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PLONOWANIE I CECHY BIOMETRYCZNE WIERZBY  
W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH 

 
 

Streszczenie 
 

Rozwój produkcji roślinnej na cele energetyczne jest zagadnieniem 
często poruszanym w ostatnich latach. Aktualnie spośród roślin 
uprawianych na cele energetyczne w krótkiej rotacji największym 
zainteresowaniem cieszy się wierzba wiciowa. W pracy omówiono 
plonowanie i cechy biometryczne dziewięciu klonów/odmian tej 
wierzby, uprawianej w trzech siedliskach. Uzyskiwane plony suchej 
masy wierzby zbieranej co roku wynosiły, w zależności od warun-
ków siedliska i przebiegu pogody, od 11,1 do 20,4 t·ha–1. Średnio  
z 5 lat, niezależnie od klonu i odmiany wierzba plonowała od 12,7 
t·ha–1 na glebie średniej (kompleks 4) do 14,1 t·ha–1 na glebie lekkiej 
(kompleks 5). Plon suchej masy wierzby zbieranej w cyklu 3-letnim, 
średnio dla wszystkich porównywanych klonów i odmian, był na 
glebie ciężkiej o 28%, a na glebie średniej o 21% większy niż suma 
plonów z trzech corocznych zbiorów. Zaobserwowano dużą zmien-
ność plonowania w latach, uzależnioną od przebiegu warunków po-
godowych, które – oprócz siedliska – determinują poziom uzyski-
wanych plonów. 
 
Słowa kluczowe: roślina energetyczna, biomasa, wierzba wiciowa  

 
 
Wstęp 
 
Uzależnienie od paliw kopalnych oraz emisja gazów cieplarnianych powodują, 
że wszystkie rządy zwracają uwagę na konieczność dywersyfikacji źródeł 
energii, kładąc szczególny nacisk na źródła odnawialne [Turley 2008].  
W związku z tym w wielu ośrodkach naukowych poszukuje się nowych kie-
runków w produkcji roślinnej, mających pokryć rosnące zapotrzebowanie 
na energię. Jednym z nich, z którym wiąże się większe nadzieje, jest 
wykorzystanie biomasy roślinnej do celów energetycznych [Mc Kenzie i in. 
2008; Sulima i in. 2006]. W Polsce biomasę stałą pozyskuje się z odpadów: 
leśnych, rolniczych i organicznych odpadów komunalnych. W przyszłości uzu-
pełnieniem bilansu podaży biomasy powinno być jej pozyskiwanie ze specjal-
nych plantacji wieloletnich gatunków roślin krajowych, np. wierzby wiciowej 
(Salix viminalis L.), zwanej również wierzbą krzewiastą, topoli (Populus sp.)  
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i mozgi trzcinowatej (Phalaris arundinacea L.) lub roślin sprowadzanych z in-
nych stref klimatycznych, np. miskanta (Miscanthus sp.), ślazowca pensyl-
wańskiego (Sida hermaphrodita (L.) Rusby) itp. Lista tych roślin jest zapewne 
daleka jeszcze od zamknięcia, gdyż stale trwają prace naukowe nad innymi 
gatunkami, które będą przydatne do celów energetycznych [Fillion i in. 2009; 
Kuś 2003; Szczukowski i in. 2006]. Aktualnie spośród roślin uprawianych na 
cele energetyczne w krótkiej rotacji największym zainteresowaniem cieszy się 
wierzba wiciowa. Charakteryzuje się ona wysokim potencjałem produkcyjnym 
i w związku z tym jest postrzegana jako odnawialne źródło energii, służące do 
produkcji ciepła i elektryczności [Histon-Jones, Valentine 2009; Stolarski 2009]. 
 
Celem badań prezentowanych w pracy było określenie wydajności produk-
cyjnej i opracowanie charakterystyk biometrycznych wierzby wiciowej, upra-
wianej na różnych glebach. 
 
Materiał i metody badań 
 
Doświadczenia polowe założono w latach 2003 i 2004 r. w trzech siedliskach:  
− na glebie ciężkiej – czarna ziemia o składzie granulometrycznym gliny 

ciężkiej, kompleks 8 zbożowo-pastewny mocny, klasa III b, Stacja Do-
świadczalna IUNG w Osinach w woj. lubelskim; 

− na glebie lekkiej, o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lek-
kiego, przechodzącego na głębokości 90–110 cm w glinę lekką, kom-
pleks 5 – żytni dobry, klasa V, Stacja Doświadczalna IUNG w Osinach  
w woj. lubelskim; 

− na glebie średniej – gleba płowa wytworzona z piasku gliniastego moc-
nego, przechodzącego na głębokości 40–60 cm w glinę lekką, kompleks 
4 – żytni bardzo dobry, klasa IV a, Zakład Doświadczalny w Grabowie  
w woj. mazowieckim. 

 
Wierzbę wiciową wysadzono w 2003 r. na glebie kompleksów 8 i 4 i w 2004 r. 
na glebie kompleksu 5; były to sztobry 4 klonów wierzby, pozyskane z kwali-
fikowanej plantacji należącej do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie. Dodatkowo w 2004 r. na glebach wszystkich kompleksów wysa-
dzono 4 odmiany szwedzkie i 1 duńską. Gęstość nasadzeń wierzby wynosiła 
40 tys. szt.·ha–1, a zbiór odbywał się corocznie i co trzy lata. Nawożenie mi-
neralne było następujące: N – 75, P2O5 – 50 i K2O – 75 kg·ha–1. Do od-
chwaszczania plantacji, poza zabiegami mechanicznymi, stosowano Azotop 
i Fusilade Fotre, a szkodniki zwalczano preparatem Mospilan.  
 
Doświadczenia założono metodą losowanych bloków, powierzchnia bloku 
dla każdego klonu i odmiany wynosiła na glebie ciężkiej 700 m2, zaś na gle-
bie średniej i lekkiej – po 200 m2. Pomiary biometryczne wykonywano na  
5 roślinach w 5 powtórzeniach dla każdego obiektu. Statystyczna istotność 
różnic została określona na podstawie analizy wariancji, wykonanej w pro-
gramie Statistica 7. 
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Eksperymenty zlokalizowano na glebach o opadowej gospodarce wodnej,  
w związku z czym wielkość plonów wyraźnie zależała od ilości i rozkładu 
opadów. Deficyt wody był najgłębszy w obu miejscowościach w latach 2005  
i 2006, a w Osinach dodatkowo w 2007 r. (tab. 1). Najlepsze warunki wilgot-
nościowe wystąpiły w 2008 r., a szczególnie korzystny rozkład opadów od-
notowano w Osinach.  
 
Tabela 1. Miesięczne sumy opadów [mm]  
Table 1. Monthly rainfall sums [mm] 

Miesiąc  Month Rok  Year 
I–III IV V VI VII VIII IX X–XII 

Suma 
Sum 

Osiny  
2005 83 16 68 32 107 56 24 96 481 
2006 72 27 58 19 21 240 8 85 529 
2007 112 13 80 63 49 27 86 51 480 
2008 96 43 83 42 94 72 61 97 589 
2009 113 2 63 96 69 98 22 161 624 

1951–2006 86 41 54 75 82 68 54 117 569 
Grabów 

2005 115 10 84 46 133 37 44 116 585 
2006 101 30 53 38 10 220 14 107 573 
2007 149 13 75 100 76 152 77 73 714 
2008 132 72 88 51 85 54 71 138 691 
2009 130 1 58 118 118 75 32 218 749 

1951–2006 98 46 61 80 87 79 63 124 636 

Źródło: notowania stacji meteorologicznych IUNG w Osinach i Grabowie.  
Source: the records of IUNG meteorological stations at Osiny and Grabów. 
 
Wyniki badań i dyskusja 
 
Plon wierzby wiciowej zbieranej corocznie wynosił średnio z 5 lat, niezależ-
nie od klonu i odmiany, od 12,7 t·ha–1 na glebie średniej (kompleks 4) do 
14,1 t·ha–1 na glebie lekkiej (kompleks 5) – tabela 2. W latach 2005-2007 
wierzba plonowała na zbliżonym poziomie we wszystkich trzech siedliskach. 
W latach 2008 i 2009, dzięki dużej ilości opadów oraz korzystnemu ich roz-
kładowi, w Osinach uzyskano wyjątkowo duży jej plon, w zależności od gleby 
16–20 t·ha–1 s.m. Należy podkreślić, że gleba lekka z uwagi na wysoki po-
ziom wód gruntowych (200–250 cm) stwarzała korzystne warunki do wzrostu 
i rozwoju wierzby.  
 
Plon suchej masy wierzby zbieranej w cyklu 3-letnim, średnio dla wszystkich 
porównywanych klonów i odmian, był na glebie ciężkiej o 28%, a na glebie 
średniej o 21% większy niż suma plonów z trzech corocznych zbiorów, przy 
czym różnica ta wynosiła 15–40% w zależności od klonu/odmiany. 
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Tabela 2. Plony wierzby zbieranej corocznie [t s.m.·ha–1] na różnych glebach 
Table 2. Yields of willow harvested in every year [t DM·ha–1] on different soils 

Gleba  Soil 2005 2006 2007 2008 2009 Średnio  Mean 

Ciężka  Heavy 12,8 11,1 12,7 17,3 15,9 14,0 

Średnia  Medium 10,8 11,5 12,4 13,7 14,9 12,7 

Lekka  Light 10,1 11,9 12,3 20,4 15,9 14,1 

Średnio  Mean 11,2 11,5 12,5 17,1 15,6 – 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Wilgotność drewna wierzby zbieranej corocznie wynosiła ok. 50–52%, zaś  
w cyklu 3-letnim 46–48%.  
 
Porównywane genotypy wierzby wyraźnie różniły się pokrojem, gdyż odmia-
ny szwedzkie miały wyraźnie mniej pędów na roślinie, ale ich wysokość,  
a jeszcze bardziej średnica były znacznie większe (tab. 3). Jest to cecha 
korzystna, gdyż mniejszy jest udział kory w biomasie, co zwiększa jej przy-
datność w energetyce. W 2009 r., gdy panowały korzystne warunki wilgot-
nościowe, wystąpiło również duże zróżnicowanie plonowania porównywa-
nych genotypów wierzby – od 8 do niespełna 23 t·ha–1 suchej masy. Naj-
większe i najbardziej stabilne plony na porównywanych glebach wydała 
wówczas duńska odmiana Gigantea. Stosunkowo dobrze plonowały również 
szwedzkie odmiany Tora, Torhild, natomiast dużą zmienność plonów stwier-
dzono w przypadku odmian Olof i Sven oraz klonu 1023. 
 
Mimo dużego zróżnicowania plonów, zarówno między klonami/odmianami, 
jak i siedliskami, niniejsze wyniki mieszczą się w zakresie podawanym na 
podstawie badań innych ośrodków [Budzyński i in. 2009]. Wyniki te dodat-
kowo wskazują, że na plantacjach produkcyjnych uprawa kilku genotypów 
wierzby zwiększa plony i ogranicza ich zmienność. 
 
Wnioski 
 
1. Plony suchej masy drewna wierzby zbieranej co roku wynosiły średnio  

z 5 lat, niezależnie od klonu/odmiany od 12,7 t·ha–1 na glebie średniej 
(kompleks 4) do 14,1 t·ha–1 na glebie lekkiej (kompleks 5) o stosunkowo 
wysokim poziomie wód gruntowych (200–250 cm). W poszczególnych la-
tach, w zależności od jakości gleby i przebiegu pogody, zbierano 11,1– 
–20,4 t·ha–1 suchej masy drewna wierzby.  

2. Plon suchej masy wierzby zbieranej w cyklu 3-letnim, średnio dla wszyst-
kich porównywanych klonów i odmian, był na glebie ciężkiej o 28%, a na 
glebie średniej o 21% większy niż suma plonów z trzech corocznych 
zbiorów, przy czym różnica ta wynosiła 15–40% w zależności od klo-
nu/odmiany. 
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Tabela 3. Plony i charakterystyki biometryczne wierzby zbieranej corocznie (2009 r.) 
Table 3. Yields and biometric characteristics of the willow harvested every year (2009) 

Klon/ 
odmiana 
Clone/ 
cultivar 

Plon s.m. 
Dry matter 

yield  
[t·ha–1] 

Liczba pędów  
na roślinie 
Number of 

shoots per plant

Długość pędu
Shoot length 

[m] 

Średnica pędu
Shoot diameter

[mm] 

Liczba pędów 
martwych 
Number of 

dead shoots 
Ciężka czarna ziemia Heavy black soil  
1023 13,3 a 9,3 b 2,16 bc 9,55 b 0,72 
1047 15,2 ab 6,9 ab 2,25 bc 10,82 c 0,95 
1052 16,6 ab 9,7 b 2,02 ab 9,73 b 3,57 
1054 15,7 ab 15,1 c 1,92 a 7,45 a 2,00 
Gigantea 22,0 c 9,8 ab 2,38 c 12,30 c 1,76 
Tora  17,1 ab 7,1 ab 2,37 c 11,40 cd 1,60 
Torhild 20,7 bc 8,6 ab 2,40 c 12,43 d 1,04 
Olof 12,6 a 6,2 ab 2,23 bc 11,22 cd 1,30 
Sven 10,0 a 5,7 a 2,16 abc 11,46 cd 0,80 
Średnio 
Mean 15,9   8,7 2,21 10,71 1,53 

Gleba średnia Medium soil  
1023 8,1 a 7,3 a 2,01 a 9,11 b 0,64 
1047 13,0 ab 9,0 a 2,07 a 9,90 a 2,16 
1052 10,5 ab 7,9 a 2,13 ab 9,78 b 2,20 
1054 9,3 a 8,9 a 2,04 a 7,71 b 1,28 
Gigantea 21,7 c 8,8 a 2,57 c 12,06 c 1,40 
Tora  22,9 c 7,0 a 2,78 d 12,40 cd 1,64 
Torhild 16,5 bc 7,6 a 2,49 c 11,48 c 2,36 
Olof 20,0 c 6,4 a 2,98 d 13,72 d 0,68 
Sven 12,3 ab 7,0 a 2,27 bc 11,24 c 2,28 
Średnio 
Mean 14,9 7,8 2,4 10,8 1,6 

Gleba lekka Light soil 
1023 22,1 b 19,8 c 1,96 a 8,14 a 3,96 
1047 11,9 a 9,9 b 2,03 a 10,16 bc 1,52 
1052 13,7 a 10,2 b 1,97 a 9,86 b 1,08 
Gigantea 15,2 a 8,3 ab 2,30 b 10,92 cd 0,60 
Tora  15,2 a 7,9 ab 2,36 b 12,12 de 0,32 
Torhild 15,2 a 9,0 ab 2,35 b 11,05 d 0,32 
Olof 15,4 a 9,4 ab 2,30 b 11,40 cd 0,16 
Sven 18,8 ab 6,5 a 2,65 c 13,13 de 0,08 
Średnio 
Mean 15,9 10,1 2,2 10,8 1,0 

Objaśnienia: dane oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie statystycznie.  
Explanations: numbers followed by the same letters are not significantly different. 
Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
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3. Porównywane odmiany i klony wierzby wiciowej różniły się wielkością 
plonu, pokrojem roślin (liczba pędów na roślinie, ich wysokość i średnica) 
oraz reakcją na warunki siedliskowe. Wskazuje to, że dobór odmiany lub 
uprawa kilku genotypów na plantacji może zwiększać plony i ograniczać 
ich zmienność w latach.  
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YIELDING AND BIOMETRIC CHARACTERS OF ENERGY WILLOW  
DEPENDING ON THE HABITAT CONDITIONS 

 
Summary 

 
The development of crop production for energy purposes is an issue enjoy-
ing in last years with the strong interest. Currently, among the crops grown 
for energy purposes in short rotation, the interest is in the basket willow 
(Salix viminalis). This paper described the yielding and biometric characteris-
tics of eight willow cultivars grown in three localizations. Dry matter yields of 
the willow obtained in one year cycle harvest, depending on the habitat and 
weather conditions, fluctuate between 11.1 and 20.4 t·ha–1. On average for 
the five years, regardless of cultivar, the willow yielded from 12.7 t·ha–1 on 
the medium soil to 14.1 t·ha–1 on sandy soil. The yield of willow dry matter 
per year as harvested in three year cycle – on average for all cultivars com-
pared – was higher by 28% on heavy soil and by 21% on medium soil, than 
the sum of yields from 3 annual harvests. In the course of experiments high 
variability of yielding was observed in particular years, as dependent on the 
weather conditions, which – apart from the habitat – determine the level of 
yields. 
 
Key words: energy crop, biomass, yielding, basket willow 
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