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 ZANIECZYSZCZENIA ZIARNA ZBÓŻ JAKO BIOMASA  
DO PRODUKCJI ENERGII W ENERGETYCE ZAWODOWEJ 

 
 

Streszczenie 
 
Podjęto próbę określenia poziomu zanieczyszczeń ziarna zbóż ja-
rych i ozimych w momencie ich sprzętu (2008 r.). Plantacje zbóż by-
ły położone w dwóch gospodarstwach rolnych. Bezpośrednio po 
zbiorze ziarno doczyszczono wialnią i młynkiem. Mieszankę jarego 
jęczmienia i owsa doczyszczono wialnią, poziom zanieczyszczeń 
wynosił 3,18% w warunkach wilgotności 14,1%, zaś pszenicę ozimą 
doczyszczono młynkiem ręcznym, poziom zanieczyszczeń wynosił 
w niej 5,76% w warunkach wilgotności 14,8%. Zanieczyszczenia 
poddano badaniom w laboratorium elektrowni Energa ZEO Ostrołęka 
w celu określenia wartości opałowej, która w odniesieniu do zanie-
czyszczeń mieszanki zbóż jarych wynosiła 16,13 MJ·kg–1, a pszeni-
cy ozimej – 14,66 MJ·kg–1. W 2009 r. podjęto próbę określenia po-
ziomu zanieczyszczeń w dużych towarowych gospodarstwach rol-
nych na podstawie wywiadu. Ustalono, że poziom zanieczyszczeń 
dochodził do 20%. Zanieczyszczenia ziarna zbóż stanowią bioma-
sę, którą jest zainteresowana energetyka zawodowa. Spalanie tych 
odpadów jest zabiegiem fitosanitarnym. Zabieg czyszczenia ziarna 
zbóż jest elementem dobrej praktyki rolniczej w rozumieniu Zalece-
nia Komisji WE z 17 sierpnia 2006 r. [2006/583/WE]. 
 
Słowa kluczowe: biomasa, mykotoksyny, zanieczyszczenia ziarna 
zbóż, wartość opałowa 

 
 
Wstęp 
 
Powierzchnia uprawy zbóż w Polsce jest dość stabilna, wynosi ok. 8 mln ha. 
Wydaje się, że nie powinna przekroczyć 8,5 mln ha, zważywszy że udział 
zbóż w strukturze zasiewów w 2009 r. wynosił 73,9% [Użytkowanie… 2009]. 
Poziom plonowania zbóż w Polsce w dziesięcioleciu 2000–2010 był bardzo 
nierówny – od 24,6 dt·ha–1 (2000 r.) do 34,6 dt·ha–1 w sezonie 2009/2010. 
Podobnie zbiory zbóż były mocno zróżnicowane, bowiem w 2006 r. zebrano 
20,5 mln t, zaś w ostatnim, rekordowym sezonie aż 29,8 mln t [Włodarczyk 
2009]. Mocno zróżnicowane zbiory zbóż w Polsce, niekorzystne od 2 lat re-
lacje cen dla producentów trzody chlewnej przyczyniły się do zmniejszenia 
pogłowia od lipca 2008 r. do lipca 2009 r. o 7,5% [Włodarczyk 2009]. Nie-
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stabilna sytuacja na rynku zbóż w Polsce doprowadziła do nadwyżki ziarna 
zbóż, którą – zdaniem resortu rolnictwa – aktualnie (początek 2010 r.) sza-
cuje się na ok. 6 mln t.  
 
Produkcja zbóż jest podstawowym kierunkiem w produkcji roślinnej polskich 
gospodarstw rolnych, ponieważ zboża stanowią w strukturze zasiewów  
74–75%, w 2002 r. przekroczyły 77%, zaś w 2009 r. ich udział wyniósł 73,9%. 
Można mieć wiele zastrzeżeń do rolników, w jaki sposób je sprzątają i prze-
chowują. Dotyczy to w szczególności małych gospodarstw, w których zboże 
produkowane jest na potrzeby produkcji zwierzęcej, a nie ma tam zwyczaju 
doczyszczania ziarna zbóż. Takie postępowanie prowadzi do skażenia pasz 
i produktów żywnościowych mykotoksynami, za co odpowiedzialność ponosi 
rolnik. Takich pasz i produktów nie można wprowadzać do obrotu. Ponadto 
zanieczyszczenia, znajdujące się w ziarnie zbóż w momencie sprzętu, to 
duże zasoby biomasy, które mogą być wykorzystywane do produkcji energii 
w energetyce zawodowej i rozproszonej. Dokładnym jej określeniem jest agro-
biomasa. Pojęcie to funkcjonuje w energetyce. Udział agrobiomasy w pro-
dukcji energii niezbędny do uzyskania certyfikatu OZE na dany rok określa 
Ministerstwo Gospodarki.  
 
Zasady zapobiegania zanieczyszczeniu ziarna zbóż i produktów zbożowych 
toksynami Fusarium i jego ograniczania zostały określone w Zaleceniu Ko-
misji WE z 17 sierpnia 2006 r. [2006/583/WE]. W zasadach tych określono 
podstawowe czynniki, które należy uwzględniać w kontroli zanieczyszczenia 
toksynami Fusarium w trakcie uprawy roli. Najważniejsze czynniki ryzyka, 
które należy uwzględnić w dobrych praktykach rolniczych, to: płodozmian, 
gospodarowanie glebą, wybór odmian, efektywne stosowanie środków grzy-
bobójczych. W ograniczaniu infekcji grzybami Fusarium należy zwrócić uwa-
gę na gospodarowanie resztkami pożniwnymi, aby zlikwidować źródło infek-
cji, a także moment kwitnienia, gdyż wtedy najczęściej dochodzi do infekcji 
roślin zbożowych. Wykrycie mykotoksyn w ziarnie zbóż trzeba uwzględnić  
w procesie zbioru, czyszczenia, suszenia, a także przemieszczania i mie-
szania, przeznaczając je do wykorzystania w zależności od stopnia skażenia 
na cele konsumpcyjne, paszowe lub energetyczne.  
 
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie dodatkowych zasobów bio-
masy, możliwych do energetycznego wykorzystania, a pochodzących z czysz-
czenia ziarna zbóż, a także określenie ich przydatności i wskazanie zagro-
żeń, wynikających z zaniechania zabiegu czyszczenia ziarna zbóż bezpo-
średnio po jego sprzęcie. 
 
Metody badań 
 
Badania przeprowadzono w dwóch gospodarstwach rolnych, w których do-
minuje produkcja mleka. Całość zasobów produkcji roślinnej jest przezna-
czona na potrzeby produkcji zwierzęcej, zdarza się sprzedaż ziarna zbóż.  
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W tych gospodarstwach na gruntach ornych uprawia się kukurydzę i trawy  
z przeznaczeniem na produkcję pasz objętościowych dla bydła, a pozostałe 
grunty obsiewa się zbożami. Przedmiotem badań w obu gospodarstwach 
było określenie poziomu zanieczyszczeń (rys. 1) w sprzątanym ziarnie zbóż, 
a następnie określenie wartości opałowej zanieczyszczeń i ich przydatności 
dla energetyki zawodowej.  
 
Pierwsze gospodarstwo rolne znajduje się na terenie gminy Krasnosielc  
o powierzchni 22,5 ha, przy czym zboża zajmują 10,50 ha. W gospodarstwie 
utrzymywane jest stado bydła, liczące 33,7 DJP. W sierpniu 2008 r. dokona-
no sprzętu mieszanki zbożowej (owies + jęczmień) z powierzchni 1,17 ha za 
pomocą kombajnu Bizon Super Z056. Plon wynosił 4,20 t. Ziarno mieszanki 
zbożowej oczyszczono za pomocą wialni ręcznej, napędzanej silnikiem elek-
trycznym (rys. 2), przesiewając ziarno przez sita o oczkach 3,5 i 1,0 mm. 
 

 
Źródło: własne. Source: own study. 
 
Rys. 1. Zanieczyszczenia ziarna mie-

szanki jęczmienia z owsem 
Fig. 1. Grain impurities in barley and oat 

mixture 
 

Źródło: własne. Source: own study. 
 
Rys. 2. Wialnia 
Fig. 2. Pneumatic separator 

Drugie gospodarstwo rolne jest położone na terenie gminy Płoniawy Bramura 
o powierzchni 51,45 ha, zboża zajmują 14,61 ha. W gospodarstwie utrzymy-
wane jest stado bydła, liczące 67 DJP. W sierpniu 2008 r. za pomocą kom-
bajnu Bizon Super Z056 dokonano sprzętu pszenicy ozimej z powierzchni 
0,98 ha. Plon wynosił 6,20 t. Następnie oczyszczono ziarno pszenicy ozimej 
młynkiem napędzanym silnikiem elektrycznym. 
 
Po 8 dniach od sprzętu zbóż próbki zanieczyszczeń przekazano do laborato-
rium elektrowni Energa ZEO Ostrołęka w celu określenia wartości opałowej. 
 
W 2009 r. autor niniejszego opracowania wykonał badania, dotyczące stop-
nia zanieczyszczenia zbieranego ziarna zbóż. Miały one formę wywiadu. 
Objęto nimi duże gospodarstwa rolne na Mazurach. Zanieczyszczenie za-
zwyczaj nie przekraczało 10%, najczęściej dochodziło do 5%, ale odnoto-
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wano też przypadek, gdy zanieczyszczenie owsa, głównie komosą białą, 
wynosiło prawie 20%. We wszystkich gospodarstwach, bezpośrednio po 
sprzęcie kombajnem, zboże poddano czyszczeniu za pomocą czyszczalni 
mechaniczno-powietrznej z rozdziałem sitowym. Wpływ na stopień zanie-
czyszczenia ziarna miało zachwaszczenie plantacji i sprawność kombajnu, 
użytego do sprzętu. W trakcie badań odnotowano fakt skarmiania zanie-
czyszczeń zbóż bydłem mięsnym, co argumentowano tym, że wcześniej 
bydło opasowe powszechnie karmiono plewami, uznając je za bardziej war-
tościową paszę niż słoma podawana na zakładkę. 
 
Wyniki badań i dyskusja 
 
W 2008 r. Prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Zbigniew Kaszuba, 
dokonał charakterystyki producentów zbóż w Polsce (tab. 1). Wynika z niej, 
że produkcja zbóż jest mocno zróżnicowana; dotyczy to plonowania, a także 
poziomu produkcji. Gospodarstwa rolne, które wprowadzają ziarno zbóż do 
obrotu rynkowego, starają się produkować je w standardach jakościowych, 
określonych przez poszczególnych przetwórców, bowiem za wprowadzenie 
na rynek ziarna zbóż, które zagraża zdrowiu publicznemu i zdrowiu zwierząt, 
odpowiada rolnik-producent.  
 
Tabela 1. Charakterystyka producentów zbóż w Polsce 
Table 1. Characteristics of cereal grain producers in Poland 

Wyszczególnienie 
Specification 

Grupa I 
(50 tys.  

producentów)
Group I  

(50 thousand 
producers) 

Grupa II 
(100 tys.  

producentów)
Group II  

(100 thousand 
producers) 

Grupa III 
(1,5 mln 

producentów) 
Group III 
(1.5 mln 

producers) 
Udział zbóż w strukturze zasiewów [%] 
Share of the cereals in cropping  
structure [%] 

3,5 40 25 

Powierzchnia uprawy zbóż [mln ha] 
Area of the cereal crops [mln ha] 2,9 3,3 2,1 

Udział w produkcji [%] 
Share in production [%] 50 35 15 

Udział w obrotach rynkowych [%] 
Share in market turnover [%] 80 5 15 

Plony [t·ha–1]  Yields [t·ha–1] 4,7 2,9 1,9 
Produkcja [mln t]   Production [mln t] 13,6 9,5 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kaszuba [2008].  
Source: own elaboration based on Kaszuba [2008]. 
 
Obowiązującym aktem prawa unijnego w zakresie bezpieczeństwa żywności 
i pasz jest rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Prawo żywnościowe w rozumieniu niniejszego rozporządzenia oznacza 
przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, regulujące sprawy żyw-
ności w ogólności, a ich bezpieczeństwo szczególnie, zarówno na poziomie 
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Wspólnoty, jak i krajów członkowskich. Definicja ta obejmuje wszystkie etapy 
produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności oraz paszy produkowanej dla 
zwierząt. W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności konieczne jest 
uwzględnienie wszystkich aspektów łańcucha produkcji żywności, począw-
szy od produkcji podstawowej i produkcji pasz, aż po dostawy żywności do 
konsumenta, ponieważ każdy element może mieć potencjalny wpływ na 
bezpieczeństwo żywności. 
 
Sposób postępowania producentów ziarna zbóż z grupy III, a także części  
z grupy II skłania do stwierdzenia, że nie są oni świadomi odpowiedzialno-
ści, wynikającej z prawa żywnościowego w trakcie wprowadzania zboża na 
rynek. Wydaje się również, że wielu rolników nie posiada wiedzy na temat 
szkodliwego wpływu mykotoksyn na organizmy ludzi i zwierząt. Jak można 
bowiem wytłumaczyć fakt skarmiania spleśniałego, nieoczyszczonego ziarna 
zboża we własnym gospodarstwie? Wykreował się wręcz zwyczaj skarmia-
nia zboża nieoczyszczonego trzodą chlewną, a w jeszcze większym stopniu 
bydłem. Zazwyczaj czyści się zboże, które przeznacza się na sprzedaż. 
Większość gospodarstw rolnych z grupy III, a nawet II nie dysponuje sprzę-
tem do czyszczenia ziarna zbóż. Zabieg czyszczenia ziarna zbóż należy 
przeprowadzać bezpośrednio po zbiorze, ponieważ zanieczyszczenia zain-
fekowane zarodnikami grzybów sprzyjają rozwojowi tych drobnoustrojów, 
skażając zboże mykotoksynami. 
 
Wiele „kultury” do produkcji zbóż w Polsce wniosły silosy zbożowe BIN, do-
piero później pojawiły się inne. Składowanie ziarna zbóż w silosach wymusi-
ło na producentach czyszczenie ziarna, które jest porównywalnym elemen-
tem agrotechniki, jak np. osłona fungicydowa.  
 
Poziom zanieczyszczenia ziarna w pierwszym gospodarstwie wynosił 3,18% 
w warunkach wilgotności ziarna 14,1%, a w drugim – 5,76%. W zanieczysz-
czeniach wyodrębniono 2 frakcje (rys. 3), w jednej duży udział stanowiło celne 
ziarno. Dokonano dwóch pomiarów wilgotności ziarna: bezpośrednio po sprzę-
cie kombajnem – 14,8% i po czyszczeniu ziarna – 13,1%, co oznacza, że sam 
zabieg oczyszczenia ziarna spowodował zmniejszenie wilgotności o 1,7%.  
 
Z badań wynika, że – dysponując dość prymitywnym sprzętem – można 
oczyścić ziarno zbóż z zanieczyszczeń, tym samym zmniejszając jego wil-
gotność. Analizując wyposażenie polskich gospodarstw rolnych, trudno mó-
wić o bezpiecznym jakościowo sprzęcie i przechowywaniu ziarna zbóż, ko-
nieczna będzie inwestycja w nowoczesne, wysokowydajne i dostępne na 
naszym rynku nowoczesne czyszczalnie do ziarna zbóż. Grudnik [2009] do-
konał przeglądu sprzętu do wstępnego oczyszczania ziarna zbóż aż do zło-
żonych precyzyjnych czyszczalni o wydajności 10–160 ton na godzinę.  
 
Wartość opałowa zanieczyszczeń pochodzących z mieszanki zbożowej 
(owies + jęczmień) wynosiła 16,13 MJ·kg–1 w warunkach wilgotności 8,8%, zaś  
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Źródło: własne. Source: own study. 

 
Rys. 3. Zanieczyszczenia ziarna pszenicy ozimej: a) frakcja I, b) frakcja II 
Fig. 3. Impurities from winter wheat grain: a) fraction I, b) fraction II 
 
zanieczyszczeń z pszenicy ozimej – 14,66 MJ·kg–1 w warunkach wilgotności 
9,8%. Zanieczyszczenia ziarna zbóż mogą więc stanowić potencjalne źródło 
biomasy, a przez spalanie można skutecznie eliminować skażenie mykotok-
synami oraz ograniczyć szkodliwy wpływ nasion chwastów. Spalanie zanie-
czyszczeń jest zatem zabiegiem fitosanitarnym.  
 
Poziom zanieczyszczenia zbóż mykotoksynami zależy od skuteczności 
ochrony. Solarska i in. [2009] stwierdzili, że udział zbóż ekologicznych, za-
nieczyszczonych mykotoksynami, jest większy niż zbóż z produkcji konwen-
cjonalnej, a zboż jarych bardziej niż ozimych. Niepokojące było częste wy-
stępowanie toksyny T-2, która atakuje system immunologiczny. Najwięcej jej 
stwierdzono w zbożach ekologicznych: pszenicy, życie, pszenżycie. Stwier-
dzono, że różna jest reakcja odmian na skażenie mykotoksynami. 
 
Do określenia poziomu skażenia ziarna zbóż mykotoksynami można wyko-
rzystać komputerową analizę obrazu za pomocą aplikacji komputerowej Leaf 
[Borusiewicz 2003]. Stosując tę samą metodę, można określić procentowe 
zanieczyszczenie zbóż i rzepaku [Szwedziak 2007; Tukiendorf  i in. 2006]. 
 
Skarmianie ziarna zbóż mocno zanieczyszczonego nasionami chwastów jest 
bardzo niebezpieczne dla zdrowia zwierząt. Często do oddzielenia nasion 
chwastów trzeba użyć czyszczalni złożonej. Znane są chwasty, które mogą 
zagrażać zdrowiu, a nawet życiu zwierząt: przytulia czepna, gorczyca polna, 
kąkol polny, komosa biała, poziewniki, rzodkiew świrzepa, życica roczna. 
Powodują one schorzenia, które trudno zdiagnozować, ponieważ te nasiona 
nie powinny znajdować się w paszy. Krowy mleczne są szczególnie wrażli-
we na obecność nasion przytulii czepnej, powodującej ciężkie uszkodzenia 
wątroby oraz ścinanie się mleka [Matuszkiewicz 2006; Mowszowicz 1982].  
 

a) b) 
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Wydaje się, że najbezpieczniejszym sposobem pozbycia się zanieczyszczeń 
ze zbóż jest ich spalenie. W sytuacji, kiedy udział zbóż w strukturze zbóż 
wynosi 74–75%, jest to zabieg sanitarny. Dzisiejsze kombajny zbożowe są 
tak skonstruowane, że zanieczyszczenia są gromadzone w słomie, dawniej 
były one odrzucane oddzielnie. Wykorzystanie zanieczyszczeń zbóż jako 
biomasy dla energetyki zawodowej to znaczące źródło dochodu dla rolnic-
twa, pod warunkiem że praktyki te nie doprowadzą do zmniejszenia masy 
organicznej w glebie. Zważywszy, że wartość opałowa zanieczyszczeń sło-
my wynosi 14–16 MJ·kg–1, a cena minimalna za 1 MJ 22 zł, potencjalna war-
tość 1 tony biomasy w tej postaci wynosi 308–352 zł. Przyjmując, że zanie-
czyszczenie ziarna zbóż wynosi 3–5%, a ich cena na rynku energetycznym 
300 zł za 1 t, potencjalną wartość zanieczyszczeń zbóż w warunkach zbioru 
29,8 mln t w sezonie 2009/2010 można określić na 268–447 mln zł. Rze-
czywiste korzyści są o wiele większe, ponieważ w znacznym stopniu można 
ograniczyć rozwój grzybów, a w rezultacie skażenie mykotoksynami. 
 
Wnioski  
 
1. W mniejszych gospodarstwach rolnych skarmia się niedoczyszczone 

ziarno zbóż, co naraża zwierzęta na pobieranie paszy skażonej myko-
toksynami i zanieczyszczonej nasionami chwastów.  

2. Poziom zanieczyszczeń w ziarnie zbóż zbieranych kombajnem zbożo-
wym Bizon Super Z056 wynosił: w mieszance jęczmienia i owsa – 3,18%, 
a pszenicy ozimej – 5,76%. Zabieg czyszczenia ziarna pszenicy ozimej 
młynkiem zmniejszył jego wilgotność z 14,8 do 13,1%.  

3. Przeznaczenie biomasy zanieczyszczeń ziarna zbóż na potrzeby ener-
getyki zawodowej jest zabiegiem sanitarnym, ponieważ umożliwia wy-
eliminowanie z łańcucha pokarmowego zarodników grzybów, mykotok-
syn i nasion chwastów. 

4. Wartość opałowa zanieczyszczeń ziarna zbóż wynosiła: mieszanki jęcz-
mienia i owsa – 16,13 MJ·kg–1, zaś pszenicy ozimej – 14,66 MJ·kg–1. 

5. Zanieczyszczenia zbóż są znaczącym źródłem biomasy dla energetyki 
zawodowej. Ich potencjalna wartość wynosi ok. 500 mln zł w skali kraju. 
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POLLUTANTS OF HARVESTED CEREAL GRAINS AS A BIOMASS  

FOR ENERGY GENERATION IN PROFESSIONAL POWER ENGINEERING 
 

Summary 
 
An attempt was made to determine the pollutants in grain of spring and win-
ter cereals at the moment of harvest in 2008. The fields with grown cereals 
were situated in two farms. Directly after harvesting the grain was thoroughly 
cleaned in pneumatic separator and in a fanner. For the mixture of spring 
barley and oat grain, cleaned in pneumatic separator, the level of impurities 
reached 3.18%, at the grain moisture content 14.1%. Winter wheat grain of 
the moisture content 14.8%, was cleaned in a hand-operated fanner, reach-
ing the level of impurities 5.76%. Separated organic impurities were investi-
gated in laboratory of Energa electric power station at Ostrołęka, in order to 
determine their calorific value. In case of the impurities from spring cereal 
mixture, their calorific value amounted to 16.13 MJ·kg–1, whereas those from 
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the winter wheat grain – 14.66 MJ·kg–1. In 2009 the steps were taken in or-
der to check the level of cereal grain pollutants in big, market oriented farms. 
On the basis of inquiry it was stated that the content of impurities reached up 
to 20%. Impurities in harvested cereal grain are the biomass being of serious 
interest for the professional power engineering. Combustion of these organic 
pollutants may be included into phyto-sanitary measures. Cleaning of the 
cereal grain is an element of good agricultural practice according to Rec-
ommendation of the EU Commission on 17th August, 2006 [2006/583/EU].  
 
Key words: biomass, mycotoxines, impurities of cereal grain, calorific value 
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