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PLONOWANIE WIERZBY ENERGETYCZNEJ  
W RÓŻNYCH WARUNKACH GLEBOWO-WODNYCH1  

 
 

Streszczenie 
 
Celem badań, przeprowadzonych na plantacjach produkcyjnych, 
było określenie wpływu czynnika wodnego oraz rodzaju gleby na plon 
wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) w warunkach lekkich gleb mine-
ralnych i gleb pobagiennych. Największe plony wierzby, dochodzące 
do 30 t·ha–1·rok–1, uzyskano na obrzeżach torfowiska, na glebie mur-
szowatej z poziomem wody gruntowej 0,5–1,0 m, a najmniejsze, 
wynoszące 6–8 t·ha–1·rok–1 – na glebie mineralnej brunatnej, wytwo-
rzonej z piasku, w warunkach zalegania zwierciadła wody gruntowej 
ponad 2,0 m poniżej powierzchni terenu. Na torfowisku o płytkiej 
glebie torfowo-murszowej z poziomem wody gruntowej 0,2−0,6 m, 
odpowiednim dla użytku zielonego, nadmiar wody wpływał ujemnie 
na plon wierzby, który wynosił ok. 10 t·ha–1·rok–1.  
 
Słowa kluczowe: wierzba energetyczna, Kuwasy, poziom wody grun-
towej, gleba 

 
 
Wstęp 
 
Od końca XX w. wiele uwagi poświęca się ograniczeniu emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery. Konwencjonalne źródła energii zastępuje się odnawial-
nymi. W produkcji energii odnawialnej coraz większą rolę odgrywa rolnictwo. 
Bezpośrednio włącza się ono w tę produkcję, przetwarzając na biogaz wła-
sne odpady, powstałe w toku produkcji rolniczej, a pośrednio – produkując 
biomasę i dostarczając ją do zakładów, przetwarzających biomasę na ener-
gię cieplną lub elektryczną. 
 
W Polsce w ostatnich latach XX w. rolnictwo wycofało się z uprawiania 
znacznej części użytków rolnych, a szczególnie ubogich i lekkich gruntów 
ornych oraz trudnych do uprawy terenów użytków zielonych. Jednym ze 
sposobów zagospodarowania tych terenów jest uprawa roślin energetycz-

                                                                                                                      
Opracowanie wykonano w ramach projektu PL 0073 „Modelowanie energetycznego wykorzy-
stania biomasy”, realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG  
i środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. 
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nych, między innymi wierzby wiciowej (Salix viminalis L.), popularnie zwanej 
energetyczną. W doświadczeniach polowych uzyskiwano wyrównane plony 
wierzby (w t·ha–1·rok–1), średnio: na glebie ciężkiej – 13,5, na średniej – 12,1  
i na lekkiej – 14,6 [Kuś i in. 2009]. Również Podlaski i in. [2009] podają plony 
z poletek nienawadnianych z trzech lat, wynoszące 12–16 t·ha–1·rok–1. Plo-
ny uzyskiwane na plantacjach produkcyjnych przyjmują jednak wartości od 
1,5 t·ha–1·rok–1 [Jasiulewicz 2009] przez 4–5 t·ha–1·rok–1 [Stolarski 2008; 
Szczukowski i in. 2009] do 20–30 t·ha–1·rok–1 [Stolarski 2008; Szczukowski  
i in. 2009]. Na tak duże zróżnicowanie plonów mogą wpływać warunki gle-
bowo-wodne. 
 
Podjęto badania na plantacjach produkcyjnych, aby zweryfikować tę tezę. 
Ich celem było określenie wpływu czynnika wodnego oraz rodzaju gleby na 
plon wierzby energetycznej na lekkich glebach mineralnych i glebach poba-
giennych w rejonie zmeliorowanego torfowiska Kuwasy, stanowiącego wyci-
nek rozległych obszarów torfowych środkowego basenu Biebrzy. 
 
Obiekty i metody badań 
 
Badania zlokalizowano w rejonie torfowiska Kuwasy na dwóch obiektach – 
Kozłówka i Sołki. Największy obszar na torfowisku Kuwasy zajmują gleby 
organiczne prognostycznego kompleksu wilgotnościowo-glebowego poten-
cjalnie posusznego C (według podziału Okruszki [1988]). Duży obszar zaj-
mują gleby mineralno-organiczne rodzajów: mineralno-murszowe Mr11, 
murszowate Me11 i murszaste Mi11 oraz płytkie torfowo-murszowe rodzaju 
MtIIc11, zalegające na piasku luźnym. Gleby te należą do prognostycznych 
kompleksów wilgotnościowo-glebowych okresowo suchego CD i suchego D. 
Od wschodu i zachodu oraz wewnątrz torfowiska Kuwasy, w formie wysp, 
występują gleby brunatne wytworzone na ubogich, głębokich piaskach luź-
nych. 
 
Obiekt Kozłówka pod względem siedlisk glebowych należy podzielić na trzy 
obszary. Od strony wschodniej występują gleby mineralne. Są to gleby bru-
natne właściwe, głębokie, wytworzone z piasku luźnego o symbolu Bwpl, 
klasy bonitacyjnej V. Część powierzchni zajmują gleby organiczno-mineralne 
klasy V. Są to gleby mineralno-murszowe Mr, murszowate Me i murszaste Mi, 
wytworzone na piasku luźnym, które oznacza się symbolami Mr11, Me11  
i Mi11. Trzecią część zajmują płytkie gleby torfowo-murszowe drugiego stadium 
zmurszenia (MtII), klasy IV, w których pod warstwą korzeniową (0–30 cm) 
występuje torf łozowy silnie rozłożony na piasku luźnym. Gleby te oznacza 
się symbolem MtIIc11. Obszar gleb mineralnych przed założeniem plantacji 
wierzby był użytkowany jako grunt orny, organiczno-mineralnych – jako pa-
stwisko, zaś gleb organicznych – jako łąka. Po zaniechaniu rolniczego użyt-
kowania całą powierzchnię zaorano. Wierzbę posadzono wiosną 2005 r.  
w zagęszczeniu 30 tys. szt.·ha–1, po roku wykonano cięcie rozkrzewiające,  
a w 2008 r. dokonano zbioru w trzyletnim cyklu zbiorów.  
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Na obiekcie Sołki występują gleby klasy bonitacyjnej V brunatne właściwe, 
wytworzone w całym profilu glebowym z piasku luźnego, a lokalnie – także 
gleby glejobielicowe właściwe, oznaczone dalej jako Gbpl. Na tym obiekcie 
plantację wierzby energetycznej założono w 2005 r. Po roku wierzbę ścięto, 
a następnie zastosowano dwa dwuletnie cykle zbioru. 
 
W wytypowanych stanowiskach na różnych glebach założono 8 studzienek 
do pomiaru poziomu wody gruntowej i oznaczono właściwości fizyczne gle-
by: popielność, porowatość i gęstość objętościową według metodyki stoso-
wanej w IMUZ [Gawlik i in. 1966]. W stanowiskach badawczych prowadzono 
pomiary zwierciadła wody gruntowej i wilgotności gleby w warstwach: 5–10, 
15–20, 25–30 i 35–40 cm. 
 
Warunki meteorologiczne (temperaturę i opad) określono na podstawie 
wskazań stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
znajdującej się w Biebrzy, odległej o 6 km od obiektu Kozłówka i o 3 km od 
obiektu Sołki. 
 
Plon suchej masy oznaczono w 8 stanowiskach. W tym celu w każdym sta-
nowisku ścięto i zważono po 10 krzewów, określono udatność roślin (stosu-
nek liczby żywych roślin do zastosowanej obsady), a następnie próbki roś-
linne wysuszono w 105ºC. Na plantacji Kozłówka plon wierzby energetycznej 
z pierwszego trzyletniego okresu odrostu określono w 2008 r., a z pierwsze-
go roku odrostu drugiego cyklu produkcyjnego – w 2009 r. Na obiekcie Sołki 
plon wierzby oznaczono w 2009 r., na końcu drugiego roku odrostu (w dru-
gim cyklu zbioru). 

 
Wyniki badań 
 
Warunki glebowo-wodne i meteorologiczne 
Gleby w badanych stanowiskach charakteryzowały się bardzo zróżnicowaną 
zawartością masy organicznej w wierzchniej warstwie (0–30 cm) popielność 
15,5–98,1% s.m. i wynikającym z tego zróżnicowaniem właściwości fizycz-
nych gleb. Gleby mineralne miały największą gęstość objętościową, która  
w warstwie 0–30 cm wynosiła 1,40 g·cm–3, a gleby torfowo-murszowe płytkie 
najmniejszą – 0,20–0,23 g·cm–3. Gleby mineralne miały najmniejszą porowa-
tość (46,7% obj.), a gleby torfowo-murszowe – największą (87,0% obj.) –
tabela 1.  
 
Pod względem opadów lata badań należy zaliczyć do zbliżonych do śred-
nich. Suma opadów z okresu wegetacyjnego (IV–X) i z całego roku (I–XII)  
w latach 2007 i 2008 była nieco większa niż z wielolecia, zaś w 2009 r. miała 
wartość zbliżoną do średniej (tab. 2). Bardzo duże opady wystąpiły w lipcu 
2007 r. (138,1 mm), sierpniu 2008 r. (124,1 mm) oraz czerwcu i lipcu 2009 r. 
(odpowiednio 104,4 i 109,9 mm).  
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Tabela 1. Właściwości fizyczne gleb w warstwie 0–30 cm na obiekcie Kozłówka  
w 2008 r. 

Table 1. Physical properties of soils in 0–30 cm layer at Kozłówka site in 2008 

Porowatość
 Porosity 

Średnia 
wilgotność 
 Average 
moisture 
content 

Średnia 
zawartość 
powietrza 
Average 

air content  

Nr 
stanowiska 

Site no. 

Rodzaj 
gleby 
Kind  

of soil 

Popielność
 [% s.m.] 

Ash 
content  
[% DM]  

Gęstość 
objętościowa

Specific 
density 
[g·cm–3] [% obj.] [% vol.] 

2 Bw p1 98,1 1,40 46,7 5,4 41,3 
3 Mi11 92,3 1,03 59,7 21,3 38,4 
4 Mr11 72,7 0,72 69,6 45,8 23,8 
5 MtIIc11 20,4 0,23 86,4 76,5 9,9 
6 MtIIc11 15,5 0,20 87,5 77,7 9,8 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Tabela 2. Sumy opadów i średnie dobowe temperatury powietrza, zmierzone na stacji 

meteorologicznej Biebrza 
Table 2. Sums of precipitation and average daily air temperatures measured at Bie-

brza meteorological station 

Opad [mm]  Precipitation [mm] Temperatura powietrza [ºC] 
Air temperature [ºC] Miesiąc 

Month 2007 2008 2009 1962–2006 2007 2008 2009 1962–2006 
I 69,8 51,5 29,0 25,1 1,7 –0,6 –4,4 –4,3 
II 23,7 20,8 30,0 21,2     –4,4 2,0 –2,7 –3,6 
III 51,6 46,9 28,7 28,7 5,0 2,2 1,0 0,5 
IV 30,1 33,8 4,5 36,3 6,6 8,0 8,3 6,6 
V 55,8 45,6 50,6 54,4 13,6 11,8 12,4 12,7 
VI 54,1 53,2 104,4 67,3 17,9 16,2 15,2 16,0 
VII 138,1 77,5 109,9 74,2 17,5 17,7 18,6 17,7 
VIII 58,2 124,1 57,4 66 18,0 17,3 16,1 16,7 
IX 61,4 30,1 28,1 53,1 11,9 11,4 13,1 11,9 
X 23,3 34,9 61,5 42,5 7,1 8,1 5,4  7,1 
XI 42,3 29,9 45,0 44,2 0,6 3,3  3,9 2,0 
XII 13,9 31,1 38,7 35,2 0,2 0,0  –3,0 –1,9 

IV–X 421,0 399,2 416,4 393,8 13,2 12,9 12,7 12,7 
I–XII 591,3 584,0 587,8 548 8,0 8,1 7,0  6,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IMGW Oddział Białystok.  
Source: own elaboration based on meteorological data from IMGW Białystok Branch. 
 
Pod względem temperatury powietrza lata 2007–2009 należy zaliczyć do cie-
płych. Średnia roczna temperatura była wyższa o 0,2–1,3ºC od średniej z wielo-
lecia (tab. 2). Okres wegetacyjny (IV–X) 2007 r. należy zaliczyć do ciepłych,  
a 2008 i 2009 r. – do średnich. 
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Stan wody gruntowej 
W okresie wegetacyjnym 2008 r. na obiekcie Kozłówka w rejonie studzienki 2., 
gdzie występuje gleba brunatna, zwierciadło wody gruntowej od początku 
kwietnia zalegało poniżej 200 cm od powierzchni terenu, osiągając największą 
głębokość (270 cm) w pierwszych dniach lipca (rys. 1). W kierunku torfowi-
ska układało się ono coraz bliżej powierzchni terenu. Na torfowisku było poło-
żone najwyżej w rejonie studzienek 5. i 6., osiągając w pierwszych dniach 
kwietnia głębokość 24 i 36 cm, zaś w pierwszych dniach lipca – 57 i 3 cm.  
W warunkach takiego poziomu wody gruntowej i w takiej glebie w wierzch-
niej warstwie (0–30 cm) występowała woda łatwo dostępna dla roślin. Duże 
opady w sierpniu 2008 r. spowodowały podwyższenie poziomu zwierciadła 
wody gruntowej w glebach organicznych i organiczno-mineralnych. 
 
Na obiekcie Sołki, w rejonie studzienki 3., zwierciadło wody gruntowej od 
pierwszych dni kwietnia 2008 r. zalegało bardzo głęboko (145 cm) i ciągle 
obniżało się, osiągając w końcu okresu wegetacyjnego największą głębo-
kość (173 cm) – rysunek 1. Wierzchnia warstwa gleby (0–30 cm) była przez 
dłuższy okres pozbawiona wody łatwo dostępnej dla roślin. Wyższe położe-
nie zwierciadła wody gruntowej zarejestrowano w rejonie studzienek 1. i 2. 
Opady w sierpniu nie wpłynęły na podwyższenie poziomu wody gruntowej. 
 
W 2009 r., podobnie jak w 2008 r., najniższy poziom zwierciadła wody grun-
towej na obiekcie Kozłówka zanotowano w rejonie studzienki 2. Od początku 
kwietnia zalegało ono poniżej 207 cm od powierzchni terenu, osiągając głę-
bokość 270 cm w końcu października. Wystąpienie dużych opadów w czerw-
cu i lipcu, w warunkach małych potrzeb wodnych wierzby w pierwszym roku 
wegetacji po ścięciu, spowodowało podtopienie terenu na glebie torfowo- 
-murszowej w rejonie studzienek 5. i 6. Zwierciadło wody gruntowej zalegało 
w tym czasie na głębokości 9–30 cm (rys. 1).  
 
Na obiekcie Sołki w 2009 r., w pierwszych dniach kwietnia zwierciadło wody 
gruntowej w studzienkach 1. i 2. zalegało na głębokości 40–50 cm (rys. 1)  
i do końca października osiągnęło głębokość 100–125 cm. W rejonie stu-
dzienki 3. zwierciadło wody gruntowej obniżyło się ze 100 cm wiosną do 186 cm 
w końcu okresu wegetacyjnego.  

 
Plonowanie wierzby energetycznej 
Na obiekcie Kozłówka największe plony uzyskano na glebie mineralno-orga-
nicznej w stanowiskach 3. i 4. (tab. 3). Średni roczny plon z 4 lat wynosił 
odpowiednio 38,3 i 29,5 t·ha–1·rok–1. Tak wysokie plony uzyskano w warun-
kach średniego poziomu wody gruntowej odpowiednio 92 i 47 cm od po-
wierzchni terenu. Wierzchnia warstwa gleby była wówczas zaopatrzona w dos-
tateczną ilość wody i powietrza (tab. 1). W pierwszym cyklu większy plon 
uzyskano na glebie murszastej niż na mineralno-murszowej, a w pierwszym 
roku drugiego cyklu było odwrotnie i z tego powodu trudno dokładnie określić 
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Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 1. Położenie zwierciadła wody gruntowej na obiektach Kozłówka i Sołki; a) 2008 r., 

b) 2009 r. 
Fig. 1. Depth of the ground water level at Kozłówka and Sołki sites: a) 2008, b) 2009 
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Tabela 3. Średnie głębokości położenia zwierciadła wody gruntowej i plony wierzby 
energetycznej na obiekcie Kozłówka 

Table 3. Mean depths of the ground water level and the yields of energy willow at 
Kozłówka site 

Plon Yield  [t·ha–1] Średni poziom 
wody gruntowej  
Average ground 

water level  
[cm] 

2008 r. Nr 
stano-
wiska 
Site 
no. 

Rodzaj 
gleby 
Kind 

of soil 
2008 r. 2009 r. 

ze zbioru  
po 3 latach 

from  
the harvest 

after 3 years

średni  
z 3 lat 

mean for 
3 years 

2009 r. – 
roczny 
annual 
2009 

średni 
z 4 lat 

average 
for  

4 years 
 

2 Bwp1 249 243 17,7 5,9 14,1 8,0 
3 Mi11 95 90 137,2 45,7 16,0 38,3 
4 Mr11 50 44 92,5 30,8 25,4 29,5 
5 MtIIc11 34 32 – – 10,5 10,5 
6 MtIIc11 42 42 30,0 10,0 9,0 9,8 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
optymalny poziom wody gruntowej. Można stwierdzić, że dla gleb mineralno-
organicznych podścielonych piaskiem mieści się on w przedziale 0,5–1,0 m.  
 
Znacznie mniejsze plony uzyskano na glebie mineralnej oraz organicznej. 
Na glebie mineralnej wyniosły one średnio z 4 lat 8,0 t·ha–1·rok–1 (z trzech 
pierwszych lat tylko 5,9 t·ha–1·rok–1), a na glebie torfowej – 10,2 t·ha–1·rok–1. 
Przyczyny w obu przypadkach były odmienne. W stanowisku 2. występowała 
gleba brunatna właściwa, wytworzona w całym profilu z piasku luźnego Bwpl, 
w której zwierciadło wody gruntowej zalegało średnio na głębokości 2,5 m, 
podsiąk kapilarny miał mały zasięg, a woda zawarta w warstwie 0–30 cm 
(tab. 1) była trudno dostępna dla roślin. W okresie wyczerpywania zapasów 
wody łatwo dostępnej z korzeniowej warstwy gleby rośliny zaspokajały po-
trzeby wodne głównie wodą opadową, a częściowo korzystały z mgieł, które 
na tym obszarze występują często. 
 
Zwierciadło wody gruntowej na torfowisku zalegało średnio na głębokości 
32–42 cm od powierzchni terenu. W warunkach tak wysokiego położenia 
zwierciadła potrzeby wodne wierzby były w pełni pokryte. Obserwowano jednak 
słaby wzrost wierzby. Było to spowodowane nadmiarem wody w wierzchniej 
warstwie (0–30 cm). Zawartość powietrza w okresie wegetacyjnym wynosiła 
w tej warstwie średnio 9,9% (tab. 1), a niekiedy profil glebowy był całkowicie 
nasycony wodą. 
 
Pomiary poziomu wody gruntowej prowadzono również na leżącej obok łą-
ce, położonej na glebie rodzaju MtIIc11 i MtIIcc1. Na tym terenie zwierciadło 
wody gruntowej zalegało również wysoko, lecz użytki zielone nie reagowały 
ujemnie na tak duże uwodnienie.  



  
Sergiusz Jurczuk, Sławomir Chrzanowski, Jacek Jaszczyński 

  

  120

Na obiekcie Sołki największe plony wierzby zebrano w rejonie studzienek 1. 
i 2. (odpowiednio 29,0 i 29,4 t·ha–1 z 2 lat), zaś najmniejsze w rejonie stu-
dzienki 3. (13,6 t·ha–1 z 2 lat). Wynika jednoznacznie, że największe plony 
wierzby zebrano tam, gdzie zwierciadło wody gruntowej zalegało wyżej (tab. 4).  
 
Tabela 4. Średnie głębokości położenia zwierciadła wody gruntowej i plony wierzby 

energetycznej na obiekcie Sołki 
Table 4. Mean depths of the ground water level and the yields of energy willow at 

Sołki site 
Średni poziom wody gruntowej

Mean ground water level  
[cm] 

Plon Yield  
[t·ha-1] Nr  

stanowiska 
Site no. 

Rodzaj 
gleby 
Kind 

of soil 2008 r. 2009 r. cykl 2-letni 
2-year cycle

średnio w roku 
mean per year 

1 Gbpl 67 72 29,0 14,5 
2 Bwpl 97 94 29,4 14,7 
3 Bwpl 163 158 13,6 6,8 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Wnioski 
 
1. Uprawa wierzby energetycznej na pobrzeżach torfowisk, w zróżnicowa-

nych warunkach glebowych, sprawia trudności związane z niedoborem 
wody, który może wystąpić na glebie mineralnej, lub jej nadmiarem na gle-
bie torfowo-murszowej. W zależności od rodzaju gleby, położenia zwiercia-
dła wody gruntowej i uwilgotnienia gleby plon może różnić się kilkakrotnie. 

2. Na glebach murszowatych z poziomem wody gruntowej 0,5–1,0 m uzy-
skano plon, dochodzący do 30 t·ha–1·rok–1.  

3. Na glebie mineralnej brunatnej wytworzonej z piasku, z głębokim po-
ziomem wody gruntowej, głównym czynnikiem plonotwórczym była wo-
da dostarczana z opadów. W takich glebach nadmiar wody nie występu-
je, natomiast niedobór wody powoduje, że bez nawodnień można tu 
uzyskać plony wierzby, wynoszące tylko 6–8 t·ha–1·rok–1.  

4. Na glebach torfowo-murszowych płytkich, w latach mokrych, nadmiar 
wody wpływa ujemnie na wzrost i plonowanie wierzby energetycznej.  
W warunkach odwodnienia odpowiedniego dla użytków zielonych uzys-
kano plon ok. 10 t·ha–1·rok–1. 

5. Na glebach torfowo-murszowych uprawa wierzby jest niewskazana, 
gdyż w celu uzyskania wysokich plonów należałoby je odwadniać bardziej 
intensywnie niż użytki zielone, a to powodowałoby degradację tych gleb.  
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YIELDING OF THE ENERGY WILLOW  
UNDER DIFFERENTIATED SOIL-WATER CONDITIONS 

 
Summary 

 
The studies conducted in producing plantations aimed at determination of 
water factor and soil kind effects on the yield of energy willow (Salix viminalis L.) 
cultivated on light mineral soils and post-boggy soils. The highest willow 
yields, reaching up to 30 t·ha–1 per year, were obtained on the peatmoor 
borders, on muck soil with ground water level of 0.5–1.0 m; whereas the 
lowest yields reaching 6–8 t·ha–1 per year – on the mineral brown soil of 
sandy origin, under conditions of ground water level 2.0 m deep. On the 
peatbog of shallow peat-muck soil with ground water 0.2–0.6 m deep, suit-
able for grassland, the surplus of water negatively affected the willow yield 
which amounted to about 10 t·ha–1 per year. 
 
Key words: energy willow, Kuwasy, ground water level, soil 
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