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Streszczenie 
 
W artykule przedstawiono analizę możliwości ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych (CO2+N2O+CH4) przez całkowite zastąpienie 
oleju napędowego czystym olejem roślinnym do zasilania silników 
wysokoprężnych, użytkowanych w gospodarstwach rolnych. Uwzględ-
niono aspekty parytetu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, 
posługując się elementami metody Life Cycle Assessment. W anali-
zie uwzględniono emisje powstające bezpośrednio podczas spala-
nia oleju napędowego, emisję z uprawy gleby oraz emisje pośred-
nie, powstające podczas produkcji nawozów mineralnych i produkcji 
energii elektrycznej niezbędnej do tłoczenia oleju. Całkowite wyeli-
minowanie paliw ropopochodnych spowoduje zmniejszenie emisji 
CO2 na poziomie 1% rocznie w skali kraju, co oznacza zmniejszenie 
emisji o 0,4 Mg w przeliczeniu na jedną osobę zatrudnioną w rolnic-
twie. W pojedynczym gospodarstwie roczne zmniejszenie emisji 
sięga 2,6 t CO2 na jedną osobę w rodzinie.  
 
Słowa kluczowe: emisja gazów cieplarnianych, olej napędowy, 
czysty olej roślinny, ochrona klimatu, rolnictwo zrównoważone 
 
 

Wstęp 
 
Produkcja rolna ma istotny udział w emisji gazów cieplarnianych (ang. Green-
house Gas – GHG) do atmosfery (rys. 1). Z rolnictwa pochodzi blisko 90% 
łącznej emisji N2O i ponad 45% emisji CH4. W przeliczeniu na ekwiwalent 
CO2 emisja gazów cieplarnianych w rolnictwie przekracza rocznie 40 mln Mg 
[Wpływ…2008]. Można wyróżnić trzy, wymienione niżej, główne jej źródła. 
 
Uprawa gleby. Gleba zawierająca duże ilości materii organicznej jest ma-
gazynem węgla (C). W procesach obróbki gleby, takich jak orka, podorywka, 
kultywatorowanie, bronowanie i inne zwiększa się ilość tlenu docierającego 
do jej głębszych warstw, co intensyfikuje proces utleniania i rozkładu materii 
organicznej. Jednocześnie zwiększa się ilość uwalnianego CO2. Intensywne 
zasilanie gleby nawozami azotowymi jest istotnym źródłem powstawania 
N2O. 
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Chów zwierząt i uprawa ryżu. Głównym źródłem emisji CH4 jest hodowla 
zwierząt przeżuwających i uprawa ryżu. Ilość gazów cieplarnianych wytwa-
rzanych przez zwierzęta jest różna i zależy od ich gatunku, karmy, rodzaju 
chowu i warunków środowiskowych. Istotną rolę w uwalnianiu metanu ma 
też produkcja ryżu. Cząsteczki CH4 są wytwarzane przez mikroskopijne or-
ganizmy żyjące w wodzie w warunkach beztlenowych, które panują na zale-
wanych wodą polach ryżowych. Ryż jest jedną z głównych upraw na świe-
cie, dlatego pola te są ważnym źródłem metanu. Ocenia się, że jedna trzecia 
całkowitej ilości metanu zawartego w atmosferze pochodzi ze źródeł zwią-
zanych z rolnictwem. Ponadto w wielu procesach zachodzących w glebie, 
wodzie i odchodach zwierzęcych powstaje podtlenek azotu. 
 
Spalanie paliw kopalnych. W rezultacie spalania węgla kamiennego, gazu 
ziemnego i paliw ciekłych – pochodnych ropy naftowej – powstają gazy cie-
plarniane, głównie tlenki węgla, azotu, siarki, oraz węglowodory. Udział w tej 
emisji mają źródła rozproszone, w tym spalanie w gospodarstwach domo-
wych węgla i niektórych odpadów przemysłowych. 

 

 

 

 
Źródło: wyniki własne na podstawie: Branosky [2007].  
Source: own study based on Branosky [2007]. 
 
Rys. 1. Struktura emisji gazów cieplarnianych do atmosfery 
Fig. 1. The structure of greenhouse gases emitted to atmosphere 
 
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie jest stosunkowo pro-
ste. Wdrożenie metod umożliwiających magazynowanie w glebie, roślinach 
uprawnych i drzewach większej ilości CO2 (mniej intensywna uprawa ziemi, 
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ograniczone nawożenie sztucznymi nawozami, zmiana systemu uprawy ry-
żu, zastąpienie kopalnych nośników energii surowcami pochodzącymi ze 
źródeł odnawialnych) może zmniejszyć tę emisję o 30–35% w ciągu 10 lat 
[Moneo, Iglesias 2009]. 

 
Celem niniejszych rozważań jest próba oceny ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w wyniku całkowitego wyeliminowania stosowania oleju na-
pędowego do zasilania maszyn rolniczych i zastąpienia go czystym olejem 
roślinnym. Z badań nad konstrukcyjnie zaawansowanymi silnikami wysoko-
prężnymi wynika, że nieprzetworzony olej rzepakowy może być samodziel-
nym paliwem silnikowym. Takie rozwiązanie ma przewagę nad stosowaniem 
biodiesla, ponieważ umożliwia pominięcie kosztów procesu estryfikacji, który  
w dodatku nie jest obojętny dla środowiska [Bień i in. 2008]. 
 
Zakres pracy i metody badań 

 
W niniejszej analizie głównym wskaźnikiem oceny efektów ekologicznych 
zastosowania czystego oleju roślinnego (ang. Plant Pure Oil – PPO) był po-
ziom emisji CO2, ponieważ jest on relatywnie łatwo mierzalny, a także zwią-
zany z całym procesem produkcji paliw zarówno konwencjonalnych, jak i tych 
ze źródeł odnawialnych. Uwzględniono również emisje innych gazów cieplar-
nianych, w tym N2O i CH4, przeliczone na równoważną emisję CO2. W obli-
czeniach posłużono się metodą oceny cyklu życia (ang. Life Cycle Assess-
ment – LCA), aby uwzględnić dodatkowe emisje powstające w procesie pro-
dukcji PPO [Cooper, Fava 2006].  
 
Praca ma charakter poglądowy. Została opracowana na podstawie dostęp-
nej literatury naukowej oraz doświadczeń zgromadzonych podczas realizacji 
projektu „2ndVegOil” [Demonstration… 2008]. 

 
Produkcja i zastosowanie w silnikach oleju roślinnego 
 
Każde gospodarstwo rolne jest odbiorcą nośników energii zużywanych na 
cele bytowe i produkcyjne. Wśród nich wiodącą pozycję ma olej napędowy 
(ON), którego zużycie może sięgać 50% łącznego zużycia energii w gospo-
darstwie [Szeptycki, Wójcicki 2003]. Naturalny olej ropopochodny można  
w całości zastąpić paliwami produkowanymi z surowców odnawialnych, w tym 
czystym olejem roślinnym z roślin oleistych, takich jak: rzepak, rzepik, len 
zwyczajny, lniana, słonecznik, dynia oleista, palma olejowa, soja, jatrofa.  

 
Pierwszy silnik spalania wewnętrznego był zasilany paliwem roślinnym – 
olejem arachidowym, jednak szybki rozwój wydobycia i przetwórstwa ropy 
naftowej w całości wyeliminował z użycia oleje roślinne. Do koncepcji użycia 
oleju roślinnego w silnikach wysokoprężnych powrócono w latach 30. XX w. 
W chwili obecnej wielu producentów ciągników rolniczych pracuje nad do-
stosowaniem silników do zasilania czystym olejem roślinnym [Gruber 2007; 
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Rathbauer i in. 2009; Bocheński 2003]. Jednocześnie czysty olej roślinny 
został uznany za biopaliwo w legislacji unijnej [Dyrektywa 2003/30/WE].  
 
W rezultacie badań prowadzonych w „Vereinigte Werkstätten für Pflanzenöl-
technologie” (VWP) w Allesberg w Niemczech opracowano wiele zmian kon-
strukcyjnych, dostosowujących silniki wysokoprężne do zasilania PPO. Nas-
tępnie w zakładach John Deere w Manhheim przygotowano 16 ciągników do 
badań eksploatacyjnych. Dwuletnie doświadczenia wskazują na całkowitą 
przydatność przyjętych rozwiązań. Testowane ciągniki są uruchamiane na oleju 
roślinnym także w ujemnej temperaturze otoczenia. Moc silnika zmniejsza się 
nieznacznie przy wyższych prędkościach obrotowych, zużycie paliwa jest 
zbliżone do zużycia oleju napędowego. Jednocześnie następuje zmniejszenie 
emisji tlenków węgla i azotu oraz stopnia zadymienia, a także relatywne 
zwiększenie emisji węglowodorów. Z badań wynika również, że olej roślinny, 
stosowany jako paliwo, musi być oczyszczony tak, aby zawartość sumy 
związków K+Ca+P nie przekraczała 3,5 mg·dm–3 oleju. 

 
Środowiskowy aspekt zastąpienia ON przez PPO 
 
W niniejszej analizie przyjęto, że cały olej napędowy zużywany w gospodar-
stwie zastąpiono olejem rzepakowym. W celu umożliwienia prostych porów-
nań wszystkie wielkości podano w jednakowych jednostkach, to jest w g·km–1. 
Do określania wielkości emisji CO2 z produkcji i transportu oleju napędowego  
i oleju roślinnego posłużono się danymi literaturowymi [Dzieniszewski 2009]. 
 
Przygotowanie i dostarczenie do odbiorcy paliwa z ropy naftowej powoduje 
4-krotnie mniejszą emisję CO2 niż przygotowanie i dostarczenie paliwa ro-
ślinnego. Ma na to wpływ przede wszystkim proces uprawy rzepaku i wyso-
kie nakłady energetyczne na tłoczenie oleju z nasion (tab. 1). Rzepak ma 
duże wymagania pokarmowe, które muszą być pokryte z zasobów naturalnych  
 
Tabela 1. Jednostkowa emisja CO2 z produkcji i transportu paliw płynnych  
Table 1. Unitary CO2 emission by production and delivery of the liquid fuels 

Etap  Stage     Emisja CO2 [g·km–1]  CO2 emission [g·km–1] 
Ropa naftowa – ON  Rock oil – ON 

Wydobycie  Mining 
Transport  Transport 
Rafinacja  Refining     
Transport   Transport 

7 
5 

15 
3 

Razem ON  In total ON 30 
Olej roślinny – PPO  Plant oil – PPO 

Uprawa rzepaku  Oilseed rape cultivation 
Transport nasion  Seed transport 
Tłoczenie PPO  Oil pressing 
Transport PPO  PPO transport 

60 
6 

70 
1 

Razem PPO  In total PPO 137 

Źródło: wyniki własne na podstawie: Dzieniszewski [2009].  
Source: own study based on Dzieniszewski [2009]. 
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gleby lub przez nawożenie, będące podstawowym czynnikiem plonotwór-
czym. Oprócz azotu, fosforu, potasu, wapnia i magnezu rzepak pobiera duże 
ilości siarki, potrzebuje również mikroelementów: boru, manganu, cynku, 
molibdenu, miedzi i innych. Pierwiastki te powinny być przede wszystkim 
dostarczone do gleby, skąd mogą być pobrane przez korzenie rzepaku. Do 
wytworzenia 1 tony nasion z odpowiednią ilością biomasy rzepak potrzebuje: 
50 kg azotu, 24 kg fosforu, 50 kg potasu, 50 kg wapnia, 8 kg magnezu, 8 kg 
siarki i mikroelementy. Produkcja nawozów mineralnych potrzebnych do 
uprawy rzepaku oznacza więc znaczne ilości wyemitowanych GHG (tab. 2). 
 
Tabela 2. Emisje gazów cieplarnianych z produkcji nawozów sztucznych w przeli-

czeniu na 1 kg czystego składnika NPK 
Table 2. Emission of greenhouse gases at production of mineral fertilizers, as ac-

counted per 1 kg NPK pure component 
 

Emisja [g·kg–1]  Emission [g·kg–1]   Składnik pokarmowy  
Pure component CO2 CH4 N2O 

N 2 351,00 0,24 15,10 
P 923,00 0,04 0,03 
K 553,00 0,03 0,04 

Razem  In total 3 827,00 0,31 15,17  

Źródło: Hansen i in. [2006]. Source: Hansen et al. [2006]. 
 
Tak więc zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w analizowanej sytuacji, 
można się spodziewać jedynie w wyniku eliminacji emisji CO2 podczas pracy 
ciągników napędzanych PPO, przy założeniu „zamkniętego obiegu węgla” 
(rys. 2). 

 

 
Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Rys. 2. Zamknięty obieg CO2 podczas spalania oleju roślinnego 
Fig. 2. Closed carbon dioxide circulation cycle at plant oil combustion 
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W tabeli 3. przedstawiono emisje z silnika diesla pracującego na oleju napę-
dowym. W niniejszej analizie można je uznać za emisje „uniknięte”. 
 
Tabela 3. Emisje gazów cieplarnianych (GHG) ze spalania oleju napędowego  
Table 3. Emission of the greenhouse gases (GHG) at diesel oil combustion 

Emisja [g·dm–3]  Emission [g·dm–3] Składnik GHG  
GHG component składnika GHG  GHG component CO2equ GWP 

CO2    2 730,00 2 730,00 1 
N2O          0,10     29,80 298 
CH4          0,13      3,25 25 

Objaśnienie: GWP – potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. 
Explanation: GWP – Global Warming Potential. 

Źródło: Ludwicka [2009] za Meyer-Aurich i in. [2006].  
Source: Ludwicka [2009] after Meyer-Aurich et al. [2006]. 
 
Z danych przedstawionych w tabeli 3. wynika ważne dla dalszych analiz spo-
strzeżenie. Udział przeliczonej na CO2 ilości N2O i CH4 w łącznej ilości GHG 
wynosi ok. 1%, co upoważnia do pominięcia emisji tych gazów w dalszych 
rozważaniach na poziomie pojedynczego gospodarstwa. 
 
Wyniki analizy 

 
Analizę przeprowadzono dla trzech poziomów emisji: I – z modelowego 
gospodarstwa rolnego o powierzchni 36 ha UR, II – z modelowego gospo-
darstwa o powierzchni 300 ha UR [Pasyniuk 2009], III – z całego polskiego 
rolnictwa o łącznej powierzchni 13 940 000 ha UR [Wołek 2009]. Według 
przeprowadzonych obliczeń, w gospodarstwie modelowym I zużywa się 
rocznie 5 830 dm3 oleju napędowego, a w gospodarstwie według modelu II 
– 32 000 dm3. Globalne zużycie oleju napędowego w polskim rolnictwie 
(poziom III) określone na podstawie średniego zużycia ON na ha UR (120 
dm3·ha–1) [Pawlak 2007; Muzalewski 2008] wynosi ok. 1 672 800 000 dm3 
rocznie, czyli ok. 1 440 tys. Mg. W tym ostatnim przypadku, mając na uwadze 
skalę, uwzględniono również emisje CH4 i N2O. Dla uśrednionych parame-
trów i warunków pracy silnika ciągnikowego przyjęto następujące współ-
czynniki emisji: CO2 – 41 140 g·mth–1 CO2equ, CH4 – 61 g·mth–1 CO2equ, N2O – 
536 g·mth–1 CO2equ. 
 
Uwzględniono również emisję CO2 z procesu tłoczenia oleju oraz z dodat-
kowego areału uprawy rzepaku.  
 
Możliwe do uzyskania ograniczenie emisji CO2 wynosi w skali całego kraju  
3 596 tys. Mg w roku (tab. 4), co stanowi 0,91% łącznej emisji Polski wyno-
szącej obecnie 396 000 tys. Mg [Raport... 2009]. Może to więc być istotny 
przyczynek do realizacji strategii zmniejszania emisji GHG, zwłaszcza że jej 
średnie roczne zmniejszenie w ciągu ostatnich lat wynosiło 1,6%. Jest to rów-
nież niezwykle istotny wkład w realizację „Narodowego planu wskaźnikowego”, 



 
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych... 

 

 85

Tabela 4. Zmniejszenie emisji CO2 w Mg·rok–1 po zastąpieniu oleju napędowego (ON) 
przez czysty olej roślinny (PPO)  

Table 4. Reduction of CO2 emission after replacing diesel oil by vegetable oil (Mg 
per year) 

Poziom  Level     Bilans emisji  Emission balance      I II III 
Zużycie ON [dm3] 
Diesel oil consumption per year [dm3] 5 830,00 32 000,00 1 672 800 000,00 

Emisja CO2 [g·dm–3] z ON 
CO2 emission [g·dm–3] from diesel oil 2 730,00 2 730,00 2 730,00 

Emisja N2O w CO2equ [g·dm–3] z ON 
N2O emission in CO2equ [g·dm–3] from diesel oil 29,80 29,80 29,80 

Emisja CH4 w CO2equ [g·dm–3] z ON 
CH4 emission in CO2equ [g·dm–3] from diesel oil 3,25 3,25 3,25 

Emisja CO2equ [Mg·rok–1] z ON 
CO2equ emission [Mg·rok–1] from diesel oil 16,11 88,42 4 622 030,04 

Zużycie PPO [dm3·rok–1] 
Vegetable oil consumption, per year [dm3] 6 996,00 38 400,00 2 007 360 000,00 

Emisja CO2equ [Mg·rok–1] z produkcji nawozów 
mineralnych  
Emission from production of mineral fertilizers, 
per year [Mg] 

1,53 8,42 440 350,00 

Emisja CO2equ [Mg·rok–1] z uprawy gleby, tło-
czenia oleju i transportu  
Emission from soil tillage, oil pressing  
and transport, per year [Mg] 

2,04 11,20 585 450,00 

Emisja uniknięta CO2equ [Mg·rok–1] 
Avoided emission, per year [Mg] 12,54 68,8 3 590 230,04 

Objaśnienia: I – gospodarstwo modelowe o powierzchni 36 ha UR; II – gospodarstwo mode-
lowe o powierzchni 300 ha UR; III – całe rolnictwo polskie.  
Explanations: I – model farm of the acreage 36 ha AL; II – model farm of the acreage 300 ha AL; 
III – Polish agriculture in total. 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 

który zakłada, że minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawial-
nych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku ka-
lendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej, będzie wy-
nosił od 5,75% w 2010 r. do 7,10% w 2013 r. [Rozporządzenie... 2007]. 
Oznacza to, że w 2010 r. zapotrzebowanie na estry wyniesie ok. 600 tys. 
ton, a w 2011 r. – ponad 700 tys. ton. Według przyjętej koncepcji i przepro-
wadzonej symulacji, tylko rolnictwo może wypełnić polskie zobowiązania 
wobec Unii Europejskiej. 
 
Bardzo korzystny jest wynik analizy ograniczenia emisji w pojedynczym go-
spodarstwie rolnym. W modelowym gospodarstwie rolnym poziomu I, o po-
wierzchni 32 ha UR, które zamieszkuje przeciętnie 5-osobowa rodzina, 
ograniczenie emisji wynosi ok. 13 ton na rok. Średnia emisja dwutlenku węgla 
w Polsce w 2009 r. wynosiła 10 ton na osobę, co oznacza, że proponowana 
w tej analizie zamiana nośnika energii spowoduje średnie zmniejszenie emisji 
CO2, przeliczonej na osobę związaną z produkcją rolną, z 10 do 7,4 Mg 
rocznie.  
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Powstaje natomiast pytanie, czy polskie rolnictwo jest w stanie zapewnić 
ziarno do produkcji tak wielkiej ilości oleju. Uwzględniając jakość gleb, rejo-
nizację uprawy oraz strukturę obszarową gospodarstw można przyjąć, że 
potencjalny areał uprawy rzepaku w Polsce wynosi około 1,2 mln ha, a plo-
nowanie – 35 dt·ha–1 [Kuś 2009]. Umożliwi to wytłoczenie ok. 1 260 tys. Mg 
czystego oleju. Biorąc pod uwagę, że na cele spożywcze przeznacza się ok. 
430 tys. Mg oleju, do dyspozycji, między innymi na cele energetyczne, po-
zostanie 830 tys. Mg. Zapotrzebowanie na czysty olej jako biopaliwo wynosi 
– zgodnie z danymi z tabeli 4. – 2 007 mln dm3, czyli ok. 1 730 tys. Mg,  
a łącznie z olejem przeznaczonym na cele spożywcze – 2 160 tys. Mg. Przy 
krajowej produkcji oleju z rzepaku w ilości 1 260 tys. Mg, oleju z innych roślin 
oleistych – 200 tys. Mg oraz imporcie olejów w ilości 700 tys. Mg istnieje 
realna możliwość dostarczenia na rynek takiej ilości oleju roślinnego, która 
zaspokoi potrzeby spożywcze i energetyczne. Oznacza to jednocześnie ko-
nieczność zwiększenia areału uprawy rzepaku o 770–800 tys. ha w stosunku 
do powierzchni obsiewanej rzepakiem w ostatnich latach. 
 
Dotychczasowe doświadczenia uzyskane w trakcie realizacji projektu 
„2ndVegOil” wskazują, że proces produkcji paliwa PPO jest na tyle prosty, 
że można go prowadzić w pojedynczym gospodarstwie, z własnych nasion 
roślin oleistych na zasadach samozaopatrzenia, na własne potrzeby rolnika. 
Tłoczenie oleju przeznaczonego na paliwo w formie usług wymaga przepro-
wadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych. 

 
Wnioski 
 
1. Zastąpienie oleju napędowego czystymi olejami roślinnymi do zasilania 

silników wysokoprężnych stosowanych w polskim rolnictwie będzie ozna-
czało ograniczenie emisji GHG o 3 596 tys. Mg rocznie. Oznacza to jed-
nocześnie zmniejszenie emisji o ok. 0,4 Mg rocznie w przeliczeniu na jedną 
osobę zatrudnioną w rolnictwie. 

2. Szczególnie wyraźnie widoczny jest efekt ograniczenia emisji w gospo-
darstwach małych i średnich, do 36 ha, gdzie zużycie paliwa płynnego  
w przeliczeniu na jeden ha UR jest największe. Oznacza to zmniejszenie 
emisji o 2,6 ton rocznie na jedną osobę w gospodarstwie. 

3. Przedstawiony model zaopatrywania rolnictwa w paliwa płynne przyczyni 
się do realizacji „Narodowego celu wskaźnikowego”. Używając oleju ro-
ślinnego jako paliwa, rolnictwo może zapewnić pełne pokrycie zapotrze-
bowania na biopaliwa transportowe. 

4. Potencjalne możliwości produkcji rzepaku w Polsce wraz ze zwiększo-
nym importem wszelkich olejów roślinnych są w stanie w pełni pokryć za-
potrzebowanie na olej zarówno na cele spożywcze, jak i energetyczne. 

5. Prowadzone badania polowe w pełni potwierdzają możliwość eksploatacji 
zaawansowanych konstrukcyjnie silników spalinowych wyłącznie na ole-
jach roślinnych. Dotyczy to również użytkowania ciągników w ujemnych 
temperaturach otoczenia. 
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6. Użytkowanie oleju roślinnego jako paliwa silnikowego może przynieść 
wiele korzyści poza sferą ochrony środowiska. Zaliczyć do nich należy: 
zwiększenie dochodów rolników, zwiększenie przedsiębiorczości, pow-
stawanie nowych miejsc pracy i dywersyfikację zatrudnienia na obszarach 
wiejskich, a także intensyfikację wykorzystania ziemi. 
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REDUCTION OF THE GREENHOUSE GAS EMISSION  
BY REPLACING OF DIESEL OIL WITH VEGETABLE OIL 

 
Summary 

 
Liquid fossil fuels, commonly used in agricultural production, like diesel oil 
and petrol, are a main source of emitted greenhouse gases, such as carbon 
dioxide, nitric oxide and methane. Paper analyzed the possibilities to reduce 
the emission of greenhouse gases (CO2, N2O, CH4) by complete substitution 
of diesel oil with the pure plant oil as a fuel for diesel engines used on the 
farms. Calculations took into account the aspects of parity for greenhouse 
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gas emissions, using the elements of Life Cycle Assessment (LCA) method. 
Analysis considered direct emission arising at diesel oil combustion, emis-
sion from the soil tillage, as well as an indirect emission occurring at produc-
tion of mineral fertilizers and generation of electric energy used to pure plant 
oil (PPO) pressing. Complete replacement of the liquid fossil fuels by vege-
table oil would result in reduction of CO2 emission at a level of below 1% per 
year in the scale of whole country. That means also emission reduced by 0.4 
ton, as accounted per 1 person employed in agriculture. In single, medium 
acreage farm, the reduction of emitted CO2 would reach 2.6 ton per year per 
every one person in farmer’s family. 
 
Key words: emission of greenhouse gases, diesel oil, pure plant oil, envi-
ronment protection, sustainable farming 
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