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ENERGOCHŁONNOŚĆ SKUMULOWANA  
UPRAWY MISKANTUSA 

 
 

Streszczenie 
 
W pracy przeanalizowano nakłady materiałowo-energetyczne, pono-
szone w uprawie miskantusa. Obliczono skumulowane nakłady mate-
riałowo-energetyczne zarówno w poszczególnych etapach uprawy, 
jak i w całym cyklu użytkowania plantacji. Badania przeprowadzono 
na plantacji o powierzchni 50 ha. Nakłady materiałowo-energetyczne 
zostały odniesione do powierzchni 1 ha. Wyniki przedstawiają struk-
turę energochłonności uprawy miskantusa w poszczególnych latach  
i strukturę udziału poszczególnych rodzajów energochłonności skumu-
lowanej w uprawie miskantusa. Uprawa miskantusa na cele energe-
tyczne jest znacznie mniej energochłonna niż produkcja ziarna kuku-
rydzy, ziarna jęczmienia, pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.1 
 
Słowa kluczowe: biomasa, miskantus, energochłonność skumulo-
wana 

 
 
Wstęp 
 
Miskantus należy do grupy roślin energetycznych z cyklem fotosyntezy C4, 
w którym uzyskuje się większe przyrosty dobowe i użytkowe plony biomasy 
w porównaniu z roślinami z cyklem fotosyntezy C3. Celem pracy jest okre-
ślenie, jakie nakłady materiałowo-energetyczne są ponoszone na uprawę 
miskantusa, a następnie określenie energochłonności skumulowanej techno-
logii uprawy miskantusa. Metoda energochłonności skumulowanej polega na 
badaniu nakładów materiałowo-energetycznych w oderwaniu od cen środ-
ków produkcji i zbytu biomasy. Stosując tę metodę, można porównać upra-
wy różnego rodzaju roślin w długim okresie bez konieczności żmudnej aktu-
alizacji ciągle zmieniających się cen rynkowych, a wyniki analiz mogą być 
jednym z wielu kryteriów wyboru optymalnej rośliny do uprawy na cele ener-
getyczne. Badania przeprowadzono na plantacji o powierzchni 50 ha.  
 

                                                                                                                      
Praca została wykonana w ramach projektu PL0073 „Modelowanie energetycznego wykorzystania 
biomasy”, który uzyskał dofinansowanie z Mechanizmu Norweskiego i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, oraz współfinansowana ze środków na naukę w latach 2007–2010 jako projekt 
badawczy. 
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Metody badań i obliczeń  
 
Podstawą do obliczeń nakładów materiałowo-energetycznych i energo-
chłonności skumulowanej jest karta technologiczna czynności, wykonywanych 
w poszczególnych latach uprawy plantacji. Wyniki obliczeń będą odniesione 
do jednego hektara. Dzięki temu łatwo obliczyć odpowiednie wskaźniki dla 
innych plantacji, gdy znana jest powierzchnia uprawy z zastosowaniem tej 
samej technologii. Przyjęto, że uprawa zaczyna się w roku posadzenia plan-
tacji (rok 0) i kończy po 17 latach jej likwidacją. Obliczenia wykonano na 
podstawie procedury, opisanej przez Muzalewskiego [2009a]. Zużycie paliwa 
przez maszyny w tej technologii pochodzi z obliczeń, wykonanych na podsta-
wie corocznie uaktualnianego opracowania Muzalewskiego [2009b]. Znając 
maszyny wykorzystywane w tej technologii, nakłady pracy ludzkiej, zużycie 
oleju napędowego i materiałów pomocniczych, można obliczyć nakłady 
energetyczne (w MJ) odniesione do hektara w każdym roku uprawy plantacji. 
Zależność tę wyrażono równaniem: 
  

.narz.ciagnziemisadzchemprONn eeeeeee +++++=      (1) 

gdzie: 
en – suma skumulowanych nakładów energetycznych na hektar [MJ⋅ha–1], 
eON – skumulowane nakłady energetyczne oleju napędowego na hektar 

[MJ⋅ha–1], 
epr – skumulowane nakłady energetyczne pracy ludzkiej na hektar 

[MJ⋅ha–1], 
echem – skumulowane nakłady energetyczne materiałów pomocniczych  

na hektar [MJ⋅ha–1], 
esadz – skumulowane nakłady energetyczne sadzonek na hektar [MJ⋅ha–1], 
eziemi – skumulowane nakłady energetyczne ziemi odniesione do hektara 

[MJ⋅ha–1], 
eciag.narz. – skumulowane nakłady energetyczne ciągników i narzędzi na hektar 

[MJ⋅ha–1], 
 
Dla każdego roku istnienia życia plantacji można obliczyć nakłady energe-
tyczne odniesione do jednego hektara, wyrażone w MJ⋅ha–1.  
 
Według Grzybek [2003], energochłonność skumulowaną n-tej maszyny (cią-
gnika lub narzędzia) En [MJ] można obliczyć jako: 
 

nnnn wmcE ⋅⋅=        (2) 

gdzie: 
cn – jednostkowy wskaźnik energochłonności skumulowanej dla n-tej ma-

szyny [MJ⋅kg–1], 
mn  – masa n-tej maszyny [kg], 
wn – bezwymiarowy współczynnik wykorzystania n-tej maszyny w ciągu roku. 



 
Energochłonność skumulowana uprawy miskantusa 

  

  125

W badanej technologii uprawy miskantusa można określić skumulowane 
nakłady energetyczne dla danej maszyny i narzędzi na hektar (równanie 3) 
oraz skumulowane nakłady energetyczne narzędzi czy maszyn na hektar dla 
danej czynności (równanie 4): 
 

.)czynn(maszyn.)czynn(maszyn.)czynn(maszyn.)czynn(maszyn wmee =     (3) 
gdzie: 
emaszyn(czynn.) – skumulowane nakłady energetyczne maszyn na hektar dla danej 

czynności [MJ⋅ha–1], 
emaszyn(czynn.) – jednostkowy wskaźnik energochłonności skumulowanej danej 

maszyny [MJ⋅ha–1], 
mmaszyn(czynn.) – masa maszyny [kg], 
wmaszyn(czynn.) – bezwymiarowy współczynnik wykorzystania maszyny dla danej 

czynności, przypadający na hektar w stosunku do wykorzystania 
w ciągu roku, obliczany wg równania (4): 

rok/maszyn

ha/maszyn
.)czynn(maszyn t

t
w =       (4) 

gdzie: 
tmaszyn/ha – czas pracy maszyny na hektar (z karty technologicznej) [cnh⋅ha–1], 
tmaszyn/rok – przewidywany czas pracy maszyny w ciągu roku [Muzalewski, 2008] 

[cnh⋅rok–1]. 
 
Czas pracy maszyn i narzędzi, używanych w analizowanej technologii, zos-
tał przedstawiony w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Przewidywany czas pracy maszyn i narzędzi w ciągu roku 
Table 1. Predicted operation time of the machines and implements during a year 

Maszyna/narzędzie 
Machine/implement 

Wykorzystanie 
w roku 

[cnh⋅rok–1] 
Usage in a year 

[hrs·year–1] 

Maszyna/narzędzie 
Machine/implement 

Wykorzystanie  
w roku 

[cnh⋅rok–1] 
Usage in a year 

[hrs·year–1] 
Ciągnik 38 kW  Tractor 38 kW 500 Kultywator 3 m  Cultivator 3 m 70 

Ciągnik 60 kW  Tractor 60 kW 500 Przyczepa objętościowa 20 m3   
20 m3 capacity trailer 400 

Ciągnik 77 kW  Tractor 77 kW 600 Przyczepa 4,5 t  Trailer  4.5 t  400 
Ciągnik 80 kW  Tractor 80 kW 600 Opryskiwacz 12 m  Sprayer 12 m 60 
Ciągnik 129,3 kW Tractor 129.3 kW 600 Pług 5-skibowy   5-furrow plough 60 
Ciągnik 140 kW  Tractor 140 kW 600 Opryskiwacz 18 m  Sprayer 18 m 80 
Agregat uprawowy 
Tillage aggregate 70 Rozsiewacz MX premium 

MX premium spreader 60 

Sadzarka 2-rzędowa STEP  
2-row planter STEP 40 Brona ciężka 3,2 m 

Heavy harrow 3.2 m 80 

Kombajn Claas J860 
Claas J860 harvester 125 Narzędzia ręczne   

Hand tools 200 

Żródło: Muzalewski [2008].  Source: Muzalewski [2008]. 
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Podobnie jak dla maszyn, określa się skumulowane nakłady energetyczne 
narzędzi na hektar dla danej czynności. Poszczególne jednostkowe wskaźniki 
energochłonności skumulowanej podano w tabeli 2. 
  
Tabela 2. Jednostkowe wskaźniki energochłonności skumulowanej dla poszczegól-

nych materiałów i środków produkcji w technologii uprawy miskantusa 
Table 2. Specific indices of cumulated energy inputs for particular materials and 

production means in technology of miscanthus cropping 
Materiał/środek produkcji 
Material/production mean 

Jednostka   
Unit 

Wartość 
Value 

Olej napędowy  Diesel oil MJ⋅kg–1 50 
Olej napędowy  Diesel oil MJ⋅l–1 41,5 
Praca ludzka  Human labour MJ⋅rbh–1 80 
Sadzonka1)  Seedling1) MJ⋅szt–1 0,0204 
Środki ochrony  Plant protection means MJ⋅l–1 351,6 
Polifoska  Polifoska MJ⋅kg–1 12,16 
Saletra amonowa  Ammonium nitrate MJ⋅kg–1 26,18 
Ciągniki  Tractors MJ⋅kg–1 125 
Narzędzia ciągnikowe  Tractor implements MJ⋅kg–1 100 
Ziemia rolnicza  Agricultural soil MJ⋅kg–1 10 000 
Narzędzia ręczne  Hand tools MJ⋅kg–1 100 

1)Podano wartość szacunkową. 1)Given estimated value. 
Źródło: Wójcicki [2000]. Source: Wójcicki [2000]. 
 
Wyniki badań i obliczeń 
 
Wyniki obliczeń jednostkowych nakładów energochłonności skumulowanej 
uprawy miskantusa, odniesione do hektara, zestawiono w tabeli 3. 
 
Strukturę rodzajów energochłonności uprawy miskantusa w poszczególnych 
latach całego cyklu istnienia plantacji przedstawiono graficznie (rys. 1).  
 
Według Wójcickiego [2005], średnia energochłonność produkcji rolniczej 
wynosi 76,80 GJ·ha–1, natomiast Roszkowski [1980] wykazuje, że energo-
chłonność produkcji ziarna kukurydzy mieści się w zakresie od 37,85 do 
74,25 GJ·ha–1, w zależności od zastosowanej technologii, bez uwzględniania 
energochłonności ziemi. Energochłonność produkcji ziarna jęczmienia bez 
uwzględniania energochłonności ziemi mieści się w zakresie od 34,95 do 
39,97 GJ·ha–1 [Roszkowski 1980], w zależności od zastosowanej technolo-
gii, ziarna pszenicy ozimej wynosi 37,05 GJ·ha–1, a ziarna rzepaku ozimego 
– 29,40 GJ·ha–1 [Dobek 2007]. Uprawa miskantusa bez uwzględniania ener-
gochłonności ziemi wymaga ok. 6,44 GJ·ha–1 energii w trzecim i następnych 
latach zbiorów. Jednostkowe nakłady energochłonności produkcji zbóż i mi-
skantusa zestawiono w tabeli 4. 
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Tabela 3. Jednostkowe rodzajowe nakłady energochłonności skumulowanej uprawy 
miskantusa na hektar [MJ·ha–1] 

Table 3. Specific genre inputs of cumulated energy per 1 ha [MJ·ha–1] in miscanthus 
cultivation 

Skumulowane nakłady energochłonności  Cumulated inputs of energy 

Rok 
Year 
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0 464 67 531 1 303 3 143 2 040 2 183 9 200 8,367 
1 183 89 272 222 1 248 0 1 036 2 778 2,526 
2 289 144 433 339 1 922 0 3 048 5 742 5,222 

3–16 363 157 520 446 2 424 0 3 048 6 438 5,855 
17 164 41 205 235 963 0 703 2 106 1,915 

Suma za lata 0–17 
Sum for years 0–17 8 721 8 343 41 212 2 040 49 642 109 958 100,000 

1)  Suma skumulowanych nakładów energochłonności ciągników i narzędzi.  
1)  Sum of cumulated inputs of energy consumed by tractors and implements. 

Źródło: wyniki  własne.  Source: own study.  
 

Praca ludzka
Human labour

7,59%

Zestaw  maszyn
Machine set

7,93%

Środki 
chemiczne
Chemicals

45,15%

Sadzonki
Seedlings

1,86%

Paliwo
Fuel

37,48%

 
 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 1. Struktura energochłonności uprawy miskantusa w poszczególnych rodzajach 

energochłonności skumulowanych 
Fig. 1. The structure of energy consumption at miscanthus cultivation in particular 

kinds of cumulated energy 
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Tabela 4. Jednostkowe nakłady energochłonności skumulowanej produkcji zbóż i mis-
kantusa (bez uwzględniania energochłonności skumulowanej ziemi) 

Table 4. Specific inputs of cumulated energy consumed in production of miscanthus and 
the cereals (excluding cumulated energy of the soil) 

Rodzaj produkcji 
Kind of production 

Energochłonność 
jednostkowa 

Energy consumption 
per unit 
[GJ·ha–1] 

Źródło 
Source 

Średnia energochłonność produkcji rolniczej 
Average energy consumption in agricultural 
production 

76,80 Wójcicki [2005] 

Ziarno kukurydzy  Maize grain 37,85–74,25 Roszkowski [1980] 

Ziarno jęczmienia  Barley grain 34,95–39,97 Roszkowski [1980] 

Ziarno pszenicy ozimej  Winter wheat grain 37,05 Dobek [2007] 

Ziarno rzepaku  Rape seeds 29,40 Dobek [2007] 

Miskantus  Miscanthus 2,11–9,20 wyniki własne 
own study 

 
Wnioski 
 
Uprawa miskantusa na cele energetyczne jest znacznie mniej energochłon-
na w porównaniu z energochłonnością produkcji ziarna kukurydzy (83,88– 
–91,78%), ziarna jęczmienia (82,55–84,74%), pszenicy ozimej (83,54%)  
i rzepaku ozimego (79,25%). Jeżeli jako kryterium zostanie wybrany wskaźnik 
energochłonności skumulowanej w uprawie różnych roślin, można stwier-
dzić, że warto uprawiać miskantusa. Wskazane są dalsze badania w zakresie 
energochłonności skumulowanej produkcji i nakładów materiałowo-energe-
tycznych. 
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CUMULATED ENERGY CONSUMPTION  
IN MISCANTHUS CULTIVATION 

 
Summary 

 
Paper analyzed material and energy inputs born at miscanthus cropping for 
energy purposes. Cumulated material and energy inputs were calculated 
both, for successive cultivation stages and for the whole cycle of plantation 
usage. Investigations were conducted on plantation of the area 50 ha. The 
inputs of material and energy were related to the surface of 1 ha. The results 
present the structure of energy consumption at miscanthus growing in par-
ticular years, as well as a share of particular kinds of these energy inputs in 
miscanthus cropping. Cultivation of miscanthus for energy purposes is much 
less energy consuming than production of the maize, barley and winter whe-
at grains and winter rape seeds. 
 
Key words: biomass, miscanthus, cultivation, cumulated energy consumption 
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