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Streszczenie 
 
Celem badań prezentowanych w pracy była ocena wielkości plonu, 
cech biometrycznych i parametrów energetycznych spartiny prerio-
wej (Spartina pectinata Link.) zbieranej po zakończeniu pierwszego, 
drugiego i trzeciego okresu wegetacji. Spartina preriowa jest wielo-
letnią trawą, o dużej odporności na niekorzystne warunki środowi-
skowe, znacznym potencjale plonowania i dużej trwałości. Cechy te 
sprawiły, że znalazła się w grupie gatunków proponowanych do 
uprawy na cele energetyczne. Plon biomasy spartiny w pierwszym 
roku był niewielki, rośliny wykształciły po kilka pędów, w większości 
wegetatywnych, a ich wysokość wyniosła ok. 130 cm. Zagęszczenie 
roślin i ich wysokość zwiększały się sukcesywnie w kolejnych latach 
wegetacji, jednak nawet w trzecim roku zwarcie łanu było słabe, co 
wiązało się z koniecznością odchwaszczania poletek. Plon biomasy 
roślin spartiny preriowej zebranej po zakończeniu trzeciego okresu 
wegetacji wyniósł 1,09 kg·m–2. Biomasa była poddana badaniom la-
boratoryjnym, zgodnie z procedurą analizy paliw stałych. Ocena pa-
rametrów biomasy spartiny preriowej, ważnych ze względów ener-
getycznych: ciepła spalania, wartości opałowej, zawartości popiołu  
i wybranych pierwiastków, jak: C, H, O, N, S, Cl, wskazuje, że jej 
nadziemne pędy stanowią wartościowe paliwo, które może spełniać 
wymogi stawiane paliwom kompaktowanym. 
 
Słowa kluczowe: spartina preriowa, biomasa, wartość energe-
tyczna, plon 
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Wstęp 
 
Rosnące zapotrzebowanie na biomasę sprawia, że energetyka sięga po gatunki 
obcego pochodzenia, o dużym potencjale plonowania, odporne na niekorzystne 
warunki środowiska. Największe nadzieje na uzyskanie dużego plonu z celo-
wych plantacji traw budzą gatunki z rodzaju Miscanthus: miskant olbrzymi 
(Miscanthus x giganteus Greef et Deu.), miskant chiński (M. sinensis Thunb.)  
i miskant cukrowy (M. sacchariflorus (Maxim.) Benth.). Ograniczanie upraw  
roślin energetycznych do kilku gatunków może jednakże prowadzić do zmniej-
szenia różnorodności ekologicznej i tworzenia wielkoobszarowych monokultur. 
Aby zapobiec tym niekorzystnym zjawiskom, proponowane są nowe rośliny 
uprawne lub pochodzące z zasobów naturalnych, których cechy wskazują na 
potencjalną przydatność dla agroenergetyki. Wieloletnie, trwałe gatunki traw są 
szczególnie preferowane, gdyż nie wymagają stosowania specjalistycznych 
urządzeń do zbioru, a zadarniając glebę, pełnią wiele funkcji ekologicznych 
[SAWICKI 1998]. Jednym z bardziej obiecujących gatunków roślin przydatnych 
dla energetyki wydaje się spartina preriowa, wieloletnia trawa, pochodząca  
z Ameryki Północnej, gdzie ciągle prowadzone są prace nad doskonaleniem 
technologii jej uprawy, szczególnie na gruntach marginalnych [BOE i in. 2009; 
FRASER, KINDSCHER 2005]. Spartina preriowa (Spartina pectinata Link., syn. 
Spartina michauxiana Hitch.) występuje w Polsce również pod nazwą spartina 
sercowata lub spartina grzebieniasta. Objęcie jej upraw systemem dopłat do ro-
ślin energetycznych, jaki obowiązywał w latach 2007–2009 [Rozporządzenie 
MRiRW… 2007], wskazuje, że w rolnictwie, którego jedną z funkcji jest obecnie 
produkcja surowców energetycznych, postrzega się ten gatunek jako jedną  
z wydajnych roślin energetycznych.  
  
Wyniki badań prowadzonych od połowy lat 90. XX w. w Ogrodzie Botanicznym 
IHAR w Bydgoszczy [MAJTKOWSKI 1997; 1998a, b] wykazują, że szczególnie 
cenną cechą spartiny preriowej są jej małe wymagania glebowe i odporność na 
zmienne warunki środowiska, dzięki czemu nadaje się do nasadzeń na gruntach 
zdegradowanych i wymagających rekultywacji. Biomasa spartiny preriowej jest 
wykorzystywana jako surowiec opałowy w postaci sprasowanej (balotów lub ko-
stek) lub granulatów brykietów i peletów [KOŚCIK 2007; KOWALCZYK-JUŚKO 2009; 
2010]. Spartina preriowa jest trawą luźnokępową, wytwarzającą podziemne kłą-
cza o długości od kilku do kilkunastu centymetrów, na końcach których rozwijają 
się nowe pędy. Taki system krzewienia sprawia, że roślina ta rozrasta się powo-
li, co stwarza ryzyko zachwaszczenia plantacji. Ze względu na fakt, że spartina 
preriowa jest gatunkiem wieloletnim, istotne jest określenie przebiegu rozwoju 
rośliny, od którego zależy konieczność jej odchwaszczania, a także wielkość  
i jakość plonów. 
  
Celem badań prezentowanych w pracy było określenie plonu, cech biometrycz-
nych i parametrów energetycznych biomasy spartiny preriowej (Spartina pecti-
nata Link.) pozyskiwanej po zakończeniu pierwszego, drugiego i trzeciego okresu 
wegetacji. 
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Materiał i metody badań 
 
Badania polowe prowadzono w latach 2003–2006 w Zamościu, na glebie bru-
natnej, wytworzonej z lessów, należącej do II klasy bonitacyjnej, o pHKCl 6,6  
i bardzo dużej zawartości fosforu i magnezu (124 mg P·kg–1 i 111 mg Mg·kg–1) 
oraz średniej potasu (139 mg K·kg–1). 
  
Sadzonki kłączowe spartiny, pozyskane z 3-letniej plantacji matecznej, wysa-
dzono w pierwszej połowie maja 2003 r. w rozstawie 1x0,5 m na sześciu polet-
kach o powierzchni 12 m2 każde. Po zakończeniu każdego okresu wegetacyj-
nego wykonywano pomiary biometryczne. Biomasę zbierano zimą, po zaschnię-
ciu roślin i uzyskaniu przez nie małej wilgotności, w okresie od grudnia do końca 
stycznia w zależności od warunków atmosferycznych w poszczególnych latach. 
Po zbiorze oceniano plon biomasy i wilgotność roboczą surowca. Następnie ob-
liczono plon suchej masy. Dwukrotnie – po pierwszym i trzecim roku wegetacji 
pobrano próby biomasy z części nadziemnych (uśrednione ze wszystkich pole-
tek), w których oznaczono podstawowe parametry energetyczne. Analizy wyko-
nano w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki „Energopomiar” w Gliwi-
cach, zgodnie z „Procedurą analizy paliw stałych PB/TL/02/03:18.10.2005”  
z zastosowaniem metod: 
– wilgotność, popiół, części lotne – metoda wagowa; 
– ciepło spalania – metoda kalorymetryczna; 
– węgiel, wodór, siarka całkowita – metoda absorpcji w podczerwieni; 
– azot – metoda katarometryczna; 
– chlor – metoda miareczkowa. 
 
Wyniki badań 
 
Z wysadzonej pojedynczej sadzonki wyrosło od 3 do 8 pędów (tab. 1), a pod 
koniec trzeciego roku użytkowania plantacji na jednym metrze kwadratowym 
stwierdzono średnio 181 pędów. W ciągu pierwszych trzech lat od założenia 
plantacji niezbędne było ręczne odchwaszczanie poletek, ponieważ zacienienie 
gleby przez rośliny spartiny preriowej nie było wystarczające. Zastosowana w do-
świadczeniu gęstość sadzenia spartiny preriowej (2 rośliny na m2) wydaje się zbyt 
mała, aby w pierwszym, drugim i trzecim okresie wegetacji uzyskać zwarcie łanu, 
które umożliwiłoby rezygnację z odchwaszczania. 
  
W kolejnych latach prowadzenia doświadczenia i wraz ze zwiększaniem się 
liczby pędów na jednostce powierzchni stwierdzano większą ich wysokość – od 
129,3 cm w pierwszym roku do 197,2 cm w trzecim. Z kolei udział pędów gene-
ratywnych spartiny preriowej zmieniał się w niewielkim zakresie i wyniósł  
w pierwszym roku 40,6%, w drugim i trzecim roku odpowiednio 46,4 i 47,6%. 
Długość kwiatostanów spartiny preriowej w pierwszym roku wyniosła średnio 
28,1 cm, zaś w kolejnych latach utrzymywała się na zbliżonym poziomie – ok. 
35 cm. Również blaszki liściowe tego gatunku były najkrótsze w pierwszym roku 
wegetacji (66,0 cm), natomiast w drugim i trzecim roku osiągnęły długość odpo-
wiednio 85,9 i 84,9 cm. 
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Tabela 1. Cechy biometryczne roślin spartiny preriowej, plon oraz wilgotność biomasy 
podczas zbioru 

Table 1. Biometric features of cordgrass plants, biomass yield and moisture content 
post harvesting 

Rok wegetacji  Year of vegetation 
I II III Parametr  

Parameter 
Jed-

nostka  
Unit min. max x  min. max x  min. max x  

Wysokość roślin  
Plant height cm 83,7 158,0 129,3 124,0 199,2 159,1 165,6 221,4 197,2 

Liczba pędów  
Number  
of shoots 

szt.·m–2 
pcs.·m–2 31) 81) 51) 58 144 110 134 248 181 

Udział pędów 
generatywnych 
Share of bloom-
ing shoots 

% 25,0 66,6 40,6 38,2 54,3 46,4 37,9 59,1 47,6 

Długość  
kwiatostanu  
Length  
of inflorescence   

cm 20,0 36,5 28,1 33,8 38,2 35,7 31,1 37,5 35,3 

Długość blaszki 
liściowej  
Leaf lenght 

cm 41,3 91,5 66,0 79,6 94,6 85,9 68,5 96,2 84,9 

Plon s.m.  
Yield of d.m. g·m–2 43,7 112,3 78,3 159,5 521,7 337,9 781,2 1341,2 1 094,7 

Wilgotność 
podczas zbioru 
Moisture content 
post harvesting 

% 22,8 34,1 26,5 18,1 39,5 24,8 23,6 38,5 31,1 

1) Liczba pędów z jednej sadzonki. 1) Number of shoots from one seedling. 

Objaśnienie: x  – wartość średnia. Explanation: x  – mean value. 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
  
Plon suchej masy spartiny preriowej po zakończeniu pierwszego okresu wege-
tacyjnego wyniósł 78,3 g·m–2, jednak zwiększał się stopniowo do 337,9 g·m–2  
w drugim i 1094,7 g·m–2 w trzecim roku wegetacji. W doświadczeniu wystąpiły 
duże różnice plonu spartiny preriowej, spowodowane nierównomiernym roz-
krzewianiem się roślin w poszczególnych kępach trawy oraz zróżnicowaną liczbą 
pędów na jednostce powierzchni. Wilgotność biomasy zależała od warunków at-
mosferycznych panujących w czasie zbioru roślin. Wynosiła ona średnio 27,5%. 
 
Skład chemiczny biomasy spartiny preriowej oraz parametry energetyczne, tj. 
ciepło spalania i wartość opałowa, decydują o jej przydatności do spalania. 
Oznaczono mniejszą zawartość popiołu i większy udział części lotnych, sub-
stancji palnej i węgla w biomasie spartiny preriowej zebranej po zakończeniu 
trzeciego okresu wegetacyjnego niż w surowcu pozyskanym po zakończeniu 
pierwszego roku wegetacji (tab. 2). Te różnice spowodowały większe o 0,59 
MJ·kg–1 s.m. ciepło spalania biomasy roślin spartiny preriowej pozyskanych po za-  



Biometryczne i energetyczne parametry spartiny preriowej... 

© ITP w Falentach; PIR 2013 (IV–VI): z. 2 (80) 73 

Tabela 2. Parametry energetyczne biomasy spartiny preriowej 
Table 2. Energetic parameters of cordgrass biomass 

Stan  Condition 

analityczny 
analytical 

suchy  
dry 

suchy  
i bezpopiołowy 

dry and ash-free 
Parametr  
Parameter 

Symbol 
Symbol 

Jed-
nostka 

Unit 
I rok 
I year 

III rok 
III year

I rok 
I year

III rok 
III year

I rok  
I year 

III rok  
III year 

Wilgotność  analityczna  
Analytical moisture  
content 

Wa 13,4 13,5 – – – – 

Popiół  Ash A 5,1 3,6 5,9 4,1 – – 
Substancja palna  
Combustible matter – 81,5 83,0 94,1 95,9 – – 

Części lotne  
Volatile matter V 

% 

65,1 69,1 75,2 79,8 80,0 83,3 

kcal·kg–1 3 811 3 932 4 402 4 544 4 679 4 740 Ciepło spalania  
Gross calorific value Qs MJ·kg–1 15,96 16,46 18,43 19,02 19,59 19,85 

kcal·kg–1 3 486 3 609 4 118 4 261 4 377 4 446 Wartość opałowa  
Net calorific value  Qi MJ·kg–1 14,59 15,11 17,24 17,84 18,32 18,61 
Węgiel  Carbon Ct 42,32 43,24 48,89 49,97 51,96 52,13 
Wodór  Hydrogen Ht 4,70 4,66 5,43 5,38 5,77 5,62 
Tlen  Oxygen O 33,14 34,87 38,43 40,31 40,85 42,05 
Azot  Nitrogen N 0,96 0,09 1,11 0,10 1,18 0,11 
Siarka całkowita 
Total sulphur  St 0,20 0,08 0,23 0,09 0,25 0,10 

Chlor  Chlorine Cl 

% 

0,130 0,009 0,15 0,01 – – 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
kończeniu trzeciego okresu wegetacji w porównaniu ze stwierdzonym w bioma-
sie roślin pozyskanych po zakończeniu pierwszego okresu wegetacji. 
 
Większą zawartość siarki i chloru oznaczono w biomasie pozyskanej z pędów 
spartiny preriowej po zakończeniu pierwszego okresu wegetacji – ponad 2,5- 
-krotnie więcej siarki całkowitej oraz 15-krotnie więcej chloru w porównaniu  
z zawartością tych pierwiastków w suchej masie roślin pozyskanych po zakoń-
czeniu trzeciego okresu wegetacji. Również zawartość azotu w biomasie roślin 
pozyskanych po pierwszym roku była ok. 10-krotnie większa niż w biomasie pę-
dów pozyskanych po trzecim roku. Spalanie paliw biomasowych o dużej zawar-
tości azotu powoduje większą emisję szkodliwych tlenków azotu do atmosfery. 
Duża zawartość siarki i chloru w spalanej biomasie powoduje natomiast korozję 
urządzeń grzewczych. 
  
Dyskusja wyników 
 
Aktualnie na rynku brak jest chemicznych środków ochrony zarejestrowanych do 
stosowania w uprawach roślin energetycznych. Słabe zwarcie łanu spartiny pre-
riowej, nawet w trzecim roku jej wegetacji, wskazuje na konieczność zwiększenia 
gęstości sadzenia lub stosowania mechanicznych metod ograniczania chwastów 
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w jej uprawach. MAJTKOWSKI [1998a] wysoko ocenia zwartość łanu spartiny pre-
riowej w czwartym roku wegetacji, jednak nie precyzuje gęstości jej sadzenia 
(bądź siewu). W świetle cytowanych powyżej wyników konieczne będzie kontynu-
owanie badań dotyczących optymalizacji agrotechniki badanego gatunku. 
  
Cechy biometryczne roślin zbieranych po zakończeniu trzeciego okresu wege-
tacji odnotowane w badaniach własnych nie odbiegały znacząco od ich notowań 
publikowanych przez MAJTKOWSKIEGO [1998a, b]. Autor ten podaje, że spartina 
preriowa osiągnęła wysokość 230 cm w czwartym roku wegetacji. W doświad-
czeniu rekultywacyjnym wysokość roślin spartiny preriowej wahała się w grani-
cach od 134,3 do 173,5 cm [MAJTKOWSKI 1997]. W badaniach KOWALCZYK- 
-JUŚKO i KOŚCIKA [2004] spartina preriowa osiągnęła wysokość 135,0 cm w nie-
korzystnych warunkach glebowych i 168,8 cm na glebie żyznej. Długość liści  
i kwiatostanów na roślinach spartiny preriowej w trzecim roku badań własnych 
okazała się zbliżona do wartości uzyskanych w badaniach prowadzonych  
w Ogrodzie Botanicznym w Bydgoszczy oraz na obszarach rekultywowanych  
w Puławach i Bieruniu, a także na Zamojszczyźnie. 
  
EL BASSAM [1998] przytacza wyniki badań nad spartiną preriową, prowadzonych 
w Anglii i Irlandii, w których zwraca uwagę na mały plon biomasy tego gatunku  
w pierwszym roku po założeniu plantacji. Plony biomasy osiągane w różnych 
warunkach glebowo-klimatycznych wahały się od 2,8 Mg·ha–1 do 20 Mg·ha–1. 
Średni plon uzyskany w badaniach własnych w przeliczeniu na ha wyniósł od 
0,78 Mg·ha–1 w pierwszym roku do 10,95 Mg·ha–1 w trzecim roku wegetacji. Ba-
dania prowadzone przez MAJTKOWSKIEGO [1998b] wskazują, że plon biomasy 
spartiny preriowej uzyskany z jednostki powierzchni może być niemal trzykrotnie 
większy niż uzyskany w badaniach własnych. Różnica ta może wynikać z faktu, 
że plon określano w Bydgoszczy we wrześniu, zaś w badaniach własnych zimą, 
w związku z czym miało miejsce opadanie liści, co wpłynęło na zmniejszenie 
plonu biomasy. W badaniach własnych zaobserwowano duże straty liści spartiny 
preriowej, które jednak trafiając na glebę ulegają rozkładowi i wzbogacają ją  
w substancje pokarmowe. Obserwowane zmniejszanie się wilgotności biomasy  
i przenoszenie składników pokarmowych do podziemnych części (karpy) spartiny 
preriowej przemawia za przeprowadzaniem zbiorów roślin tego gatunku w okre-
sie zimy. Biomasa spartiny preriowej zbierana zimą ma na ogół małą wilgotność, 
co umożliwia jej bezpośrednie przetwarzanie (np. aglomerację do brykietów lub 
peletów). Ponadto możliwe jest jej magazynowanie lub spalanie bez konieczno-
ści dosuszania. Mała wilgotność biomasy podczas zbioru wieloletnich traw jest 
ważną zaletą, często podkreślaną w literaturze przedmiotu [KOWALCZYK-JUŚKO 
2009]. Zdaniem JEŻOWSKIEGO [2003], spartina preriowa, podobnie jak inne trawy 
wieloletnie, powinna być zbierana w okresie bezśnieżnej zimy lub wczesną wio-
sną, także ze względów logistycznych: aby uniknąć zbiorów w jednym terminie. 
Umożliwia to także racjonalne wykorzystanie maszyn i urządzeń oraz zapewnia 
ciągłe zaopatrzenie elektrociepłowni w paliwo biomasowe. 
 
Ciepło spalania i wartość opałowa biomasy spartiny preriowej wynosiły odpowied-
nio 15,96 i 14,59 MJ·kg–1 s.m. (gdy wilgotność analityczna 13,4%) w pierwszym 
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roku zbioru oraz 16,46 i 15,11 MJ·kg–1 s.m. (gdy wilgotność analityczna 13,5%)  
w trzecim roku zbioru. Parametry te nie odbiegały od średnich oznaczanych dla 
różnych rodzajów biomasy traw, publikowanych w bazie danych www.ecn.nl/phyllis 
[ECN Phyllis 2011] oraz przytaczanych przez NIEDZIÓŁKĘ i ZUCHNIARZA [2006]. KO-
ŚCIK [2007] oznaczył wartość opałową spartiny preriowej na poziomie 16,1 MJ·kg–1, 
podczas gdy ciepło spalania wyniosło 17,3 MJ·kg–1 s.m. 
  
Zawartość w biomasie spartiny preriowej niekorzystnych składników, tj. siarki  
i chloru określona w badaniach KOŚCIKA [2007] wynosiła 0,117% s.m., zaś chloru 
0,166% s.m. Zawartości pierwiastków: azotu, siarki i chloru oznaczone w bio-
masie spartiny preriowej zebranej w I roku jej użytkowania przekraczają normy 
obowiązujące dla granulatu drzewnego w Austrii i Niemczech [KOWALCZYK- 
-JUŚKO 2009]. Biomasa spartiny preriowej zebrana po III roku wegetacji spełnia 
wymogi norm ÖNORM M 7135 (Austria) i DIN 51731 (Niemcy). 
 
Wnioski 
 
1. Rośliny spartiny preriowej intensywnie rozrastają się w pierwszym, a jeszcze 

bardziej w drugim i trzecim roku wegetacji w wyniku krzewienia. W kolejnych 
latach zwiększa się liczba pędów na jednostce powierzchni i wysokość pę-
dów, co warunkuje zwiększenie plonu biomasy. 

2. Długość liści i kwiatostanów roślin spartiny preriowej w pierwszym roku wege-
tacji jest mniejsza, zaś w drugim i trzecim roku wartości tych parametrów były 
zbliżone. W fazę generatywną wchodzi niemal połowa pędów tego gatunku. 

3. Wilgotność biomasy spartiny preriowej zbieranej w okresie zimy jest relatyw-
nie duża i wynosi ponad 25%. Zawartość popiołu w biomasie tego gatunku, 
jej ciepło spalania i wartość opałowa są zbliżone do wartości tych parame-
trów oznaczonych w biomasie miskanta olbrzymiego. Ponadto wartości tych 
cech są bardziej korzystne w biomasie roślin pozyskanych po zakończeniu 
trzeciego okresu wegetacji niż w biomasie pozyskanej po zakończeniu pierw-
szego okresu wegetacji. 

4. Biomasa spartiny preriowej pozyskana z roślin po zakończeniu trzeciego 
okresu wegetacji charakteryzuje się mniejszą zawartością siarki całkowitej  
i chloru w porównaniu z oznaczoną w biomasie roślin pozyskanych po pierw-
szym roku wegetacji. Świadczy to większej przydatności do spalania biomasy 
zebranej po trzecim okresie wegetacji. 

5. Spartina preriowa jest trawą luźnokępkową i wymaga pielęgnacji międzyrzę-
dzi w pierwszym, drugim i trzecim roku jej użytkowania. W badanym okresie 
nie udało się uzyskać odpowiedniego zwarcia łanu w warunkach zastosowa-
nej gęstości sadzenia wynoszącej dwie rośliny na m2. 
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BIOMETRIC AND ENERGETIC PARAMETERS OF CORDGRASS (SPARTINA 

PECTINATA LINK.) IN THE FIRST THREE YEARS OF GROWTH 
 

Summary 
 
The aim of study was to estimate the yield, biometric and energetic parameters of 
cordgrass (Spartina pectinata Link.) in relation to the age of grown plants. Cordgrass 
is a perennial plant of high tolerance to unfavourable environmental conditions, with 
high yielding potential and high persistence. Mentioned features classify cordgrass 
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as a plant designated to be cultivated for energy purposes. In the first year of inves-
tigations the yield of biomass was rather small; plants developed several vegetative 
shoots of the height up to 130 cm. Densification of plants as well as the yield in-
creased during next two years of vegetation, however, in third year of growing the 
ground coverage was not complete and needed weed control. The biomass yield in 
third year of vegetation amounted to about 1.09 kg·m–2. Estimation of important en-
ergetic parameters, such as heat of combustion, net and gross calorific value, ash 
and some chemical element (like C, H, O, N, S, Cl) contents, proved that the above-
ground parts of cordgrass are a valuable raw fuel, meeting the requirements for 
compacted fuels.  
 
Key words: cordgrass, biomass, energetic value, yield 
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