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Streszczenie 
 

W pracy przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania jako substratu 
w biogazowniach rolniczych biomasy z mozgi trzcinowatej (Phalaris 
arundinacea L.), uprawianej w warunkach zróżnicowanego poziomu 
nawożenia. Doświadczenie polowe założono w 2010 r., a ocenę wydaj-
ności metanu przeprowadzono w 2012 r., który był drugim rokiem peł-
nego użytkowania trawy. Wydajność metanu z mozgi trzcinowatej okre-
ślono za pomocą automatycznego testera potencjału wytwórczego me-
tanu AMPTS II. Największy plon łączny (I i II pokos) zielonej i suchej 
masy mozgi trzcinowatej, wynoszący odpowiednio 46,2 i 17,0 t·ha–1, 
uzyskano po nawożeniu azotem w dawce 120 kg·ha–1. Wyniki badań  
wskazują, że istnieje tendencja do zmniejszania jednostkowej produkcji 
metanu z mozgi trzcinowatej wraz ze wzrostem poziomu nawożenia 
azotem z 273 Nm3CH4·t s.m.o.–1, gdy dawka wynosiła 40 kg N·ha-1 do 
192 Nm3CH4·t s.m.o.–1 gdy dawka wynosiła 120 kg N·ha–1. Sumaryczny 
uzysk metanu z ha nie jest uzależniony od stosowanego poziomu na-
wożenia azotem i wynosi od 1968 do 2208 Nm3CH4·ha–1. Można zatem 
stwierdzić, że efektywniejszą produkcję metanu z mozgi trzcinowatej 
zapewnia nawożenie jej mniejszą dawką azotu (40 kg N·ha–1) niż nawo-
żenie dawką 120 kg N·ha–1. 
 
Słowa kluczowe: rośliny energetyczne, biogaz, mozga trzcinowata, 
odnawialne źródła energii 
 
 

Wstęp 
 
Wzrost cen ropy naftowej, rosnąca emisja gazów cieplarnianych oraz obawy  
o bezpieczeństwo i samowystarczalność energetyczną powodują, że państwa 
intensyfikują działania mające na celu dywersyfikację źródeł energii i kładą 
szczególny nacisk na źródła odnawialne [KHANNA i in. 2008; TURLEY 2008]. Jako 
jedno z istotniejszych jej źródeł postrzegana jest produkcja biogazu, dostarcza-
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jąca dodatkowo korzyści środowiskowych i mogąca zwiększyć dochody rolników 
[KOPIŃSKI i in. 2011; OSLAJ i in. 2010]. Jednym z podstawowych elementów, wa-
runkujących rozwój instalacji biogazowych, jest możliwość zapewnienia odpo-
wiedniej bazy surowcowej, szczególnie surowców pochodzenia roślinnego [MA-
TYKA, KSIĘŻAK 2012]. Obecnie w biogazowniach rolniczych najpowszechniej 
wykorzystywanym substratem roślinnym jest kiszonka z kukurydzy. Jednak ze 
względu na wieloaspektowe uwarunkowania środowiskowe wzrost powierzchni 
uprawy tego gatunku może podlegać pewnym ograniczeniom [ONISZK-POPŁA-
WSKA, MATYKA 2012]. W związku z tym konieczne jest poszukiwanie gatunków 
umożliwiających dywersyfikację bazy surowcowej. Jednym z takich gatunków 
może być mozga trzcinowata, która jest rodzimą trawą wieloletnią typu C3, wystę-
pującą pospolicie na terenach typowo bagiennych i torfowiskach w Europie, a także 
w Azji oraz Ameryce Północnej. Trawa ta może być uprawiana na glebach słabo 
zdrenowanych, zalewowych, o szerokim zakresie pH od 4,9 do 8,2. Okresy pod-
topień oraz susze szkodzą temu gatunkowi, ma on bowiem głęboki system korze-
niowy, który umożliwia efektywną gospodarkę wodną [KOŁODZIEJ 2012].  
 
Celem pracy jest ocena możliwości wykorzystania jako substratu w biogazow-
niach rolniczych biomasy z mozgi trzcinowatej (Phalaris arundinacea L.), upra-
wianej w warunkach zróżnicowanego poziomu nawożenia. 
 
Materiał i metody badań 
 
Doświadczenie polowe z mozgą trzcinowatą szwedzkiej odmiany Bamse zało-
żono w 2010 r. na glebie należącej do V kompleksu przydatności rolniczej,  
w Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Osinach (51°28´N, 21°39´E). Do-
świadczenie prowadzono w układzie bloków losowanych split-bloc, w czterech 
powtórzeniach, a czynnikiem był zróżnicowany poziom nawożenia azotem 
(kg·ha–1), który wynosił odpowiednio: N1 – 40; N2 – 80; N3 – 120. Powierzchnia 
poletka po założeniu wynosiła 52 m2, a podczas zbioru 18 m2. Zawartość przy-
swajalnego fosforu wynosiła 16,5, potasu 17,0, magnezu 12,2 mg·(100 g)–1 gleby, 
zawartość próchnicy 1,8%, a pH 5,8. W doświadczeniu stosowano nawożenie 
mineralne fosforem w dawce 60 kg·ha–1 i potasem 80 kg·ha–1. Ocenie wydajno-
ści biogazu poddano plon zebrany w 2012 r., w drugim roku pełnego użytkowa-
nia trawy. Pierwszy pokos zebrano 18 czerwca, a drugi 5 października. Następ-
nie z zebranej zielonki przygotowano kiszonkę, która stanowiła materiał do dal-
szych badań. Zawartość suchej masy w kiszonce określano na podstawie normy 
PN-EN 12880 [2004], natomiast zawartość substancji organicznej wg normy  
PN-EN 12879 [2004]. Wydajność metanu z kiszonki mozgi trzcinowatej określo-
no za pomocą automatycznego testera potencjału wytwórczego metanu AMPTS 
II (fot. 1). Dla każdego z analizowanych poziomów nawożenia azotem produkcję 
metanu określano w trzech powtórzeniach. Inoculum bakteryjne pozyskano  
z funkcjonującej biogazowni rolniczej. Obciążenie początkowe reaktora ustalono 
na podstawie proporcji suchej masy organicznej w inoculum w stosunku do su-
chej masy organicznej w substracie, która w całkowitej masie próbki (400 g) 
wynosiła 2:1. Całkowita pojemność pojedynczego reaktora, których łącznie wyko- 
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Źródło: fot. M. Matyka. Source: photo M. Matyka. 
 
Fot. 1. Automatyczny tester potencjału wytwórczego metanu AMPTS II 
Photo 1. Automatic Methane Potential Test System (AMPTS II) 
 
rzystano 12, wynosiła 500 ml. Były one wyposażone w automatyczne mieszadła, 
które umożliwiały mieszanie substratu zgodnie z zadanym interwałem czaso-
wym (co 30 s, przez 30 s) i określoną szybkością (70 obr.·min–1). Proces fermen-
tacji prowadzono w temperaturze 37°C, a uzyskany biogaz oczyszczano z CO2 
przez jego absorbcję w roztworze NaOH. 
 
Proces fermentacji beztlenowej prowadzono przez 36 dni do momentu, kiedy nie 
stwierdzono istotnych przyrostów objętości metanu. Pomiary były wykonywane  
i archiwizowane za pomocą urządzenia AMPTS II w sposób ciągły i automa-
tyczny. Istotne różnice wpływu badanych czynników doświadczenia na obser-
wowane cechy oceniano za pomocą analizy wariancji, wyznaczając półprzedziały 
ufności testem NIR na poziomie istotności α = 0,05. Analizy statystyczne wyko-
nano z użyciem programu Statistica 10. 
 
Wyniki badań i dyskusja 
 
Plon zielonej masy mozgi trzcinowatej, w zależności od poziomu nawożenia, 
wahał się w pierwszym pokosie od 26,5 do 31,1 t·ha–1, w drugim zaś wynosił od 
10,5 do 15,1 t·ha–1 (rys. 1). Plon suchej masy pierwszego pokosu wynosił od 8,8 
do 10,4 t·ha–1, a drugiego od 4,7 do 6,6 t·ha–1 (rys. 2). Uzyskane wyniki wykazały, 
że największy plon łączny zarówno zielonej, jak i suchej masy mozgi trzcinowatej 
otrzymano w warunkach nawożenia azotem na poziomie 120 kg·ha–1, co po-
twierdziła wykonana analiza statystyczna (rys. 1 i 2). Zwiększenie dawki nawo-
żenia z 40 do 80 kg N·ha–1 nie miało zaś istotnego wpływu na poziom uzyskiwa-
nych plonów zielonej i suchej masy. Plony suchej masy mozgi trzcinowatej, upra-
wianej na glebie V kompleksu przydatności rolniczej, przedstawione przez KSIĘ-
ŻAKA i FABERA [2007], były zbliżone do uzyskanych w badaniach własnych i wy-
nosiły średnio 14,6 t·ha–1. 



 Mariusz Matyka, Jerzy Księżak 

                                                            © ITP w Falentach; PIR 2013 (IV–VI): z. 2 (80) 82 

 
Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 1. Plon zielonej masy mozgi trzcinowatej w zależności od poziomu nawożenia 

azotem; dane oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie staty-
stycznie  

Fig. 1. Green matter yield of reed canary grass depending on the level of nitrogen 
fertilization; data with the same letters are not significantly different 

 

 
Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 2. Plon suchej masy mozgi trzcinowatej w zależności od poziomu nawożenia 

azotem; dane oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie staty-
stycznie 

Fig. 2. Dry matter yield of reed canary grass depending on the level of nitrogen fertili-
zation; data with the same letters are not significantly different 

 
Proces fermentacji metanowej przebiegał w zbliżony sposób we wszystkich bada-
nych substratach, niezależnie od poziomu nawożenia azotem (rys. 3). Maksymal-
ną wydajność produkcji metanu zaobserwowano w okresie od 15 do 17 dnia pro-
wadzenia procesu, po czym nastąpił gwałtowny spadek uzysku, aż do jej zaniku.  
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Źródło: wyniki własne. Source: own study. 

 
Rys. 3. Dzienny uzysk metanu z kiszonki mozgi trzcinowatej w zależności od poziomu 

nawożenia azotem 
Fig. 3. Daily methane yield from ensiled reed canary grass depending on the level of 

nitrogen fertilization 
 
Największą, potwierdzoną statystycznie, produktywnością jednostkową metanu 
charakteryzował się substrat z mozgi trzcinowatej nawożonej azotem w dawce  
40 kg·ha–1 (rys. 4). Najmniejszą wartością tego parametru cechowała się kiszonka 
z mozgi nawożonej największą dawką (120 kg·ha–1) azotu. Uzyskane wyniki 
wskazują, że istnieje tendencja do zmniejszania jednostkowej produkcji metanu  
z mozgi trzcinowatej wraz ze wzrostem poziomu nawożenia azotem. 
 

 
Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 4. Skumulowany uzysk metanu z kiszonki mozgi trzcinowatej w zależności od 

poziomu nawożenia azotem 
Fig. 4. Cumulated methane yield from ensiled reed canary grass depending on the level 

of nitrogen fertilization 
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Sumaryczne porównanie uzysku metanu z ha wykazało, że nie jest on uzależnio-
ny od stosowanego poziomu nawożenia azotem (rys. 5). Korelacje między plo-
nem mozgi trzcinowatej i jednostkową produkcją metanu, warunkowane dawką 
azotu, skutkowały brakiem potwierdzonych statystycznie różnic w tym zakresie. 
Na tej podstawie można stwierdzić, że efektywną produkcję metanu z kiszonki 
mozgi trzcinowatej można uzyskać w warunkach niskich (40 kg N·ha–1) dawek 
nawożenia azotem. Według GRÖBLINGHOFF i in. [2007] produkcja metanu z ha 
była większa niż w badaniach własnych i wynosiła 3000 Nm3·ha–1. W badaniach 
KACPRZAK i in. [2012] najmniejszą wydajnością metanu cechowała się również 
kiszonka z mozgi trzcinowatej, nawożona azotem w dawce 120 kg·ha–1. 
 

 
Źródło: wyniki własne. Source: own study. 

 
Rys. 5. Produkcja metanu z uprawy mozgi trzcinowatej w zależności od poziomu na-

wożenia azotem; dane oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie 
statystycznie 

Fig. 5. Methane yield from reed canary grass crop depending on the level of nitrogen 
fertilization; data with the same letters are not significantly different 

 
Wnioski 
 
1. Największy łączny plon (I i II pokos) zielonej i suchej masy mozgi trzcinowatej, 

wynoszący odpowiednio 46,2 i 17,0 t·ha–1, uzyskano w warunkach nawożenia 
azotem w dawce 120 kg·ha–1. 

2. Zanotowano tendencję do zmniejszania jednostkowej produkcji metanu z ki-
szonki mozgi trzcinowatej pod wpływem zwiększenia poziomu nawożenia azo-
tem z 273 Nm3CH4·t–1 s.m.o., gdy dawka wynosiła 40 kg N·ha–1 do 192 
Nm3CH4·t–1 s.m.o., gdy dawka wynosiła 120 kg N·ha–1. 

3. Sumaryczny uzysk metanu z ha nie jest uzależniony od stosowanego poziomu 
nawożenia azotem i wynosi od 1968 do 2208 Nm3CH4·h–1. 

4. Efektywniejszą produkcję metanu z ha mozgi trzcinowatej zapewnia nawożenie 
jej mniejszą dawką azotu (40 kg N·ha–1) niż nawożenie dawką 120 kg N·ha–1. 
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Praca została sfinansowana z Projektu nr WND-POIG.01.03.01-00-132/08 pt.: „Opracowanie 
indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych” 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka, 2007–2013. 
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Mariusz Matyka, Jerzy Księżak 
 

THE POSSIBILITIES OF BIOGAS PRODUCTION FROM REED CANARY GRASS 
 

Summary 
 
The study evaluated possibilities of using biomass of the reed canary grass 
(Phalaris arundinacea L.), cultivated at different fertilization levels, as a substrate to 
agricultural biogas plants. Field experiment was established in 2010, and methane 
productivity was evaluated in 2012 – the second year of full usage of grass. Produc-
tivity of the methane from reed canary grass silage was determined by using the 
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Automatic Methane Potential Test System (AMPTS II). The highest total yields (I and 
II cuts) of green and dry matter of reed canary grass, amounting to 46.2 and 17.0 
t·h–1 respectively, were obtained at application of mineral nitrogen fertilization of 120 
kg·h–1. Obtained results showed existing tendency to reduce the unitary production 
of methane from reed canary grass, along with increasing the level of nitrogen fertili-
zation from 273 Nm3 CH4·t–1 DM at a dose of 40 kg N·h–1, to 192 Nm3 CH4·t–1 DM at 
dose of 120 kg N·h–1. Total methane yield per 1 ha does not depend on the level of 
applied nitrogen fertilization, and ranges within 1968–2208 Nm3 CH4·h–1. Thus, it 
may be concluded that the more efficient methane production from reed canary 
grass provides the fertilization with lower nitrogen dose (40 kg N·h–1), than fertilizer 
dose of 120 kg N·h–1. 
 
Key words: energy crops, biogas, reed canary grass, renewable energy sources 
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