-
rzystują energię słoneczną, CO2, wodę i składniki pokarmowe do tworzenia sub-
stancji organicznej. Dlatego większe ok. 30% plony łączne suchej masy żyta po-
plonowego i kukurydzy w plonie wtórym od plonów suchej masy buraków cukro-
wych (korzenie + liście) należy uznać za bardzo efektywny sposób pozyskiwania 
biomasy do produkcji biogazu [BURCZYK 2013].  
 
W świetle wyników wykonanych badań należy upowszechniać produkcję biomasy 
na potrzeby energetyki zawodowej z uprawy kukurydzy lub sorgo w plonie głów-
nym. Można wówczas skorzystać jeszcze w początku jesieni ze słonecznej pogody 
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Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
                                  
Rys. 1. Plony suchej masy z poplonami ozimego plonu wtórego i głównego w latach 

2007–2012; 1 – żyto – poplon ozimy, 2 – sorgo – plon wtóry, 3 – kukurydza – 
plon wtóry, 4 – żyto + sorgo , 5 – żyto + kukurydza, 6 – kukurydza – plon 
główny, 7 – sorgo – plon główny, 8 – buraki cukrowe (korzenie + liście) 

Fig. 1. Dry matter yields from winter aftercrops and main crops in years 2007–2012;  
1 – rye – winter aftercrop, 2 – sorghum – aftercrop 3 – maize – aftercrop,  
4 – rye + sorghum, 5 – rye + maize, 6 – maize – main crop, 7 – sorghum – 
main crop, 8 – sugar beets (roots and leaves) 

 
do podsuszania zielonej masy w polu. Podobnie uprawę kukurydzy na ziarno na-
leży realizować tylko w plonie głównym. Biomasę do produkcji biogazu – jak już 
stwierdzono – należy produkować z żyta w poplonie ozimym oraz kukurydzy  
w plonie wtórym, z których uzyskano prawie 2-krotnie większe plony suchej masy 
i biogazu niż z kukurydzy uprawianej na kiszonkę w plonie głównym. W ten spo-
sób pozyskana biomasa stanowi dotychczas największy plon suchej masy (ok. 
40 t·ha–1), z której w warunkach klimatyczno-glebowych Wielkopolski można wy-
tworzyć dużą ilość biogazu (17 900 m3·ha–1) w warunkach niskich kosztów pro-
dukcji (<10 zł·GJ–1) z jednostki powierzchni pola.  
 
Wnioski 
 
1. Na podstawie wyników badań uzyskanych w latach 2009–2012 na glebach 

średniej przydatności rolniczej można rekomendować do produkcji biomasy 
na potrzeby biogazowni uprawę żyta w poplonie ozimym i średniowczesnego 
mieszańca kukurydzy Opoka w plonie wtórym. Plony wynosiły z ha: suchej 
masy żyta 14 t, kukurydzy 26 t i łącznie ok. 40 t; biogazu z żyta >6150 m3  
z kukurydzy >11 750 m3, łącznie >17 900 m3 oraz wydajność energetyczna  
z uprawy żyta 281 GJ·ha–1, kukurydzy 513 GJ·ha–1 i łącznie 794 GJ·ha–1  
w warunkach niskich kosztów produkcji bioenergii (<10 zł·GJ–1). 

2. Z sorgo uprawianego w plonie wtórym uzyskano mniejsze plony niż z uprawy 
kukurydzy – z ha: suchej masy 23 t i łącznie z żytem 37 t; biogazu >6860 m3  
i łącznie z żytem >13 000 m3, wydajność energetyczna sorgo 452 GJ·ha–1  
i łącznie z żytem 733 GJ·ha–1. Zatem odmiana Sucrosorgo 506 jest mniej 

[t·
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 s.

m
.] 

 [t
·h

a–1
 d.

m
.] 



Henryk Burczyk 

                                                            © ITP w Falentach; PIR 2013 (IV–VI): z. 2 (80) 96 

przydatna od mieszańca kukurydzy Opoka do produkcji biomasy w plonie 
wtórym na potrzeby biogazowni. 

3. Z produkcji biomasy żyta uprawianego w poplonie ozimym i kukurydzy w plo-
nie wtórym uzyskano prawie 2-krotnie większe plony suchej masy niż z uprawy 
kukurydzy na kiszonkę w plonie głównym. Z żyta uprawianego w poplonie 
ozimym i sorgo w plonie wtórym uzyskano tylko o 30% większe plony suchej 
masy z ha niż sorgo uprawianego w plonie głównym w tych samych warun-
kach klimatyczno-glebowych. 

4. Zapewnienie biogazowniom potrzebnej ilości biomasy rolniczej z żyta w po-
plonie ozimym i kukurydzy w plonie wtórym będzie możliwe pod warunkiem 
ustalania cen zbytu surowców powyżej określonych kosztów ich produkcji, 
potwierdzonych podpisaniem umowy handlowej.  
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Henryk Burczyk 
 

USABILITY OF THE WINTER AFTERCROP  
AS WELL AS THE MAIZE AND SORGHUM IN THE AFTERCROP  

TO BIOMASS PRODUCTION FOR A BIOGAS PLANT 
 

Summary 
 
The study aimed at recognizing the usability of rye crop in the winter aftercrop, and 
maize or sorghum in aftercrop, to produce the biomass for agricultural biogas plants. 
Field experiments were conducted in years 2009–2012, at Stary Sielec Experimental 
Station, Rawicz district, on medium quality soils, in the region of low annual precipi-
tation (<550 mm), and low ground water level. Basis to evaluating compared plants 
were the yields (per hectare) of dry matter and biogas, as well as the energetic effi-
ciency and costs of generated bioenergy. The results of investigations indicated very 
good usability of rye cultivated in the winter aftercrop and maize in aftercrop, to bio-
mass production. The cultivation of rye and maize in aftercrop resulted in total with 
the yields (per ha) of: dry matter 40 t, biogas >17 900 m3 and energy output 790 GJ, 
at relatively low production costs (<10 PLN·GJ–1). On the other side, the yields of 
sorghum, cultivated in aftercrop, were smaller than the maize, and together with rye 
amounted (per ha) to: dry matter 37 t, biogas >13 000 m3 and energy output 733 GJ. 
Thus, the sorghum cultivated in aftercrop was less useful to biomass production for 
agricultural biogas installations, than the maize. 
 
Key words: biomass to biogas plants, rye, maize, sorghum, dry matter, biogas, bio-
energy, costs of production 
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