
 
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2007 

 
Lidia Grabowska, Jacek Kołodziej, Henryk Burczyk 
Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu 

 
 

ZASTOSOWANIE ENERGETYCZNE KONOPI WŁÓKNISTYCH 
 
 

Streszczenie 
 

Od 1 stycznia 2007 r. na podstawie rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2012/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. Polska została objęta 
systemem wsparcia roślin energetycznych, do których można 
zaliczyć także konopie włókniste. W Polsce posiadamy wielolet-
nie tradycje uprawy konopi. Dysponujemy odpowiednimi warun-
kami klimatyczno-glebowymi. Mamy w rejestrze 4 odmiany jed-
nopiennych konopi włóknistych (Białobrzeskie, Beniko, Silesia, 
Tygra) dające corocznie 10–15 ton biomasy z hektara. Szacuje 
się, ze 1 hektar konopi wiąże około 2,5 t CO2. Opracowane są 
technologie uprawy i zbioru słomy. Przeprowadzone w Instytucie 
badania wykazały, że konopie są cennym surowcem energe-
tycznym (ciepło spalania ok. 18 MJ/kg). Źródłem energii jest nie 
tylko cała roślina, ale również produkt uboczny powstający z jej 
przerobu, tj. paździerze. Zgodnie z wymogami UE koniecznym 
staje się zagospodarowanie i utylizacja odpadów, w tym przypad-
ku paździerzy, powstających w procesie przerobu słomy lnianej  
i konopnej. W zakładzie doświadczalnym Instytutu w Stęszewie 
przeprowadzono udane próby brykietyzacji paździerzy oraz zain-
stalowano pilotową linię brykietującą.  
 
Słowa kluczowe: agrotechnika, biomasa, biopaliwo, konopie włók-
niste, rośliny energetyczne, rośliny jednoroczne, paździerze 

 

Wstęp 
Według założeń dokumentu "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej" przy-
jętym przez Sejm RP w dniu 23.VIII.2001 r. udział energii odnawialnej w bi-
lansie energii pierwotnej powinien zwiększyć się z około 2,5% obecnie do 
7,5% w 2010 r. i 14% w 2020 r. Zakłada się, że podstawowym odnawialnym 
źródłem energii będzie biomasa pochodząca z jednorocznych i wieloletnich 
plantacji roślin energetycznych. Zaletą biomasy w porównaniu z paliwami 
kopalnymi jest znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. 
 
Dobór roślin do celów energetycznych przy zachowaniu zrównoważonego 
modelu gospodarowania nie jest sprawą łatwą i z pewnością nie jest możli-
wy przy opieraniu się tylko na odmianach jednego gatunku. Zakładając plan-
tację wieloletnią należy wziąć pod uwagę konieczność wyłączenia części 
pola z płodozmianu, wysoki koszt założenia i likwidacji plantacji, gradację 
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szkodników i chorób, a także panujące u nas niestabilne warunki pogodowe, 
które mogą spowodować załamanie się produkcji. W znacznie mniejszym 
stopniu wymienione zagrożenia występują w przypadku roślin jednorocz-
nych, do których należą konopie włókniste.  
 
Konopie z łatwością dostosowują się do różnych warunków wegetacji. Pol-
skie odmiany konopi jednopiennych, należą do form środkowo-europejskich. 
Przystosowane są do warunków klimatu umiarkowanego i po zapewnieniu 
niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju wymagań mogą być uprawiane  
w całym kraju [Jaranowska 1962]. 
 
Czynniki warunkujące w Polsce uprawę konopi włóknistych do celów 
energetycznych 
 
Warunki klimatyczno-glebowe  
W okresie wegetacji konopie wymagają 200-300 mm opadów, jednakże  
w uprawie konopi znacznie większą rolę odgrywa dostateczna ilość wody w gle-
bie niż duża ilość opadów atmosferycznych [Grabowska, Koziara 2001]. 
 
Konopie należą do roślin ciepłolubnych. Nasiona kiełkują przy temperaturze 
8-10oC w ciągu 8-12 dni. Młode rośliny znoszą przymrozki do -6oC [Terma-
groep Regionale Ontwikkeling 1982; Bosca, Karus 1997], co umożliwia to 
stosunkowo wczesny siew konopi. Termin siewu jest istotnym elementem 
agrotechniki, gdyż rozwój konopi w dużej mierze zależy od ilości światła,  
a szczególnie od długości dnia (w warunkach długiego dnia wydłuża się faza 
wzrostu wegetatywnego).  
 
Konopie są rośliną o intensywnym wzroście. Bardzo szybko wytwarzają 
ogromną ilość zielonej masy. Najodpowiedniejsze są dla nich gleby żyzne, 
bogate w próchnicę, azot i wapń, o odczynie obojętnym lub lekko zasado-
wym [Jaranowska 1962; Dempsey 1975]. Rozwinięty system korzeniowy 
zapewnia dobre przewietrzenie i zaopatrzenie w próchnicę, korzystnie wpły-
wając na strukturę gleby powoduje, że konopie są bardzo dobrym przedplo-
nem dla dominujących w naszych płodozmianach zbóż. 
 
Odmiany  

W Rejestrze Krajowym COBORU i Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin 
Rolniczych (CCA) znajdują się cztery odmiany jednopiennych konopi włókni-
stych, wyhodowane w IWN w Poznaniu: Białobrzeskie, Beniko, Silesia i Ty-
gra. Są to odmiany przystosowane do naszych warunków klimatyczno-
glebowych, które przy stosowaniu właściwej agrotechniki gwarantują uzy-
skanie wysokich i stabilnych plonów na poziomie 10-15 ton biomasy z hekta-
ra (tab. 1). W doświadczeniach Instytutu badany jest obecnie nowy ród ho-
dowlany, charakteryzujący się bardzo wysokim plonem biomasy, przewyż-
szającym w/w odmiany o około 30%.  
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Tabela 1. Wartość gospodarcza odmian konopi znajdujących się w rejestrze CO-

BORU i zawartość ∆9 THC (średnie z lat 2005-2006) wg COBORU 
Table 1. Economic value of hemp cultivars registered in Poland and ∆9THC content 

(means for 2005-2006) according to COBORU data 
 

Plon (dt/ha) 
Odmiana 

słomy nasion włókna celulozy 

Zawartość 
∆9 THC 

% 

Białobrzeskie 108 12,5 32 68 0,028 

Beniko 104 9,7 36 68 0,020 

Silesia 108 13,1 33 70 0,054 

Tygra 105 13,7 33 67 0,046 

 
Podkreślić należy, że zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485) wraz z Ustawą  
z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. nr 7, poz.48), które regulują uprawę konopi w Polsce, wszystkie pol-
skie odmiany oraz perspektywiczne rody hodowlane zawierają poniżej 0,2% 
substancji halucynogennej.  
 
Uprawa konopi korzystne wpływa na środowisko. Konopie w zasadzie nie 
wymagają stosowania środków ochrony roślin. Jeden hektar konopi wiąże 
około 2,5 tony CO2, przyczyniając się do ograniczenia efektu cieplarnianego. 
Konopie można uprawiać na terenach skażonych, gdzie absorbując metale 
ciężkie, takie jak kadm, ołów, cynk, miedź przyczyniają się do ich rekultywacji.  
 
Wartość energetyczna konopi 
Uzyskiwana corocznie biomasa konopi jest cennym surowcem energetycz-
nym. Źródłem energii może być nie tylko cała roślina, ale również produkt 
uboczny powstający z jej przerobu, tj. paździerze stanowiące 70-75% plonu. 
 
W laboratorium IWN przy zastosowaniu PN 81G-04532 określono wartość 
energetyczną słomy i paździerzy konopnych, niektórych gatunków roślin 
jednorocznych i wieloletnich oraz zrębków drewna - wyniki badań przedsta-
wiono na rysunku 1. Badania wykazały, że wartość energetyczna konopi 
przekracza 18 MJ/kg. Dla porównania drewno charakteryzuje się nie tylko 
niższym ciepłem spalania, na poziomie 17 MJ/kg, ale dodatkowo przed pale-
tyzacją, musi być poddane procesowi suszenia i rozdrabniania, co znacząco 
zwiększa koszty uzyskania surowca. 
 
Emisja CO2 i CO w przebadanych roślinach nie przekracza 3,1 kg CO2/kg 
(rys. 2) i 0,35 CO/kg masy (rys. 3). Jedynie słoma pszenna charakteryzuje 
się wyższym strumieniem emisji w/w gazów [Kołodziej i in. 2007]. 
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Rys. 1. Ciepło spalania wybranych gatunków roślin [MJ/kg] wg IWN 
Fig. 1. Combustion heat of selected plant species (MJ/kg) 
 

 
 
Rys. 2. Emisja CO2 podczas spalania wybranych surowców roślinnych wg IWN 
Fig. 2. CO2 emission at combustion of selected plant raw materials (according 

to IWN) 
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Rys. 3. Emisja CO podczas spalania wybranych surowców roślinnych wg IWN 
Fig. 3. CO2 emission at combustion of selected plant raw materials 
 
Paździerze są materiałem objętościowym, niski ciężar właściwy powoduje 
problemy z ich składowaniem i transportem. W celu wyeliminowania tych 
niekorzystnych cech w Instytucie Włókien Naturalnych w Poznaniu przepro-
wadzono udane próby brykietyzacji paździerzy konopnych. Otrzymane bry-
kiety i pelety poddano badaniom w laboratorium Instytutu, a następnie po-
równano z innymi nośnikami energii – wyniki przedstawiono na rysunku 4.  

 
Rys. 4. Wartość energetyczna wybranych materiałów (MJ/kg) wg IWN 
Fig. 4. Energy value of selected materials (MG/kg)  
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Emisja CO2 i CO podczas spalania brykietów wynosiła odpowiednio około 
0,8 kg i 0,15 kg na 1 kg masy. Stwierdzono także, że w czasie brykietyzacji 
paździerzy nie trzeba stosować dodatków chemicznych, ponieważ paździe-
rze sklejają się ze sobą wskutek działania naturalnych substancji roślinnych  
i wysokiego ciśnienia.  
 
W zakładzie doświadczalnym Instytutu w Stęszewie zainstalowano pilotową 
linię brykietującą paździerze lniane i konopne. Odbiorcami brykietów mogą 
być zarówno elektrociepłownie, ciepłownie, zakłady produkcyjne, jak również 
odbiorcy indywidualni. Podkreślić należy, że zagospodarowanie paździerzy 
jest zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej, dotyczącymi utylizacji odpa-
dów, albowiem warunkiem starania się o dopłaty bezpośrednie do przetwór-
stwa roślin włóknistych jest wykazanie kierunków zagospodarowania odpa-
dów z przerobu słomy lnianej i konopnej. 
 
Podsumowanie 
W Polsce posiadamy wieloletnia tradycje uprawy i przerobu konopi. Dyspo-
nujemy odpowiednimi warunkami klimatyczno-glebowymi. Mamy w rejestrze 
odmiany gwarantujące wysoki plon biomasy. Opracowane są technologie 
uprawy, zbioru i przerobu surowca. Z chwilą wejścia Polski do Unii Europej-
skiej uprawa konopi objęta została dopłatą podstawową i uzupełniającą, do-
płatą został objęty także „uznany pierwszy przetwórca słomy konopnej” (roz-
porządzenie 1673/2000).  
 
W trakcie przerobu słomy konopnej, obok włókna uzyskujemy produkt uboczny 
– paździerze. Zarówno słoma, jak i paździerze oraz produkowane z nich 
pelety i brykiety są cennym surowcem energetycznym nie tylko z uwagi na 
wysoką wartość energetyczną, ale również z punktu widzenia bilansu O2 
oraz ograniczenia efektu cieplarnianego. Walorem ekologicznym konopi jest 
również korzystne oddziaływanie na środowisko oraz fakt, że mogą być 
uprawiane na terenach skażonych, przyczyniając się do ich rekultywacji 
[Grabowska  i in. 1998]. 
 
Niestety, obowiązująca Ustawa o zapobieganiu narkomanii blokuje uprawę 
konopi włóknistych do celów energetycznych. Zezwala tylko na ich uprawę 
dla potrzeb przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierni-
czego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów bu-
dowlanych oraz nasiennictwa (art. 45, pkt 3).  
 
W zwiazku z tym, że prawo UE dopuszcza uprawę konopi do celów energe-
tycznych i przewiduje dopłatę w wysokości 45 EURO/ha, Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi planuje wystąpić o stosowne zmiany w ustawie. 
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